
Zápis
z  jednání zastupitelstva městyse Svitávka

 konaného 2. 3. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

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

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

Hosté: p. Chloupek

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Dotazy a připomínky občanů
5. Rozpočet 2009
6. Návrh rozpočtu svazku Svitava
7. Měsíční odměny a příplatky zastupitelům dle NV
8. Přijetí daru 
9. Odpisový plán MŠ
10. Odpisový plán ZŠ
11. Schválení záměru o pronájmu pozemků k užívání ZD Sebranice
12. Prodej pozemku p. č. 299/10 o výměře 455 m2 v k. ú. Svitávka
13. Prodej pozemku p. č. 1702/2 v k. ú. Svitávka
14. Schválení prodejní ceny nemovitosti Palackého 183 
15. Přijetí darovaného pozemku p. č. 1393/6 v k. ú. Svitávka od rodiny Cvrkalových
16. Smlouva o spolufinancování a dokončení náměstí mezi Městysem Svitávka a SÚS 

JMK 
17. Diskuse, závěr



Ad 1) Zahájení

Starosta městyse zahájil 15. 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 usnesení z minulých jednání

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

Ad 3) Schválení ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. Miroslava Holasová a p. Radoslav Hruda.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 2 zdržení 

Ad 4) Dotazy a připomínky občanů

Pan Chloupek upozornil na černou skládku v lokalitě „Na Lubinách“, bude řešeno 
vyčištěním černé skládky, pokutováním.

Ad 5) Rozpočet 2009 

Ing.  Zapletal - člen finanční komise přednesl zastupitelstvu městyse návrh rozpočtu na 
rok 2009, který je přílohou zápisu.

ZM schvaluje rozpočet městyse na rok 2009  s následující změnou :

Rozpočtové příjmy :  § 4121 - 7000,- Kč
                   Zapojení rezerv : pol. 8115  + 7000,- Kč

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení 
Schválený rozpočet je přílohou zápisu.

ZM  s c h v a l u j e  závazné ukazatele rozpočtu na rok 2009 dle přílohy „Rozpočet na rok 2009“
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení 

ZM  s t a n o v u j e , že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací 
překročen jim stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů 
schváleného rozpočtu r. 2009 (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů 
povoluje). 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení 



Ad 6) Rozpočet Svazku obcí Svitava na rok 2009 

Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo návrh rozpočtu Svazku obcí Svitava na rok 
2009: příjmy celkem 173.700,-Kč, financování: 4.300,-Kč výdaje celkem 178.000,-Kč.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení 

Ad 7) Měsíční odměny a příplatky zastupitelům dle NV

Zastupitelstvo schvaluje výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva, 
 předsedům komisí a rady, dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., s platností od 
01.03.2009 následovně:

Člen rady: 1.480,-Kč
Předseda komise: 1.300,-Kč
Člen zastupitelstva    540,-Kč 

s tím, že v případě sloučení výkonu funkcí se proplácí jen nejvyšší odměna. 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení 

Ad 8) Přijetí daru 

Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo přijetí daru ve výši 500,-Kč
od  p. Pavla Kopřivy – stěhování Brno. Tento dar bude využit na úhradu nákladů na 
Svitávecký  jarmark, který se bude konat dne 6. 9. 2009 ve Svitávce .
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 9) Odpisový plán MŠ

Zastupitelstvo městyse Svitávka projednalo a schválilo odpisový plán MŠ a vzalo na 
vědomí přehled odpisovaného majetku v roce 2009. 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 10) Odpisový plán ZŠ

Zastupitelstvo městyse Svitávka projednalo a schválilo odpisový plán ZŠ a vzalo na 
vědomí přehled odpisovaného majetku v roce 2009.

Ad 11) Schválení záměru o pronájmu pozemků k užívání ZD Sebranice

Zastupitelstvo městyse Svitávka projednalo a schválilo záměr pronajmout pozemky ve 
vlastnictví městyse.
Jde o následující pozemky :



LV: 10001 Katastr:Svitávka
Parcel. PK DIL VÝMĚRA KULT. VYUŽ. SK. Parc. EN

614/2 245 13 210 zem. hosp. bud. (M) 614/2
614/3 7330  8     0  pastvina (B)
114/4 7899  8     0  pastvina (B)
115 14560 2     0  orná půda (A)
116/1 44307 2     0   orná půda (A)
128/1 3054 8     0   pastvina (B) /č.
218 11905 2     0   orná půda (A)
222/1 518 2     0   orná půda (A)
222/18 1360 2     0   orná půda (A)
222/35 1059 2     0   orná půda              (A)
222/32 556 2     0   orná půda (A)
222/54 647 2     0   orná půda (A)
258/1 1381 2     0   orná půda (A)
371/2 3899 8     0   pastvina (B)
721 13254 2     0  orná půda (A)
721/2 1232 2     0  orná půda (A)
1030 453 8      0  pastvina (B)
1031 9473 2     0  orná půda (A)
1031 7467 2     0  orná půda (A)
1166/2 844 2     0  orná půda (A)
1166/2 354 2     0  orná půda (A)
1166/2 884 2     0  orná půda (A)
1167 5258 2     0  orná půda (A)
1167 5230 2     0  orná půda (A)
1167 6970 2     0  orná půda (A)
1168 1655 2     0  orná půda (A) /č.
1168 4083 2     0  orná půda (A) /č.
1169/1 1047 2     0  orná půda (A)
1170/1 3919 2     0  orná půda (A)
1401/46 1345 2     0  orná půda (A)
1531 13056 2     0  orná půda (A)
1533 1162 2     0  orná půda (A)
1536/1 1739 2     0  orná půda (A)
1536/1 1060 2     0  orná půda (A)
1537 637 2     0  orná půda (A)
1695 881 2     0  orná půda (A)
1973 6534 2     0  orná půda (A)
1973 10952 2     0  orná půda (A)
1982/7 750 8     0  pastvina (B) /č.
2032 2651 2     0  orná půda (A) /č.
2033/2 2348 2     0  orná půda (A) /č.
2033/2 662 2     0  orná půda (A) /č.
1166/1 2547 2     0  orná půda (A)

Celkem výměra za LV 10001 : 207167 m2

Pokud nedojde v zákonné lhůtě po zveřejnění k připomínkám k tomuto záměru, zastupitelstvo městyse 
pověřuje starostu městyse Svitávka k uzavření smlouvy se Zemědělským družstvem Sebranice o 
nájmu těchto pozemků za roční nájemné ve výši 20.631,-Kč. 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení



Ad 12) Prodej pozemku p. č. 299/10 o výměře 455 m2 v k. ú. Svitávka

Zastupitelstvo městyse Svitávka projednalo a schválilo odprodej pozemku p. č. 299/10 o výměře 455 
m2 v k. ú. Svitávka manželům Ludmile a Jaroslavu Chloupkovým Svitávka a uzavření smlouvy na 
tento odkup. Zastupitelstvo městyse Svitávka schválilo cenu za tento pozemek ve výši 25,-Kč/m2.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 13) Prodej pozemku p. č. 1702/2 v k. ú. Svitávka

Zastupitelstvo městyse Svitávka projednalo a schválilo odprodej pozemku p. č. 1702/2 v k. ú. Svitávka 
p. Miroslavu Matuškovi, Svitávka a uzavření smlouvy na tento odkup. Zastupitelstvo městyse 
Svitávka schválilo cenu za tento pozemek ve výši 25,-Kč/m2. 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 14)  Schválení prodejní ceny nemovitosti Palackého 183 

Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo prodejní cenu nemovitosti  Palackého 183 – část ve 
dvoře. Bylo posouzeno ocenění rodinného domu a analýza. Vzhledem k problémům 
s odkanalizováním domu a s přihlédnutím na složitější situaci v obydlenosti bytu č. 2 a již 
provedeným investičním nákladům na zachování domu v obyvatelném stavu ze strany nájemnice, byla 
stavební a bytovou komisí a Radou městyse navržena prodejní cena ve výši 120.000,-Kč vč. pozemku 
pod nemovitostí, kterou zastupitelstvo schválilo.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení.
Do zbudování kanalizace v obci neschválilo zastupitelstvo odprodej pozemku – předzahrádky k této 
nemovitosti. 

Ad 15) Přijetí darovaného pozemku p. č. 1393/6 v k. ú. Svitávka

Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo přijetí daru – pozemku p. č. 1393/6 v k. ú. Svitávka od 
rodiny Cvrkalových za zpřístupnění pozemku p. č. 1401/49 v k. ú. Svitávka.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení 

Ad 16) Smlouva o spolufinancování a dokončení náměstí mezi 
Městysem Svitávka a SÚS JMK

Předmětem smlouvy je společný postup při realizaci projektu III/37420 Svitávka, křižovatka. Její 
financování je zajištěno z rozpočtu Jihomoravského kraje a rozpočtu obce na rok 2009 – 2010. 
Zastupitelstvo městyse schvaluje znění smlouvy a pověřuje starostu městyse k uzavření smlouvy.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení 

Ad 17) Různé 



V rámci diskuse přednesl Mgr. Randula informaci o informaci o plánovaném zbudování cyklostezky 
Svitávka-Zboněk.

Místostarosta informoval zastupitelstvo o stavu projednávání souhlasu s vykupováním pozemků na 
zbudování cesty na Sasinu. 

P. Krejcar přednesl informaci o stavu drážního mostu v lokalitě V Domkách a nutnosti jeho opravy 
v budoucnosti.

Jednání ukončeno 19.45


