
Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka 

konaného dne 6. 9. 2010 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse 
 
 

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: 
 
 
Ad 1) Zahájení, schválení programu jednání 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje zveřejněný předložený program zasedání s rozšířením o 
body: 
25. „Poskytnutí úvěru ve výši 15 mil. Kč pro městys Svitávka“ 
26.  Odprodej objektu ze společných prostor – Mezimostí 49 
27.   Odkup pozemku 1932/1 o výměře 182 m2 z vlastnictví p. Jiřího Švába 
28.   Žádost o mimořádnou dotaci – Svatojánský chrámový sbor Svitávka 
 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
Ad 3) Schválení ověřovatelů zápisu. 
 
Za ověřovatele zápisu byli schváleni p. Martina Klimešová a p. ing. Josef Mašek 
 
Hlasování: 1 pro, 0 proti, 2 zdržení 
 
 
Ad 5) Schválení smlouvy o dílo na technický dozor investora „Kanalizace a ČOV Svitávka“ 
 
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek  na základě veřejné 
zakázky  malého rozsahu na akci „Technický dozor investora na stavbě  Kanalizace a ČOV Svitávka“ 
Výběrového řízení se zúčastnily firmy: 
VRV a. s. Nábřežní ul. Č. 4 Praha 5 s nabídkou 1.860.400,-Kč bez DPH 
Sdružení EU-DIS-API (vedoucí sdružení EU-DIS, a. s.) s nabídkou 1.750.456,-Kč bez DPH 
Nabídka firmy Hydroprojekt byla vyloučena z řízení z důvodů nesplnění podmínek stanovených 
v zadávací dokumentaci.  
Zastupitelstvo městyse  schvaluje  uzavření smlouvy o dílo na tuto akci s firmou Sdružení EU-DIS-API 
a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy dle předloženého návrhu. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení. 
 
 

 
Ad 6) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – povodně 
 
 
Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory 
z rozpočtu JMK ve formě dotace na náklady na odstranění škod v důsledku povodní. Dotace je určena 



zejména na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace a je 
poskytována ve výši 37.734,-Kč. 
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 

 
 
Ad 8)  Obecní mobiliář Svitava – přijetí dotace z JMK 
 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí přijetí dotace z Jihomoravského kraje pro Svazek Svitava ve 
výši 270.000,-Kč na projekt Obecní mobiliář Svitava II. Na jednu obec svazku připadá částka 45.000,-
Kč (15.000,-Kč vlastní zdroj a 30.000,- Kč podíl dotace). Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí této 
dotace. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 9)  Schválení poskytnutí grantu – dětský den Sasina 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje poskytnutí grantu ve výši 4.000,-Kč na pořádání dětského dne na 
Sasině. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 10)  Schválení finančního příspěvku SK Moravan Svitávka 
 
Zastupitelstvo  městyse schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,-Kč SK Moravanu 
Svitávka na pořádání Memoriálu Jaroslava Miholy. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
Ad 11)  Přijetí sponzorských darů na 5. Svitávecký jarmark 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí sponzorských darů na 5. Svitávecký jarmark tradičních 
řemesel: 
MD Let Svitávka     5.000,-Kč 
Flamex, stavebniny 2000 Svitávka   2.000,-Kč 
Autocentrum U Labutě        500,-Kč 
Plastová okna Katzmair     2.000,-Kč 
G5, s r. o. Lhota Rapotina    3.000,-Kč 
Pěstitelská pálenice a moštárna Na gruntě Svitávka    500,-Kč 
Kamenictví Zelinka     1.000,-Kč 
Dynevor s. r. o.                 20.000,-Kč 
Uměleckořemeslné a restaurátorské dílny Špaček    500,-Kč 
Minerva Boskovice     3.000,-Kč 
Stěhování Kopřiva Svitávka       500,-Kč 
Celkem                    38.000,-Kč 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad  28)  Žádost o mimořádnou dotaci – Svatojánský chrámový sbor Svitávka 
 
Zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí mimořádné dotace ve výši 8.000,-Kč na úhradu nákladů 
na cestu do Přibyslavic a Třebíče na základě žádosti Svatojánského chrámového sboru Svitávka. 



Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 12)  Rozpočtové opatření č. 5 – 7 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2010, 6/2010 a 7/2010. Tato rozpočtová 
opatření jsou přílohou usnesení. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 14)  Schválení návrhů kupních smluv – předzahrádky „V Domkách“ 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje návrhy kupních smluv na odprodej pozemků – předzahrádek „V 
Domkách“: 

- P. č. 1970/8, orná půda o výměře 52 m2 manželům Miroslavě a Pavlu Kleinhamplovým 
- P. č. 1970/13, orná půda v k. ú. Svitávka o výměře 89 m2 manželům Ireně a Lubomíru 

Štěrbovým 
- P. č. 1970/18, orná půda, v k. ú. Svitávka o výměře 62 m2 panu Radovanu Horákovi, 
- P. č. 1970/10, orná půda, v k. ú. Svitávka, o výměře 59 m2 paní Miluši Černé 
- P. č. 1970/9, orná půda v k. ú. Svitávka, o výměře 64 m2 panu Bohumilu Černému 
- P. č. 1970/19, orná půda, v k. ú. Svitávka, o výměře 62 m2 panu Marku Matuškovi 
- P. č. 1970/1, orná půda, v k. ú. Svitávka, o výměře 63 m2 manželům Miluši a Petrovi 

Dyčkovým 
- P. č. 1970/12, orná půda, v k. ú. Svitávka, o výměře 60 m2 paní Radomíře Dvořáčkové 
- P. č. 1970/16, orná půda, v k. ú. Svitávka, o výměře 93 m2 paní Janě Pernicové 

Odprodej pozemků a cenu za m2 (300,-Kč/m2) odsouhlasilo zastupitelstvo na svém jednání 14. 6. 
2010.  
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 15)  Schválení odprodeje p. č. 1970/61 – 16 m2 – předzahrádky „V Domkách“ 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat ze svého majetku pozemek p. č. 1970/61, orná půda, o 
výměře 16 m2 manželům Miroslavě a Pavlu Kleinhamplovým za 300,-Kč/m2. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 16)  Schválení odprodeje parcel V Domkách – výstavba 
 
 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat ze svého majetku pozemky v k. ú. Svitávka v lokalitě 
V Domkách na výstavbu rodinných domků: 
p. č. 1969/7 Miroslavu Kaderkovi – Rozhrání 
p. č. 197/6 Gabriele Sedláčkové – Lysice 
p. č. 1970/31 Haně Šutové – Blansko 
p. č. 1970/27 Ondřeji Kozelkovi – Kuřim 
p. č. 1970/14 Jaroslavě a Janu Macků – Černá Hora 
p. č. 1969/6 – Kamilu Zouharovi Blansko  
za 590,-Kč/m2. 
 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 



 
 
Ad 17)  Schválení odprodeje pozemků ul. Krátká 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat pozemky z vlastnictví městyse: 
p. č. 2000/9 a p. č. 2000/8 v k. ú. Svitávka (lokalita Krátká) na základě zveřejněného záměru na úřední 
desce  p. ing. Mgr. Zdeňku Dufkovi – Brno za 200,-Kč/m2. 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržení 
 
 
 
Ad 18)  Odprodej  pozemku p. č. 99/2 v k. ú. Sasina 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat ze svého majetku p. č. 99/2 v k. ú. Sasina o výměře cca 
135 m2 na základě žádosti pana Jana Poláčka, Okružní 446, Černá Hora. Zastupitelstvo městyse 
schvaluje cenu ve výši 25,-Kč/m2 za tento odprodej. 
 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 19)  Odprodej p. č. PK 251 a KN 253/3 v k. ú. Svitávka (žadatel Ing. Rosák) 
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo odprodat ze svého majetku pozemky p. č. PK 251 a KN 253/3 
v k. ú. Svitávka, okres Blansko, vedeného na LV 100001 na základě žádosti p. Ing. Rosáka , Tábor 55, 
Brno.  Jde o část cca 84 m2 z PK 251 a cca 19 m2 z parcely KN 253/2. Zastupitelstvo městyse schvaluje 
cenu ve výši 25,-Kč/m2 za tento odprodej. 
 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 20)  Odprodej p. č. 146/11 a 2046 v k. ú. Svitávka (žadatelé p. Vašková, p.  Prokop) 
 
Zastupitelstvo městyse neschvaluje  odprodat pozemky p. č. 146/11 a 2046 v k. ú. Svitávka na základě 
žádosti p. Milady Vaškové a p. Petra Prokopa Svitávka.  
 
Hlasování: 13 proti, 0 pro, 0 zdržení 
 
 
 
Ad 21)  Odprodej bytu – Mezimostí 50 po p. Bílkové (žadatelka p.  Špačková) 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat  obecní byt z majetku městyse Mezimostí 50, který se 
uvolnil na základě ukončení výpovědní lhůty stávající nájemnice p. Bílkové. Za odkup uvedeného bytu 
podala žadatelka p. Jarmila Špačková Blansko nabídku 1.050,-Kč/1m2 podlahové plochy bytu. 
Zastupitelstvo městyse schvaluje tuto žádost a odprodej. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 22)  Odprodej bytu – Mezimostí 49 po p. Valentovi (žadatelé p. Motyčková, p. Jokeš) 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat obecní byt z majetku městyse – Mezimostí 49, který se 
uvolnil na základě ukončení výpovědní lhůty stávajícího nájemníka p. Milana Valenty. Za odkup 



uvedeného bytu podali žadatelé p. Motyčková a p. Jokeš  nabídku ve výši 1.050,-Kč/1m2 podlahové 
plochy bytu. 
Zastupitelstvo městyse schvaluje tuto žádost a odprodej. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 

 
Ad 25)  „Poskytnutí úvěru ve výši 15 mil. Kč pro městys Svitávka“ 
 
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek  na základě 
veřejné zakázky  na služzby, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  pro veřejnou zakázku  na „Poskytnutí úvěru 
ve výši 15 mil. Kč pro městys Svitávka“  
Výběrového řízení se zúčastnili:  
Komerční banka a. s.,  Nám. Republiky 1262/3 Blansko s nabídkovou cenou úvěru 
4,583.185,54 Kč. 
Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 s nabídkovou cenou úvěru   
3,862.069,-Kč 
Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b Praha 4 byla z řízení vyřazena pro nesplnění podmínek 
výběrového řízení. 
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou, 
a. s., Olbrachtova 1929/62 Praha. 
 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 

Ad 26)  Odprodej objektu ze společných prostor – Mezimostí 49 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje vyčlenit ze společných prostor bytového domu Mezimostí 
49 společné prostory bývalé prádelny 22,72 m2 a společné prostory bývalé sušárny 50,95 m2 
a odprodat je zájemcům p. Kraváčkové Aleně a p. Kamile Procházkové a Jaroslavu 
Procházkovi.  
Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat tyto prostory za 200,-Kč/m2 podlahové plochy 
těmto zájemcům (na polovinu). 
 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 27)  Odkup pozemku 1932/1 o výměře 182 m2 z vlastnictví p. Jiřího Švába 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje odkoupit pozemek p. č. 1932/1 o výměře 182 m2 
z vlastnictví p. Jiřího Švába Svitávka za cenu ve výši 25.000,-Kč za pozemek. 
 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
 
 
 



Rada městyse bere na vědomí: 
 
Ad 2)  Kontrola plnění úkolů z minulých jednání 
 
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení z minulých 
zasedání. 
 
Ad 7)  Poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – „Kanalizace a ČOV Svitávka“ 
 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje ve výši 
5.500.000,-Kč na vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod dle projektu „Kanalizace a 
ČOV Svitávka“. 
 
Ad 24)   
 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí přehled daňových příjmů za období r. 2010.  
 
 

Zastupitelstvo městyse nesouhlasí a neschvaluje: 
 
 
Ad 13)   Finanční příspěvek – Nemocnice Boskovice 
 
 
Zastupitelstvo městyse projednalo možnost poskytnutí příspěvku od obcí pro Nemocnici Boskovice 
na zabezpečování ohledání mrtvých nasmlouvaným lékařem. Jedná se o finanční příspěvek ve výši 
1,30 – 1,35 Kč/občana obce/rok.  
Zastupitelstvo městyse neschvaluje poskytnutí tohoto příspěvku. 
Hlasování: 12 proti, 0 pro, 1 zdržení 

 
 
Ad 20)  Odprodej p. č. 146/11 a 2046 v k. ú. Svitávka (žadatelé p. Vašková, p.  Prokop) 
 
Zastupitelstvo městyse neschvaluje  odprodat pozemky p. č. 146/11 a 2046 v k. ú. Svitávka na základě 
žádosti p. Milady Vaškové a p. Petra Prokopa Svitávka.  
 
Hlasování: 13 proti, 0 pro, 0 zdržení 
 
 
 
 
Martina Klimešová     Ing. Josef Mašek 
 
 
 
 
   Ing. Martin Cetkovský 
 



 


