
 
 

Usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva městyse Svitávka 

konaného dne 15. 3 2010 v malém sále úřadu městyse 
 

 
 
Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: 
 
Ad 1) Program jednání zastupitelstva městyse 
 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
Ad 3) Ověřovatele zápisu 
 
Paní Miroslavu Holasovou a pana Miroslava Dvořáka. 
Hlasování: 9 pro, 2 zdržení, 0 proti. 
 
Ad 5) Závěrečný účet 2009  
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za 
rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2009 bez 
výhrad. 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
Ad 6) Rozpočet na rok 2010  
 
ZM schvaluje rozpočet městyse na rok 2010 takto: 
Celkové příjmy rozpočtu ve výši 19 805 400,- 
Financování ve výši     1 769 000,- 
Celkové zdroje ve výši  21 574 400,- 
Celkové výdaje rozpočtu ve výši 21 574 400,- 
 
ZM schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky „Návrh rozpočtu na rok 2010“. 
 
V rámci rozpočtu městyse na rok 2010 ZM schvaluje: 
 
Příspěvek pro ZŠ    1 767 500,- 
Příspěvek pro MŠ     597 500,- 
Příspěvek pro TJ Sokol Svitávka     70 000,- 
Příspěvek pro SK Moravan Svitávka     25 000,- 
Granty pro místní organizace    200 000,- 
 
ZŠ je nařízen odvod z odpisů v celkové výši 391 000,-Kč 
 
 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 



Ad 7)  Prohlášení o způsobu zajištění budoucího provozu investice „Kanalizace a 
ČOV Svitávka“ 

 
 
Městys Svitávka schvaluje znění prohlášení o způsobu zajištění budoucího provozu investice 
„Kanalizace a ČOV Svitávka“: 
Žadatel, Městys Svitávka, v souvislosti se žádostí o spolufinancování projektu Kanalizace a 
ČOV Svitávka za účelem zjištění podmínek přijatelnosti Projektu v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, tímto čestně prohlašuje a zavazuje se Státnímu fondu životního 
prostředí České republiky, že v současné době provozuje infrastrukturu samostatně. Po 
výstavbě kanalizace a ČOV Svitávka bude řádně vybrána firma na provozování 
infrastruktury. 
 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
Ad 8) Kupní smlouvy – cesta Sasina 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smluv na odkup pozemků na zbudování cesty 
Sasina: 

- S Karlou Daňkovou na odkup pozemku z jejího vlastnictví – p. č. 124/1 v k. ú. 
Sasina, zapsaný na LV č. 150 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj za 
oboustranně dohodnutou kupní cenu ve výši 4.380,-Kč. 

- S Helenou Sedláčkovou a Petrem Sedláčkem na odkup pozemku p. č. 124/2 v k. ú. 
Sasina, zapsaný na LV č. 77 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrálního pracoviště Boskovice za oboustranně dohodnutou kupní cenu ve výši 
5.290,-Kč 

- S Jitkou Dyčkovou a Oldřichem Dyčkou na odkup pozemku p. č. 138/2 v k. ú. 
Svitávka, zapsaný na LV č. 323 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
pracoviště Boskovice za oboustranně dohodnutou kupní cenu ve výši 70,-Kč 

- S Eduardem Jarošem na odkup pozemku p. č. 140/2 v Katastrálním území Svitávka, 
zapsaný na LV č. 181 u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrálního 
pracoviště Boskovice, za oboustranně dohodnutou kupní cenu ve výši 7.510,-Kč 

- S Olgou Sklenářovou a Miladou Markovou na odkup pozemku p. č. 229 v k. ú. 
Sasina, zapsaný na LV č. 732 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
katastrálního pracoviště Boskovice za oboustranně dohodnutou kupní cenu ve výši 
4340,-Kč 

- S Markem Šamšulou na odkup pozemku p. č. 227/1 v k. ú. Sasina, zapsaný na LV č. 
862 u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice za 
oboustranně dohodnutou kupní cenu ve výši 5740,-Kč 

- S Petrem Dvořákem p. č. 124/3 v k. ú. Sasina, zapsaný na LV č. 736 u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Boskovice za oboustranně 
dohodnutou cenu 1760,-Kč 

- S Mgr. Alenou Svítilovou na odkup pozemku p. č. 231 a 233 v k. ú. Sasina, zapsané 
na LV č. 844 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště 
Boskovice za oboustranně dohodnutou kupní cenu ve výši 11.664,-Kč.  
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržení  

Ad 9) Žádost o odkoupení pozemků.  
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat pozemky ze svého vlastnictví po č. 1776/15 – 
Jaroslavu Zerákovi, 1776/16 Jiřímu Vitouchovi Svitávka, 1776/17 Lubomíru Maršálkovi 



Svitávka, 1776/18 Jiřímu Hrubému Svitávka, 1776/19 Františku Miholovi Svitávka, 1777/26 
Miroslavu Jokešovi Svitávka, 1777/27 Martinu Kočkovi a Jaroslavu Mazalovi Svitávka, 
1777/28 Jaroslavu Jalovému Svitávka, 1777/29 Davidu Kouřilovi Svitávka, 1777/30 Boženě 
Kubíčkové Svitávka, 1777/31 Josefu Kovářovi Svitávka, 1777/32 Zdeňce Jakubcové Svitávka 
za cenu 50,-Kč/m2 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
Ad 10. Prodej pozemků p. č. 155/3 a p. č. 2072/6 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodej nemovitosti v k. ú. Svitávka ze svého vlastnictví a 
to pozemku st. 155/3 (KN) – zast. Plocha nádvoří o celkové výměře 11 m2 a pozemek 2072/6 
(KN) – ost. Plocha – ostatní komunikace o výměře 143 m2 za 150,-Kč/m2 panu Romanu 
Parolkovi, Boskovice. 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
Ad 11. Schválení výkupní ceny za dřevníky a kůlny na p. č. 426 v k. ú. Svitávka 
 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí ocenění a znalecký posudek kůlen, umístěných na p. č. 
426 v k. ú. Svitávka a schvaluje výkupní cenu, vyplývající z tohoto posudku v následující 
výši: u dřevěných kůlen za 800,-Kč/dřevník (6 ks) a 2.450,-Kč/zděný dřevník (2 ks). 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby s JMP Net, s. r. o. – městys Svitávka provede stavbu 
plynárenského zařízení s názvem STL  PLYNOVOD A PŘIPOJKA PLYNU – B.D.č.449. 
Úhrada za věcné břemeno ve výši 500,-Kč.  
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
Ad 14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene E-On. 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu mezi Městysem Svitávka a E.ON Distribuce, a. s. – na pozemku p. č. 
1021/1 v k. ú. Svitávka – v souladu se záměrem E-ON.realizovat stavbu zařízení distribuční 
soustavy „VD 110 kV 525, rekonstrukce“ Věcné břemeno ve výši 10.000,-Kč. 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 15.1. Odprodej obecních bytů do osobního vlastnictví 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodej bytů do osobního vlastnictví stávajících nájemníků 
dle § 606 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů občanského zákoníku 
následovně: 
Nájemníkům domů Mezimostí č. p. 49, (s výjimkou nájemnice Jokešové Anny, tento byt 
zůstane v majetku městyse)  Mezimostí č. p. 50, V Domkách č. p. 204, v Domkách č. p. 225 
za 1.000,-Kč/m2 podlahové plochy bytu a domu Švancarova č. p. 220 za 600,-Kč/m2 
podlahové plochy bytu.  



Podmínku je, aby kupující měl v okamžiku převodu bytu zcela vyrovnány všechny závazky, 
vyplývající z nájemní smlouvy. Předpokládaný převod bytu je stanoven do konce června 
2010.  
Neobsazené byty v těchto domech – zveřejnění nabídky na odprodej bytů za cenu, 
odpovídající znaleckému posudku, v případě více zájemců o odkup výběr kupujícího  
obálkovou metodou.  
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržení  
   
Zastupitelstvo městyse nesouhlasí a neschvaluje 
 
Ad 9)  
 
Zastupitelstvo městyse neschvaluje odprodat ze svého majetku pozemky p. č. 1776/20 a 
1776/2  v k. ú. Svitávka a doporučuje ponechat pozemky v majetku obce, případně odprodat 
až do dořešení bezpodílného společného vlastnictví dotčených pozemků. 
Hlasování: 11 proti prodeji, 0 pro, 0 zdržení 
 
Ad 12)  Žádost o odprodej parcely p. č. 99/2 v k. ú. Sasina 
 
Zastupitelstvo městyse nesouhlasí a neschvaluje odprodej parcely p. č. 992 v k. ú. Sasina na 
základě žádosti pana Jana Poláčka, Černá Hora. 
Hlasování: 11 proti prodeji, 0 pro, 0 zdržení 
 
 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí 
 
Ad 2)  
 
Zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstev přednesenou starostou městyse. 
 
Ad 15.2) 
 
Zprávu kontrolního výboru přednesenou Miroslavem Dvořákem – předsedou výboru. 
 
 
 
 
 
Miroslav Dvořák     Miroslava Holasová 
 
 
 
   Ing. Martin Cetkovský  
 


