
 
 

Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka,  

konaného 20. 12. 2010 v malém sále úřadu městyse 
 

 

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:  
 
 
Ad 1) Znění programu zasedání zastupitelstva s rozšířením o následující body: 
 
22) Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku na pojištění stavby „Cyklostezka 
Svitávka – Letovice, Zboněk“ 
23) Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku na výstavbu cyklostezky Svitávka – 
Letovice, Zboněk 
24) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – STRABAG a. s. 
 
Hlasování o programu, rozšířeného o přednesené body: 
12 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 2) Schválení ověřovatelů zápisu 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. Miroslava Holasová a p. Radoslav Hruda 
Hlasování: 10 pro, 2 zdržení 0 proti 
 
 
 
Ad 3) Zvolení členů kontrolního a finančního výboru 
 
Zastupitelstvo městyse v souladu s §   84 odst. m) zákona 128/2000 Sb., zákona o obcích 
v platném znění, zvolilo členy výborů: 
 
Finančního  výboru: p. ing. Jana Vašíčka, p. ing. Františka Hrdu, p. ing. Josefa Zapletala a p. 
Elišku Jalovou. 
Hlasování: 10 pro, 1 proti, 1 zdržení  
 
Kontrolního výboru:   p. Danu Novotnou, p. Vladimíra  Kubína, p. Marcelu Chloupkovou Dis., 
p. Milana Matějů. 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržení 
 
 
 



 
 
 
                  
Ad 4) Majetkoprávní vypořádání pozemků – SÚS JMK  
 
Zastupitelstvo městyse schválilo bezúplatný převod do majetku Jihomoravského kraje, 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno, IČ: 70888377 následující pozemky z majetku městyse 
Svitávka, IČ 00281042: 
p. č. 2039/40 o výměře 69 m2, p. č. 2039/41 o výměře 44 m2, p. č. 2039/44 o výměře 18 m2, 
p. č. 2039/42 o výměře 146 m2, p. č. 2039/43 o výměře 32 m2 a p. č. 2039/46 o výměře 22 
m2.  
Hlasování:  14 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
Zastupitelstvo městyse schválilo převzít bezúplatným převodem do majetku Městyse 
Svitávka, IČ 00281042 z vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno, 
IČ 70888337 následující pozemky, které nejsou zastavěny sil. Tělesem: p. č. 3040/8 o výměře 
53 m2, p. č. 2100/1 o výměře 48 m2, p. č. 2100/5 o výměře 40 m2, p. č. 2100/6 o výměře 37 
m2.  
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
 
Ad 5) Smlouva o právu provést stavbu – ŘSD (odbočovací pruh) 
 
Zastupitelstvo městyse schválilo smlouvu o právu provést stavbu mezi Městysem Svitávka a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Předmětem smlouvy je právo provést stavbu I/43 Svitávka, 
odbočovací pruh na pozemcích p č. PK 115 – o výměře 14560 m2 a PK p.  116/1 o výměře 
44307 m2, trvalý zábor stavby budoucího správce bude u PK 115 – 26 m2 pro SÚS JMK a u PK 
116/1352 m2 – ČR ŘSD ČR a 32 m2 pro SUS JMK) 
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy v předloženém znění. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  
 
 
 
Ad 6) Schválení smlouvy o věcném břemenu – E.ON – VVN Čebín – Boskovice 
 
Zastupitelstvo městyse schválilo smlouvu o zřízení věcných břemen – vedení VVN 2x 110 kV 
Čebín – Boskovice s firmou E-ON distribuce a. s., umístění vrchního vedení na pozemcích 
parc. KN 1832/1 1884/1, 1894, 2066/2, 2078/3, 2079/1, 2080/1 a parcel PK č. 1031, 1170/1, 
2060, 2062   k. ú. Svitávka. Břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 
22.000,-Kč. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
 
 



Ad 7) Odprodej pozemku p. č. 101/2 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat pozemek p. č. 101/2 o výměře 153 m2  v k. ú. 
Svitávka ze svého vlastnictví panu Otakaru Horákovi, Svitávka za 50,-Kč/m2.  
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 8) Odprodej pozemku p. č. 80 Sasina 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat část pozemku p. č. 80 v k. ú. Sasina panu Radku 
Hauskovi za 20,-Kč/m2. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 9) Odprodej pozemků  zahrádky Školní (Jokešová) 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat pozemky ze svého vlastnictví p. č. 1776/15 
Jaroslavu Zerákovi, Svitávka, 1776/16  Jiřímu Vitouchvi, Svitávka, 1776/17 Lubomíru 
Maršálkovi Svitávka , 1776/18 Jiřímu Hrubému Svitávka,  1776/19 Františku Miholovi 
Svitávka, 1776/26 – Miroslavu Jokešovi Svitávka, 1777/27 Martinu Kočkovi Svitávka, 1777/28 
Jaroslavu Jalovému Svitávka, 1777/29 Davidu Kouřilovi Svitávka, 1777/30 Boženě Kučkové 
Svitávka, 1777/31 Josefu Kovářovi Svitávka, 1777/32 Jitce Boucníkové Svitávka, 1777/42 
Jaroslavu Mazalovi Svitávka, 1777/43 Aleně Kraváčkové Svitávka, všechny pozemky v k. ú. 
Svitávka. Zastupitelstvo městyse schválilo odprodej za 50,-Kč/m2.  
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení. 
 
 
Ad 10) Smlouva o bezúplatném převodu – Svazek obcí Svitava 
 
Zastupitelstvo městyse schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu mezi účastníky Svazkem 
obcí Svitava a Městysem Svitávka – předmětem smlouvy je bezúplatný převod drobného 
dlouhodobého hmotného majetku pořízeného v rámci projektu Obecní mobiliář Svitava 
realizovaného v roce 2010 za pomoci dotace z Programu rozvoje venkova Jihomoravského 
kraje. Městys Svitávka získá do vlastnictví majetek v celkové výši 48.714,-Kč. 
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy v předloženém znění. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  
 
 
Ad 11) Odpis poplatku pro nedobytnost 
 
Zastupitelstvo městyse schválilo odpis poplatku pro nedobytnost na základě § 66 zákona č. 
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění a zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a to: domovním odpadu ve výši 
3.553,-Kč, poplatku za psa ve výši 240,-Kč a nájemném ve výši 32.185,-Kč.  
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  
 
 



 
Ad 12) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – jednotka SDH  
 
Zastupitelstvo městyse schválilo přijetí účelové neinvestiční finanční dotace na výdaje na 
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2010 z rozpočtu Jihomoravského 
kraje v celkové výši 47.015,-Kč. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  
 
 
Ad 13) Přijetí dotace související s přípravou sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011  
 
Zastupitelstvo městyse schválilo přijetí dotace na úhradu výdajů, souvisejících přípravou 
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 7 572,-Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  
 
 
Ad 14) Uzavření veřejnoprávní smlouvy – přestupková agenda 
 
Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu na úseku přestupkové 
agendy mezi městysem Svitávka a Městem Boskovice v předloženém znění. Za výkon 
předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Městys Svitávka ze svého rozpočtu Městu 
Boskovice na jeho účet ročně příspěvek ve výši 24.200,-Kč. Tato smlouva se uzavírá na dobu 
určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2014.  
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  
 
 
 
Ad 15) Smlouva SITA CZ + stanovení poplatku za odpad 
 
Zastupitelstvo městyse schválilo  dodatek ke smlouvě o odběru, svozu a odstranění odpadu 
č. 262002 na rok 2011 s firmou SITA CZ, provozovna Boskovice v předloženém znění. 
Zastupitelstvo městyse vzalo ně vědomí výdaje za sběr a svoz odpadu v roce 2010 a příjmy za 
rok 2010 a na základě tohoto rozboru bere na vědomí, že výše místního poplatku za odvoz a 
uložení komunálního odpadu pro rok 2010 se nemění. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
Ad 16) Schválení ceny vodného 
 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí plán kalkulace ceny vodného na rok 2011 a celkové 
vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné, 
předložený Vodárenskou akciovou společností, a. s. Boskovice. 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí, že prodejní cena vodného pro obyvatelstvo zůstává 
na úrovni roku 2010, tj. 22,-Kč/m3. 
Hlasování: 9 pro, 4 proti, 1 zdržení  
 
 
 



Ad 17) Schválení odpisového plánu MŠ Svitávka 
 
Zastupitelstvo městyse schválilo odpisový plán na rok 2011 MŠ Svitávka v předloženém 
znění. 
Hlasování:  13 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
 
Ad 18) Schválení odpisového plánu ZŠ Svitávka 
 
Zastupitelstvo městyse schválilo odpisový plán na rok 2011 ZŠ Svitávka v předloženém znění. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení. 
 
 
 
 
Ad 22) Schválení neinvestičního příspěvku – Letovice – cyklostezka 
 
Zastupitelstvo městyse schválilo Smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku na pojištění 
stavby „Cyklostezka Svitávka – Letovice, Zboněk, mezi  Městysem Svitávka a Městem 
Letovice. Výše neinvestičního příspěvku odpovídá ceně pojištění části stavby situované v k. ú. 
Svitávka a činí 2312,-Kč.  
Hlasování: 13 pro, 0  proti, 0 zdržení  
 
 
Ad 23) Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku – Letovice – cyklostezka 
 
Zastupitelstvo městyse schválilo Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku na výstavbu 
cyklostezky Svitávka – Letovice, Zboněk mezi Městysem Svitávka a Městem Letovice. 
Předpokládaná min. výše investičního příspěvku činí 506 019,-Kč. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 24) Dodatek č. 1 STRABAG  
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Městysem Svitávka a 
firmou STRABAG a. s., předmětem smlouvy je změna ceny: Obě smluvní strany sjednaly za 
provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši 115 145 187,-Kč vče. DPH 
Cena bez povinné rezervy a bez DPH   93 787 823,- Kč 
Povinná rezerva 2,31 % bez DPH                 2 166 499,- Kč 
DPH       19 190 865,- Kč 
Cena celkem včetně povinné rezervy a vč. DPH      115 145 187,- Kč 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.  
Hlasování: 9 pro, 4 proti, 0 zdržení  
 
 
 



Ad 19) Rozpočtové opatření 
 
 
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 9/2010, 10/2010, 11/2010 a 
12/1020, která jsou přílohami usnesení. 
Hlasování: 9 pro, 4 zdržení, 0 proti  
 
 
 
Ad 20) Rozpočtové provizorium na r. 2011  
 
Zastupitelstvo městyse Svitávka bere na vědomí návrh rozpočtového provizoria na rok 2011. 
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2011.  
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  
 
 
 
 
 
Radoslav Hruda     Miroslava Holasová 
 
 
   Ing. Martin Cetkovský  
 


