
Zápis

z jednání zastupitelstva městyse Svitávka ze dne 1. 12. 2008 v 18.00 hodin 
v malém sále úřadu městyse

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

Omluveni: M. Klimešová, J. Matějů, J. Šváb

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu jednání, ocenění sportovního výkonu
2. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání 
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Zadání změny územního plánu č. 3 a informace o změně územního plánu č. 2
5. Schválení ceny vodného pro rok 2009
6. Plán financování vodovodu Svitávka
7. Stanovení místního poplatku za odpad na rok 2009
8. Rozpočtové provizorium
9. Rozpočtové opatření
10. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – vybudování vodovodu Krátká
11. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – výdaje jednotek sboru dobrovolných 

hasičů
12. Žádost o závazné stanovisko ke spolufinancování I/43 Sebranice – Svitávka (ŘSD)
13. Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2009 
14. Rozpočet Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 a členský příspěvek 

na r. 2009 
15. Žádost o odkoupení pozemku p. č. 1775/11 pod garáží
16. Žádost o odkoupení pozemku p. č. 1401/5
17. Školská rada ZŠ Svitávka
18. Studie rekonstrukce parku
19. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
20. Zařazení do MAS Boskovicko Plus
21. Dotazy a připomínky občanů
22. Různé, diskuse, závěr



Ad 1) Zahájení

Starosta městyse zahájil 13. 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 informoval o splněných úkolech z minulého jednání a zastupitelstvo tuto zprávu 
vzalo na vědomí.

Ad 3) Schválení ověřovatelů zápisu 

Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. Milada Vašková a p. ing. Josef Zapletal.
Hlasování 10 pro, 2 zdržení, 0 proti

Ad 4) Zadání změny územního plánu č. 3 a informace o změně územního 
plánu č. 2

Starosta městyse informoval o probíhající změně územního plánu č. 2. Městský úřad 
Boskovice – odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel Změny č. 2 územního 
plánu obce Svitávka zajistil zpracování „návrhu Změny č. 2 územního plánu obce Svitávka“. 
Dne 16. 9. 2008 se uskutečnilo společné jednání o „návrhu Změny č. 2 územního plánu obce 
Svitávka“ a následně bylo vydáno k této dokumentaci souhlasné stanovisko Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje. Na základě tohoto stanoviska svolává veřejné projednání, které se 
uskuteční  6. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu městyse Svitávka. 



Současně starosta městyse informoval o zadání změny č. 3 územního plánu městyse Svitávka 
a  o změnách územního plánu č. 3 ze strany městyse. Jde především o:
1) přeložku 1/43 Sebranice – Labuť
2) poldry – protipovodňová opatření na toku Sebránek
3) Sasina – chodník pro pěší
4) cyklostezky  v souladu s mezinárodní magistrálou
5) určení vhodného místa pro sběrný dvůr
6) příjezdová cesta – ulice Krátká 

Úřad městyse Svitávka bude přijímat návrhy na změny ÚP č. 3 ze stran občanů a to do 
31. 3. 2009. (informace Radniční listy)

Zastupitelstvo městyse schvaluje podle § 84 odst. 2 písmene y) zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zák. č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů „Zadání změny č. 3 územního plánu městyse Svitávka“ a ukládá Úřadu městyse 
Svitávka zabezpečit prostřednictvím Městského úřadu Boskovice – odboru výstavby a 
územního plánování zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu obce Svitávka.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 5) Schválení ceny vodného

Starosta městyse informoval zastupitele  o vyhodnocení kalkulace ceny vodného a plánu 
kalkulace ceny vodného na rok 2009, včetně smlouvy s Vodárenskou a. s. Boskovice o 
provádění  odběru kontrolních vzorků a přednesl návrh Rady městyse, která doporučuje cenu 
vodného pro rok 2009 ve výši 22,-Kč/m3.

Zastupitelstvo městyse Svitávka vyhlašuje cenu vodného na rok 2009. Cena vodného je pro 
domácnosti a ostatní spotřebitele jednotná  - 22,-Kč/m3, vč. DPH.

Hlasování 11 pro, 1 zdržení (p. Vašková), 0 proti



Ad 6) Plán financování vodovodu Svitávka

Starosta městyse informoval zastupitele o Plánu financování vodovodu a kanalizace Svitávka, 
jehož cílem je vytvoření finančních prostředků pro obnovou vodohospodářské infrastruktury 
na období, kdy bude teoreticky ukončena životnost jednotlivých částí. V nejbližší době je 
potřeba prostředků pro obnovu v roce 2031 a podstatně vyšší finanční požadavky na obnovu 
budou vznikat až po roce 2050. Z těchto důvodů není na období 2009 – 2018 plánována 
obnova infrastruktury vodovodu a rovněž nebudou prozatím připravovány finanční 
prostředky, které by do doby použití vlivem inflace ztratily podstatnou část ze své hodnoty.

Zastupitelstvo městyse schválilo plán financování obnovy vodovodu městyse Svitávka na 
období 2009 – 2018 zpracovaný dle požadavků zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (Zákon o vodovodech a 
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 
Sb., kterou se provádí Zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 7) Stanovení místního poplatku – odpad

Starosta městyse předložil zastupitelstvu návrh Rady pro stanovení poplatku za odpad na rok 
2009 na 460,-Kč/osobu/rok. Tento místní poplatek se počítá ze skutečných nákladů 
předešlého roku, tj. roku 2008. 

Mgr. Randula v rozpravě zmínil motivační prvky při vymáhání poplatků za odpad, respektive 
možnostech udělení penále při nedodržení splatnosti poplatku ve lhůtách daných vyhláškou. 
Rada městyse se na svém jednání bude zabývat motivačním prvkem placení poplatku. 

Zastupitelstvo městyse schválilo tento návrh Rady a stanovilo tak částku 460,-Kč/osobu a rok, 
přičemž  zachovalo osvobození u dětí do 10-ti let na polovině poplatku, tj. 230,-Kč a dále 
zachovalo osvobození od poplatků u osob s přidělenou úřední adresou.



Zastupitelstvo městyse schválilo Dodatek č. 4/2008 k Obecně závazné vyhlášce městyse 
Svitávka č. 7/2004, kterou se stanoví provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místní poplatek za provoz tohoto 
systému. 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009.

Hlasování 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Zastupitelstvo městyse schválilo Smlouvu o sběru, svozu a odstranění odpadu č. 262002 ve 
znění pozdějších dodatků – Identifikační list obce rok 2009 s firmou SITA a. s., Divize JIH 
Brno.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 8) Rozpočtové provizorium na rok 2009 

Rozpočet je možný čerpat ve výdajové části až do doby schválení rozpočtu na rok 2009 
(leden-duben) takto:
1/11 skutečných výdajů za leden – listopad
Skutečné výdaje za leden – listopad 2008 : 13 899 920,73 Kč
1/11 výdajů: 1 262 720,- na 1 měsíc

Bude poskytnuta záloha na provozní příspěvek ZŠ:    250 000,-Kč

Bude poskytnuta záloha na provozní příspěvek MŠ:               150 000,-Kč

Investiční výdaje     500 000,-Kč

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 9) Rozpočtové opatření

Pravomoce Rady městyse: Rada městyse provádí rozpočtová opatření do výše 100.000,-Kč, 
zastupitelstvo městyse je následně schvaluje. 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ing. Zapletal přednesl rozpočtová opatření č. 9, 10., 11, a 12/2008, která jsou přílohami č. 1, 
2, 3 a 4 
Hlasování:
Rozpočtové opatření č. 9/2008
12 pro, 0 proti, 0 zdržení



Rozpočtové opatření č. 10/2008:
12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Rozpočtové opatření č. 11/2008:
12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Rozpočtové opatření č. 12/2008:
12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ing. Zapletal informoval o přípravě rozpočtu pro rok 2009.

Ad 10)     Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK  - vodovod Krátká

Starosta městyse seznámil přítomné se zněním smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové investiční finanční podpory 
z rozpočtu Jihomoravského kraje ve formě dotace na vybudování vodovodu v ulici Krátká ve 
výši 200.000,-Kč. 
Zastupitelstvo městyse schválilo přijetí dotace ve výši 200.000,-Kč.
Hlasování: 12 pro, 0  proti, 0 zdržení

Ad 11) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – výdaje jednotek 
sboru dobrovolných hasičů

Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se zněním smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční 
dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů městyse na rok 2008 ve výši 
31.630,-Kč.
Zastupitelstvo městyse schválilo přijetí dotace ve výši 31.630,-Kč.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 12) Žádost o závazné stanovisko ke spolufinancování I/43 Sebranice 
– Svitávka

Starosta městyse informoval zastupitelstvo o žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR Brno o 
závazné stanovisko ke spolufinancování I/43 Sebranice – Svitávka ze strany městyse a to ve 
výši 954.800,-Kč. , přičemž by městys Svitávka financoval objekty: chodník a ochranný 
ostrůvek.
Zastupitelstvo městyse se usneslo, že v případě realizace výše uvedené investiční akce se 
městys bude spolupodílet na realizaci finančně do výše 954.800,-Kč.



Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 13) Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2009

Starosta městyse informoval zastupitelstvo o tom, že zastupitelstvo Jihomoravského kraje 
schválilo výši finančního příspěvku obcí do Fondu IDS pro rok 2009, která činí 50,-Kč na 
jednoho obyvatele. Celková částka, kterou se městys zavázal na základě Smlouvy o zajištění 
financování systému IDS JMK zaplatit je tedy 85.700,-Kč.

V rámci rozpravy byly připomínkovány hlavně návaznosti spojů v rámci IDS. V této 
souvislosti budou na Úřadě městyse přijímány podněty ze strany občanů na změny jízdních 
řádů a to do 31. 1. 2009 pro příští jízdní řád. (informace Radniční listy)

Zastupitelstvo městyse schválilo příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2009 ve 
výši 85.700,-Kč.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 14) Rozpočet Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace 
R 43 a členský příspěvek na r. 2009

Zastupitelstvo městyse projednalo rozpočet na rok 2009 Svazku obcí pro výstavbu rychlostní 
komunikace R 43 – příjmy celkem: 57 100,-Kč, výdaje: 57.100,- a výši členského  příspěvku 
na rok 2009 podle počtu obyvatel ve výši 1700,-Kč.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 15) Žádost o odkoupení pozemku p. č. 1775/11 pod garáží

Zastupitelstvo městyse schválilo záměr odprodat ze svého majetku pozemek p. č. 1775/11 pod 
garáží v k. ú. Svitávka. 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Vzhledem k tomu, že zastupitelka M. Vašková, která byla schválená ověřovatelkou byla 
přítomna jednání zastupitelstva pouze do bodu č. 15, byl dalším ověřovatelem zvolen p. 
Zdeněk Zeman.
Hlasování: 10 pro, 1 zdržení, 0 proti



Ad 16) Žádost o odkoupení pozemku p. č. 1401/5 v k. ú. Svitávka 

Zastupitelstvo městyse schválilo záměr odprodat ze svého majetku pozemek p. č. 1401/5 
s tím, že po zaměření a oddělení bude zachována veřejná cesta v majetku městyse. 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržení 

Ad 17) Školská rada

Zastupitelstvo městyse ve smyslu ustanovení  § 167 odst. 2 zákona č. 561(2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů jmenovalo nové členy školské rady za zřizovatele : p. Marii 
Grulichovou a p. Miroslavu Holasovou.
Hlasování: 11 pro, 0 proti 0 zdržení.
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí výsledky voleb zákonných zástupců do školské rady: 
Miroslava Bednářová a JUDr. Ivana Antlová, a výsledky voleb zástupců pedagogických 
pracovníků do školské rady: Mgr. Stanislava Řehulová a Ing. Hana Podloucká.
Školská rada v novém složení bude pracovat od 1. 1. 2009.

Ad 18) Studie rekonstrukce parku

Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se studií rekonstrukce parku pro  územní rozhodnutí 
a případné podání žádostí o dotace.
Zastupitelstvo městyse se usneslo na schválení předložené studie.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 19) Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

Předmětem smlouvy je sjednání závazku obou smluvních stran – městys formou věcného 
břemene na pozemku p. č. 2039/5 zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Svitávka 
 umožní zřídit právo umožňující využití zařízené nemovitosti pro účely zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy, spočívající v umístění nového kabelového vedení sítě NN. 
Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 1000,-Kč. 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržení



Ad 20) Zařazení do MAS Boskovicko Plus

Zastupitelstvo městyse Svitávka odsouhlasilo zařazení městyse do území Místní akční 
skupiny Boskovicko PLUS, o. s. a dále byla projednána strategie MAS Boskovicko PLUS, 
o. s.
Hlasování: 10 pro, 1 zdržení (ing. Vašíček), 0 proti

Ad 21) Dotazy a připomínky občanů

V rámci dotazů a připomínek občanů starosta městyse podal informaci o dotaci na kanalizaci 
v rámci operačního programu životní prostředí  (informace Radniční listy)

Starosta městyse informoval o nutnosti podání žádostí o granty z rozpočtu městyse Svitávka 
do 28. 2. 2009. (informace Radniční listy)

Starosta městyse informoval o výsledku ankety o osudu skleníku v parku a schůzce 
zastupitelů, skleník zachovat, návrh do rozpočtu na rok 2009 ve výši 400.000,- na opravu 
přední části skleníku vč. komínu a následně využít případných dotací (informace Radniční 
listy)

Starosta městyse informoval o plánované výstavbě bytového domu na ulici Školní.

Jednání ukončeno 20.45

Milada Vašková Ing. Josef Zapletal Zdeněk Zeman

Ing. Martin Cetkovský 


