
Zápis o průběhu 

zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, 

konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse 

 

 
Přítomni: 

Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek,  Miroslava Holasová, Ing. Josef Vašíček, Martina 

Klimešová, Petr Prokop, Milan Matějů, ing. Jan Vašíček, Miroslav Dvořák, Radoslav Hruda, 

Zdeněk Zeman, Pavel Krejcar, Kamil Kupsa (od bodu 2) 

 

Omluveni: Milada Vašková, Mgr. Miloš Randula     

 

Hosté: p. Jalová, p. Jokešová za samosprávu bytového domu bl. č. 20 ul. Školní č. 431, 432 a 

437 

 

 

1) Zahájení, schválení programu jednání  
 

Starosta městyse zahájil 11. zasedání zastupitelstva městyse, které bylo svoláno v souladu se 

zákonem č. 128/2000 Sb., dále oznámil, že zapisovatelkou je p. K. Dřevová – pracovnice 

úřadu městyse, která je zodpovědná za sčítání hlasů. Zastupitelstvo zahájilo jednání za 

přítomnosti 12 členů zastupitelstva, tím bylo schopno se právoplatně usnášet.  

 

Starosta městyse seznámil zastupitele s programem zasedání:  

 

1. Zahájení, schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání 

3. Schválení ověřovatelů zápisu 

4. Dotazy a připomínky občanů 

5. Schválení ceny vodného 

6. Schválení místního poplatku za odvoz a uložení komunálního odpadu 

7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

8. Projednání postupu řešení situace „kotelna“ se zástupci samosprávy 

9. Odprodej části pozemku p. č. 116/1 v k. ú. Svitávka 

10. odprodej pozemku p. č. 2039/60 v k. ú. Svitávka 

11. Rozpočtové provizorium na r. 2013 

12. Rozpočtové opatření 

13. Odpisový plán ZŠ Svitávka 

14. Odpisový plán MŠ Svitávka 

15. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru 

16. Různé, diskuse, závěr  

 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

 

 



 

2) Kontrola plnění úkolů z minulých jednání  
 

 

uzavřena  smlouva s p. xxxxx – odprodej pozemku p. č. 2039/2 v k. ú. Svitávka 

uzavřena smlouva na odprodej protipožárního vozu TATRA 138 

 

 

3) Schválení ověřovatelů zápisu 

 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Pavel Krejcar, p. Milan Matějů.  

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 zdržení  

¨ 

 

4) Dotazy a připomínky občanů  
-- 

 

5) Schválení ceny vodného  
 

Starosta městyse přednesl návrh variant plánovaných kalkulací vodného pro rok 2013, 

předložený Vodárenskou akciovou společností a. s. Boskovice. Rada městyse doporučuje 

zastupitelstvu městyse navýšení ceny vodného na 24,-Kč/m3 bez DPH. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje cenu vodného pro rok 2013 ve výši 24,-Kč/m3 bez DPH. 

Hlasování: 9 pro, 2 proti (p. Kupsa, p. Prokop), 2 zdržení (p. Hruda, p. Matějů) 

Návrh přijat. 

 

 

6) Schválení místního poplatku za odvoz a uložení komunálního odpadu  
 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí výdaje za sběr a svoz odpadu v roce 2012 a na základě 

tohoto rozboru schvaluje cenu  místního poplatku na rok 2013 na 460,-Kč/osobu a rok, děti do 

10 let věku 230,-Kč. 

Zastupitelstvo městyse schvaluje Přílohy č. 1 – 3 ke smlouvě o sběru, svozu a odstranění 

odpadu č. 2602001 včetně ceníků č. 1 – 5, platné od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 s firmou SITA 

CZ a. s. Divize Jih, Brno. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

7) Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 
 

 

 



 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o 

místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.  

Hlasování:13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

8) Projednání postupu řešení situace „kotelna“ se zástupci samosprávy  
 

 

Na základě zveřejněného záměru o odprodeji majetku z vlastnictví městyse – bývalé kotelny , 

umístěné na p. č. st. 511 v k. ú. Svitávka na ulici Školní, vedené na LV č. 10001 pro k. ú. 

Svitávka u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Boskovice, 

byla k projednání doručena žádost na odkup této nemovitosti xxxxxxxxxxxxxxxxx xx. Jeho 

záměr pro odkup je nekomerční využití objektu – sklad, následně s možností vytvoření bytové 

jednotky nástavbou. Nabízená kupní cena je 25.000,-Kč.  

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat ze svého majetku bývalou kotelnu, umístěnou na p. 

č. st. 511 v k. ú. Svitávka na ul. Školní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Podmínky uzavření smlouvy budou projednány se žadatelem a zástupci samosprávy 

dotčeného bytového domu na jednání stavební komise. Návrh kupní smlouvy bude předložen 

zastupitelstvu městyse ke schválení.  

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

9) Odprodej části pozemku p. č. 116/1 v k .ú. Svitávka  
 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse posoudilo znalecký posudek  o zjištěné a obvyklé ceně pozemku s p. č. 

116/1, nacházející se v k. ú. Svitávka, obec Svitávka, okres Blansko a na  jeho základě 

schvaluje odprodat  části tohoto pozemku následovně : část cca 7.200 m2 – tech. vybavenost 

za 40,-Kč/m2 a část cca 9.300 m2 – zahrada, louka, pastvina za 12,-Kč/m2 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zastupitelstvo městyse ukládá vypracování předkupní smlouvy a jednání o podmínkách kupní 

smlouvy. Návrh kupní smlouvy bude předložen zastupitelstvu městyse ke schválení. 

Hlasování: 12 pro, 1 zdržení (p. Zeman), 0 proti 

 

 

10) Odprodej pozemku p. č 2039/60 v k. ú. Svitávka 
 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat ze svého majetku pozemek p. č. 2039/60 v k. ú. 

Svitávka, který vznikl oddělením z pozemku p. č. 2039/8. Jedná se o pozemek o výměře 16 

m2, vedený na LV č. 10001 pro k. ú. Svitávka u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

katastrálního pracoviště Boskovice za 240,-Kč/m2 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

11) Rozpočtové provizorium  
 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2013. Hospodaření městyse 

se bude řídit pravidly rozpočtového provizoria a to tak, aby bylo zajištěno plynulé 

hospodaření městyse do doby schválení rozpočtu roku 2013, nejdéle však do 31. 3. 2013. 

Pravidla rozpočtového provizoria jsou přílohou č. 1 usnesení. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 

 

 

12) Rozpočtové opatření  
 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2012. Rozpočtové opatření je 

přílohou č. 2 usnesení. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

13) Odpisový plán ZŠ Svitávka  
 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje odpisový plán Základní školy Svitávka na rok 2013. 

Odpisový plán je přílohou usnesení. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

14)  Odpisový plán MŠ Svitávka  
 

Usnesení: 

zastupitelstvo městyse schvaluje odpisový plán Mateřské školy Svitávka na rok 2013.  

Odpisový plán je přílohou usnesení. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

15)  Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru 
 

 

Zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru přednesli předsedové pan Miroslav Dvořák 

a p. ing. Josef Vašíček, který také přednesl zprávu o stavu bankovních účtů a přehled 

daňových příjmů od začátku roku. 

Zastupitelstvo městyse bere tyto zprávy na vědomí. 

 

 

 

 

 



 

 

16) Různé, diskuse, závěr 
 

 

 

16.1) Odpis poplatkového nedoplatku – místního poplatku za dovoz a 

uložení komunálního odpadu pro nedobytnost  
 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje odpis poplatkového nedoplatku za odvoz a uložení 

komunálního odpadu pro nedobytnost ve výši 8.050,-Kč. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

16.2) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje  
 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 

2012 – výdaje na odbornou přípravu – ve výši 2.400,-Kč.  

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

 

 

16.3) Rozhodnutí o poskytnutí podpory na akci „Zateplení MŠ Svitávka“ 
 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí přijetí Rozhodnutí č. 12119713-SFŽP o poskytnutí 

podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí 

z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zateplení MŠ“ a ukládá 

zpracování a předání podkladů výběrového řízení na SFŽP.  Předpokládaný termín červen-

září 2013. 

 

 

16.4)  

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o podání návrhu podkladů pro výběrové 

řízení na úpravu parku městyse Svitávka na SFŽP ke kontrole. Následně proběhne samotné 

výběrové řízení a výsledek bude předložen společně s návrhem smlouvy ke schválení 

zastupitelstvu. Předpokládaný termín plnění VŘ – březen-listopad 2013. 

 

 

 

 

 

 



16.5)  

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o předání díla  Pěší komunikace Svitávka-

Sasina“ v ceně 420.016,-Kč  a dodatkem na tuto akci v ceně 34.000,-Kč na vícepráce, při této 

akci vzniklé. 

 

 

 

16.6)  

Usnesení. 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o jednání s římskokatolickou církví o 

probíhající rekonstrukci kostela ve Svitávce a podání žádosti o poskytnutí příspěvku na 

rekonstrukci. 

 

 

16.7) 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o proběhnuvší kontrole ze SFŽP na akci 

Zateplení ZŠ. 

 

 

 

Jednání ukončeno v 19.45 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Krejcar      Milan Matějů 

 

 

 

 

   Ing. Martin Cetkovský  

 

 


