
Výpis usnesení 

ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka 

konaného dne 11. 3. 2013 v 18.00 hodin 

 

 

Tento výpis usnesení má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu 

vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

 

Usnesení k bodu  č. 1: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse 

v předloženém znění.  

1. Zahájení, schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání 

3. Schválení ověřovatelů zápisu 

4. Dotazy a připomínky občanů 

5. Návrh rozpočtu r. 2013  

6. Pořízení změny územního plánu obce – studie křižovatka U Labutě 

7. Odprodej pozemků z vlastnictví městyse – lokalita „Skalka“ 

8. Bezúplatný převod pozemku – p. č. 2039/45 v k. ú. Svitávka do vlastnictví JMK 

9. Revokace usnesení č. 11 z 12. 11. 2012 a odprodej pozemku p. č. 2039/61 v k. ú. 

Svitávka z vlastnictví městyse  

10. Smlouva o dílo – přípojky kanalizace 

11. Různé, diskuse, závěr  

 

Hlasování: 15 pro, 0 proti 0 zdržení  

 

 

 

Usnesení k bodu   č. 2 

 

Kontrola plnění úkolů 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí kontrolu plnění úkolů. 

- prodej kotelny ul. Školní – připravuje se kupní smlouva na základě jednání stavební 

komise a vznesených požadavků zástupců společenství nájemců – úkol trvá 

- prodej části pozemku p. č. 116/1 v k. ú. Svitávka – příprava GP – úkol trvá 

- prodej pozemku p. č. 2039/60  xxxxxxxxxxx – kupující připravuje smlouvu k podpisu 

– úkol trvá 

Usnesení k bodu  č. 3:  

Zastupitelstvo městyse schvaluje ověřovatele zápisu 

p. Petra Prokopa, p. Mgr. Miloše Randulu 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržení Mgr. Randula  

 

Usnesení k bodu č. 5: 

ZM schvaluje rozpočet městyse na rok 2013 takto: 

 

Příjmy rozpočtu ve výši :       56 805 400,- 

Celkové příjmy vč. financování:    66 342 100,- 

 



Výdaje rozpočtu ve výši :    63 287 600,- 

Celkové výdaje vč. financování:    66 342 100,- 

 

ZM schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky „Rozpočet na rok 2013“.  

 

Změny v návrhu rozpočtu:  

Rozpočtové příjmy :  pol. 4121   12 000,-  Neinvestiční přijaté transfery od obcí  

   § 5512  -12 000,- Požární ochrana 

Rozpočtové výdaje:    § 3639   -21 300,- 

   § 6171  - 1 220 000,- 

 

 

V rámci rozpočtu městyse na rok 2013 ZM schvaluje : 

 

Neinvestiční příspěvek pro ZŠ vč. pokrytí odpisů :   1 439 000,- 

Neinvestiční příspěvek pro MŠ vč. pokrytí odpisů:      684 000,- 

příspěvek pro TJ Sokol Svitávka – pol. 3419:       100 000,- 

příspěvek pro SK Moravan Svitávka – pol. 3419:        60 000,- 

příspěvek pro Římskokatolickou církev – pol. 3399     200 000,- 

granty pro místní organizace v celkové výši :       200 000,-   (v návrhu - §3429) 

z toho: 

pol. 3113   5 000,- 

pol. 3113   9 000,- 

pol. 3311 20 000,- 

pol. 3312 17 000,- 

pol. 3419 91 000,- 

pol. 3421 30 000,- 

pol. 3429 25 000,- 

pol. 5512   3 000,- 

 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 zdržení  

 

 

Usnesení k bodu č. 6 

Zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení změny územního plánu č. 4 obce Svitávka nutné 

k realizaci stavby křižovatky I/43 s III/37420 Svitávka. 

Zastupitelstvo městyse schvaluje  variantu č. 3, tzn. variantu s vyřešením pravostranného 

odbočení ve směru od Brna a to tak, že do budoucna zajistí možnost napojení místní 

komunikace z části obce Labuť, respektive variantu č. 5, která zkracuje napojení krajské 

komunikace III/37420.  

 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

Usnesení k bodu č. 7 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat pozemek p. č. 143/40 – 473 m2 v k. ú. Svitávka, 

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

Katastrálního pracoviště Boskovice za 35,-Kč/m2 manželům xxxxxxxxxxxxxxxx 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 



 

Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat pozemek p. č. 143/39 – 303 m2 v k. ú. Svitávka, 

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

Katastrálního pracoviště Boskovice za 35,-Kč/m2 panu xxxxxxxxxxxxxxx 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat pozemek p. č. 143/38 – 230 m2 v k. ú. Svitávka, 

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

Katastrálního pracoviště Boskovice za 35,-Kč/m2 manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Hlasování:15 pro, 0 proti, 0zdržení  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat pozemky p. č. 143/37 – 17 m2, p. č. 146/14 – 18 

m2, p. č. 2046/3 – 24 m2 v k. ú. Svitávka , zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Svitávka u 

katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Boskovice xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx. Cena – za pozemek p. č. 143/37 – 35,-Kč/m2, ostatní za 50,-Kč/m2. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje směnit pozemky p. č. 143/36 – 251 m2 a 2046/4 – 99 m2 

v k. ú. Svitávka, ve vlastnictví městyse zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Svitávka, u 

katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrálního pracoviště Boskovice za pozemek p. 

č. 148/8 – 150 m2, v k. ú. Svitávka, zapsaný na LV č. 10001 pro k. ú. Svitávka, u 

katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrálního pracoviště Boskovice ve vlastnictví 

xxxxxxxxxxxxxx s finančním dorovnáním ve výši 50,-Kč/m2. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0zdržení  

 

Zastupitelstvo městyse odkládá rozhodnutí o odprodeji pozemku p. č. 146/13 – 59 m2 a p. č. 

2046/2 – 28 m2 – oba v k. ú Svitávka, zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Svitávka u 

katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Boskovice do vyřešení 

zpřístupnění území ze strany HZS apod. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Usnesení k bodu 8  

Zastupitelstvo městyse schvaluje bezúplatně převést  pozemek p. č. 2039/45 ostatní plocha – 

ostatní komunikace, v k. ú. Svitávka, ve vlastnictví městyse do vlastnictví Jihomoravského 

kraje. 

Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse podpisem darovací smlouvy v předloženém 

znění. 

Hlasování 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Usnesení k bodu 9 

Zastupitelstvo městyse revokuje usnesení č. 11 jednání ze dne 12. 11. 2012 z důvodu chybně 

vyhotoveného geometrického zaměření pozemku. 

Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat ze svého vlastnictví pozemek p. č. 2039/61 v k. ú. 

Svitávka, zapsaný a LV č 10001 pro k. ú. Svitávka, u katastrálního úřadu pro Jihomravský 

kraj, Katastrálního pracoviště Boskovice xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 240,-Kč/m2.  

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 



Usnesení k bodu 10  

Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 841/NCAB/003/199/2012 

„Městys Svitávka – kanalizační přípojky nad rámec délek veřejných částí kanal. přípojek“ se 

zhotovitelem Strabag a. s. včetně přílohy „Přehled provedených přípojek“ a položkový 

rozpočet, které jsou nedílnou součástí návrhu smlouvy. 

Celková cena díla s DPH 716.438,58 Kč. 

Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

Usnesení k bodu 11.1 

„Úprava parku městyse Svitávka“ – výběrové řízení 

Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s posouzením výzvy a zadávací dokumentaci 

k podání nabídky před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu 

Životního prostředí na akci „Úprava parku městyse Svitávka“ a vyhlášením výzvy vč. 

zadávací dokumentace k zjednodušenému podlimitnímu řízení na veřejnou zakázku na tuto 

akci. 

Starosta městyse seznámil zastupitele se způsobem vypsání výběrového řízení, složením 

komise pro posouzením nabídek a jejich náhradníky a s návrhem firem, které budou osloveny 

ve zjednodušeném podlimitním řízení:  

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí tuto zprávu.  

 

 

Usnesení k bodu 11.2 

Zastupitelstvo městyse schvaluje vyřazení majetku v celkové výši 196.421,-Kč.  

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0zdržení  

 

Usnesení k bodu 11.3 

Přehled daňových příjmů 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí hospodaření obce a přehled daňových příjmů r. 2013.  

 

Usnesení k bodu 11.4 

Vyhlášení konkursního řízení  

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí vyhlášení konkursního řízení na místo 

ředitele/ředitelky Mateřské školy Svitávka okres Blansko, příspěvkové organizace. 

 

Usnesení k bodu 11.5 

Zastupitelstvo  městyse bere na vědomí připravované varianty pro vybudování kanalizační 

přípojky pro tělocvičnu ve Svitávce.  

 

Usnesení k bodu 11.6 

Zastupitelstvu městyse bude předloženo vyhodnocení činnosti a naplnění účelu provozu 

Mateřského centra – dětského kroužku Broučci a rozpočtu včetně jeho  členění a aktualizace 

do 30. 6. 2013. 

 

 

 

 


