
Zápis
z jednání zastupitelstva městyse Svitávka

konaného dne 1. 6. 2009 v 18.00 hodin  v malém sále úřadu městyse

Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, Z. Zeman, R. Hruda, M. Dvořák, ing. J. 
Vašíček, M. Holasová, Ing. J. Zapletal, Ing. J. Mašek, J. Zoubek, M. Klimešová, J. Matějů

Omluveni: J. Šváb, M. Vašková, P. Krejcar

Hosté

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání 
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Dotazy a připomínky občanů
5. Závěrečný účet  za rok 2008 , rozpočtový výhled
6 Rozpočtové opatření
7. Jmenování člena kontrolního výboru 
8.         „Dodávka malotraktoru a pracovního nářadí pro údržbu městyse Svitávka“ – výběr 

dodavatele a schválení smlouvy o dodávce
9.  „Inženýrské sítě pro výstavbu RD – vodovod a dešťová kanalizace ul. Krátká - výběr 

dodavatele a schválení smlouvy o dílo 
10. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a přijetí finanční 

podpory ve formě dotace na opravu podlahové krytiny
11. Dohoda o partnerství – provoz technologického centra a elektronické spisové služby 

na území ORP Boskovice 
12. Bezúplatné převedení majetku do ZUŠ Boskovice
13. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na CZECH POINT
14. Dodatek č. 1/2009 ke Smlouvě o nájmu, provozu, správě a o rozvoji vodovodu
15. Prodej pozemku p. č. 1401/54 v k. ú. Svitávka
16. Revokace usnesení o prodeji pozemku p. č. 1775/11 v k. ú. Svitávka (Šacherovi)
17. Diskuse, závěr



Ad 1) Zahájení

Starosta městyse zahájil 16. Jednání Zastupitelstva městyse, které bylo svoláno v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., dále oznámil, že zapisovatelkou je p. Dřevová, která je zodpovědná 
za sčítání hlasů, pracovnice úřadu městyse.
Zastupitelstvo městyse zahájilo jednání za přítomnosti 12 členů, tzn. byla přítomna 
nadpoloviční většina členů zastupitelstva městyse, tím bylo schopno se právoplatně usnášet.

Hlasování o programu: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 2) Kontrola plnění úkolů z minulých jednání

Starosta městyse informoval zastupitelstvo o plnění usnesení z minulých jednání, 
zastupitelstvo tuto zprávu vzalo na vědomí.

Ad 3) Schválení ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. Martina Klimešová a p. ing. Josef Mašek.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 2 zdržení

Ad 4) Dotazy a připomínky občanů

Z řad občanů vystoupil p. Strbačka a informoval zastupitele o předané petici, týkající se 
nesouhlasu s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu „Skladová a výrobní hala – 
průmyslová zóna Svitávka – jihovýchod – I. etapa“. Zastupitelé vzali podání této petice na 
vědomí.

Ad 5) Závěrečný účet za rok 2008 a rozpočtový výhled

Zastupitelstvo městyse schvaluje celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za 
rok 2008 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2008 
s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Rozpočtový výhled

Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo rozpočtový výhled na roky 2010 – 2013. 
Rozpočtový výhled městyse Svitávka je přílohou zápisu.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení 



Ad 6) Rozpočtové opatření 

Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3/2009, která jsou 
přílohou usnesení zápisu.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 7) Volba člena kontrolního výboru

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí odstoupení p. Miroslavy Holasové z funkce člena 
kontrolního výboru.
Zastupitelstvo městyse dle § 84 odst. 2, písm. l) zákona 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zvolilo do funkce člena kontrolního výboru p. Danu Novotnou.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržení

Ad 8) Dodávka malotraktoru a pracovního nářadí pro údržbu 
městyse Svitávka“ – výběr dodavatele a schválení 
smlouvy o dodávce

Na základě veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadané dle § 18 odst. 3 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Rada městyse posoudila nabídky na dodávku 
malotraktoru a pracovního nářadí pro údržbu městyse Svitávka. Hodnotícím kritériem byla 
cena, podle které byly nabídky vyhodnoceny následovně:

1. Pavel Šálek Prostějov – 593.226,90 s DPH
2. Wisconsin cz s r. o. Prostějov – 596.428,-Kč s DPH
3. AGRO-Z JL s. r. o. Brno – 634.139,-Kč s DPH
4. Bohatec s. r. o. Boskovice – 666.043,-Kč s DPH
5. CIME-M, s r. o. Pelhřimov – 754.648,-Kč s DPH
6. CIME-M, s. r. o. Pelhřimov – 834.632,-Kč s DPH

Rada městyse doporučila zastupitelstvu ke schválení firmu Pavel Šálek Prostějov a uzavření 
kupní smlouvy. Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy s touto firmou včetně 
technických podmínek (přední tříbodový závěs, radlice přední hydraulicky otočná, mulčovač 
se sběrem, kloboukový hřídel s volnoběžkou).

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 9) Inženýrské sítě pro výstavbu RD – vodovod a dešťová 
kanalizace ul. Krátká - výběr dodavatele a schválení 
smlouvy o dílo 

Rada městyse Svitávka na základě veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
„Inženýrské sítě pro výstavbu RD – vodovod a dešťová kanalizace ul. Krátká“ vyhodnotila 
nabídky na tuto akci. Hodnotícími kritérii byla nabídková cena (70 %), termín dokončení a 



předání díla (10 %), délka záruky za dílo (10 %) sankce za nedodržení termínu dokončení a 
předání (10 %). 
Výsledek hodnocení – pořadí nabídek:

1. Kora – vodostaving s. r. o. – 794.958,-Kč bez DPH
2. Výstavba IS, spol. s r. o. – 899.882,-Kč bez DPH
3. H3 inženýrské stavby spol. s r. o. – 941.169,-Kč bez DPH

Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy s firmou Kora – vodostaving s. r. o 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržení

Ad 10) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje a přijetí finanční podpory ve 
formě dotace na opravu podlahové krytiny

Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 40 tis. Kč na projekt: 
oprava podlahové krytiny, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 11) Dohoda o partnerství – provoz technologického centra a 
elektronické spisové služby na území ORP Boskovice

Zastupitelstvo městyse schvaluje Dohodu o partnerství mezi Městysem Svitávka a Obcí 
s rozšířenou působností k projektu „Technologické centrum a elektronické spisové služby na 
území ORP Boskovice“. 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 12) Bezúplatné převedení majetku do ZUŠ Boskovice

Zastupitelstvo městyse schvaluje bezúplatný převod majetku městyse ZUŠ Boskovice, nám. 
9. května 7, Boskovice. ZUŠ má tento majetek ve výpůjčce. Převáděný majetek je přílohou 
zápisu. 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení 

Ad 13) Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na CZECH 
POINT

Zastupitelstvo městyse schvaluje podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace : 
Název operačního programu: Integrovaný operační program
Název projektu: Typový projekt Czech POINT
Stručný obsah projektu: Vybudování přístupového místa pro komunikaci s informačními 
systémy veřejné správy, zřízení kontaktního místa veřejné správy – místního pracoviště



k tzv. Czech Point. Jedná se o pořízení technologického vybavení místního pracoviště – nákup 
HW a SW.
Dotace na plnou verzi projektu Czech POINT v částce 50.000,- byla získána r. 2007.
Nyní jde o upgrade – nákup výpočetní techniky a služeb:
Jedná se o neinvestiční dotaci – tzn. pořizovací cena jednoho zařízení nesmí přesáhnout 
40.000,- Kč s DPH.
Celkové náklady na projekt 68.540,-
Rozpočet městyse 10.281,- 15 %
EU 58.259,- 85 %

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení 

Ad 14) Dodatek č. 1/2009 ke Smlouvě o nájmu, provozu, správě 
a rozvoji vodovodu

Zastupitelstvo městyse schvaluje Dodatek č. 1/2009 ke Smlouvě o nájmu, provozu, správě a 
rozvoji vodovodu  s Vodárenskou akciovou společností, a. s. Boskovice. Předmětem dodatku 
je skutečnost, že veškeré náklady na nové připojení na vodovod nese ten, kdo o připojení 
žádá. U rekonstruovaných (obnovovaných) vodovodních přípojek se obec a VAS dohodli, že 
obec ponese materiálové náklady na odbočení včetně navrtávacího pasu a náklady na uzávěr. 

Ad 15) Prodej pozemku p. č. 1401/54 v k. ú. Svitávka

Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemku p. č. KN  1401/54 v k. ú. Svitávka, 
O výměře 1.157 m2  panu Tomáši Sukovi.
Výběr kupujícího byl proveden na základě nabídek, podaných obálkovou metodou. 
Nabídky podali:
p. MUDr. Jolana Konrádová Brno, její nabídka činila 30,-Kč/m2
p. Tomáš Suk Svitávka,  jeho nabídka činila 51,-Kč/m2. 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 16) Revokace usnesení o prodeji pozemku p. č. 1775/11 
v k. ú. Svitávka (Šacherovi)

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí revokaci usnesení o prodeji pozemku p. č. 1775/11 v
k. ú. Svitávka, vzhledem k tomu, že bylo odstoupeno od návrhu na vklad.

Ad 17) Různé

P. Dvořák Miroslav – předseda kontrolního výboru přednesl zprávu kontrolního výboru – 
analýza upomínek.

Jednání bylo ukončeno ve 20.00 hod. 


