
Usnesení

z jednání zastupitelstva městyse Svitávka ze dne 1. 12. 2008 v 18.00 hodin
v malém sále úřadu městyse

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Ad 3) Ověřovatele zápisu usnesení

p. Miladu Vaškovou a p. ing. Josefa Zapletala a Zdeňka Zemana 

Ad 4) Zadání změny územního plánu č. 3

Zastupitelstvo městyse schvaluje podle § 84 odst. 2 písmene y) zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 6 odst. 5 písm. b) a 47 odst. 5 zák. č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
„Zadání změny č. 3 územního plánu městyse Svitávka“ a ukládá Úřadu městyse Svitávka 
zabezpečit prostřednictvím Městského úřadu Boskovice – odboru výstavby a územního 
plánování zpracování změny č. 3 územního plánu obce Svitávka.

Ad 5) Cenu vodného

Zastupitelstvo městyse vyhlašuje cenu vodného na rok 2009. Cena vodného je pro domácnosti 
a ostatní spotřebitele jednotná 22,-Kč/m3, vč. DPH.

Ad 6) Plán financování vodovodu Svitávka

Zastupitelstvo městyse schválilo plán financování obnovy vodovodu městyse Svitávka na 
období 2009 – 2018 zpracovaný dle požadavků zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (Zákon o vodovodech a 
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 
Sb., kterou se provádí Zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.



Ad 7) Místní poplatek za odpad

Místní poplatek za odpad v částce 460,-Kč/osobu a rok, přičemž zachovalo osvobození u dětí 
do 10-ti let na polovině poplatku, tj. 230,-Kč/rok a osvobození od poplatků u osob 
s přidělenou úřední adresou.

Dodatek č. 4/2008 k     Obecně závazné vyhlášce městyse Svitávka  , kterou se stanoví 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a místní poplatek za provoz tohoto systému.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009. 

Smlouvu o sběru, svozu a odstranění odpadu č. 262002 ve znění pozdějších dodatků – 
Identifikační list obce rok 2009 s firmou SITA a. s., Divize JIH Brno.

Ad 8) Rozpočtové provizorium na rok 2009 

Rozpočet je možný čerpat ve výdajové části až do doby schválení rozpočtu na rok 2009 
(leden-duben) takto:
1/11 skutečných výdajů za leden – listopad
Skutečné výdaje za leden – listopad 2008 : 13 899 920,73 Kč
1/11 výdajů: 1 262 720,- na 1 měsíc

Bude poskytnuta záloha na provozní příspěvek ZŠ:    250 000,-Kč

Bude poskytnuta záloha na provozní příspěvek MŠ:               150 000,-Kč

Investiční výdaje     500 000,-Kč

Ad 9) Rozpočtové opatření

Pravomoce Rady městyse – Rada městyse provádí rozpočtová opatření do výše 100.000,-Kč, 
zastupitelstvo městyse je následně schvaluje.

Rozpočtová opatření č. 9, 10, 11 a 12/2008, která jsou přílohami č. 1, 2, 3 a 4 zápisu usnesení

Ad 10)

Přijetí účelové investiční finanční dotace ve výši 200.000,-Kč z rozpočtu Jihomoravského 
kraje na vybudování vodovodu v ulici Krátká.

Ad 11)



Přijetí  účelové neinvestiční finanční dotace ve výši 31.630,-Kč z rozpočtu Jihomoravského 
kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů městyse na rok 2008. 

Ad 12)

Závazné stanovisko ke spolufinancování I/43 Sebranice – Svitávka ze strany městyse 
v případě realizace uvedené investiční akce do výše 954.800,-Kč. 

Ad 13)

Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2009 ve výši 85.700,-Kč (částka do Fondu 
IDS  činí 50,-Kč na jednoho obyvatele).

Ad 14)

Rozpočet Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 a členský příspěvek na rok 
2009. Rozpočet: příjmy celkem 57 100,-Kč, výdaje 57.100,-, výše členského příspěvku na rok 
2009 podle počtu obyvatel ve výši 1700,-Kč.

Ad 15)

Záměr odprodat ze svého majetku pozemek p. č. 1775/11 pod garáží v k. ú. Svitávka

Ad 16)

Záměr odprodat ze svého majetku pozemek p. č. 1401/5 s tím, že po oddělení bude zachována 
veřejná cesta v majetku městyse.



Ad 17)

Zastupitelstvo městyse ve smyslu ustanovení  § 167 odst. 2 zákona č. 561(2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů jmenovalo nové členy školské rady za zřizovatele: p. Marii 
Grulichovou a p. Miroslavu Holasovou.
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí výsledky voleb zákonných zástupců do školské rady: 
Miroslava Bednářová a JUDr. Ivana Antlová, a výsledky voleb zástupců pedagogických 
pracovníků do školské rady: Mgr. Stanislava Řehulová a Ing. Hana Podloucká.
Školská rada v novém složení bude pracovat od 1. 1. 2009.

Ad 18)

Studii rekonstrukce parku pro územní rozhodnutí a případné podání žádostí o dotace.

Ad 19)

Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p. č. 2039/5 zapsané 
na LV č. 10001 v k. ú. Svitávka 
Předmětem smlouvy je sjednání závazku obou smluvních stran – městys formou věcného 
břemene umožní zřídit právo umožňující využití zařízené nemovitosti pro účely zřízení a 
provozování zařízení distribuční soustavy, spočívající v umístění nového kabelového vedení 
sítě NN. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 1000,-
Kč. 

Ad 20)

Zařazení městyse do území Místní akční skupiny Boskovicko PLUS, o. s. a dále byla 
projednána strategie MAS Boskovicko 
PLUS, o. s.

Milada Vašková Ing. Josef Zapletal Zdeněk Zeman

        Ing. Martin Cetkovský 


