
Zápis

z 10. jednání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 2. června 2008 
v 18.00 hodin v malém sále

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

Nepřítomen: J. Šváb

Hosté

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání
3. Schválení ověřovatel zápisu
4. Dotazy a připomínky občanů
5. Závěrečný účet Městyse Svitávka za rok 2007 
6. Závěrečný účet Svazku obcí pro R 43 za rok 2007 
7. Závěrečný účet Svazku Svitava za rok 2007 
8. Rozpočtový výhled
9. Rozpočtové opatření 3/2008 
10. Návrh kupní smlouvy – M. S. Svitávka a. s. Brno
11. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK a přijetí daru – Kanalizace a ČOV 

Svitávka
12. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK a přijetí daru – rekonstrukce schodiště 

ke kostelu
13. Revokace usnesení z 2. 9. 2002 – odprodej pozemku pod garážemi p. č. 1765/2 v k. ú. 

Svitávka
14. Záměr využití skleníku v areálu parku
15. Na vědomí granty pro místní organizace pro rok 2008 
16. Různé, diskuse, závěr 



Ad 1) Zahájení

Starosta zahájil 10. 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 14 členů, tzn. byla přítomna 
nadpoloviční většina členů zastupitelstva městyse, tím bylo schopno se právoplatně usnášet.
Zápis z 9. jednání ověřili p. Klimešová a p. Hruda, kteří nevznesli žádné připomínky.

Starosta seznámil členy zastupitelstva s programem jednání.

Hlasování o programu: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 2) Kontrola plnění usnesení 

Starosta městyse informoval zastupitelstvo o podání žádosti na dotaci na ČOV a kanalizaci.

Podal zprávu o neslučitelnosti výkonu funkce zastupitele městyse.

Ředitel ZŠ Svitávka Mgr. A. Antl podal zprávu o přijímání žáků na střední školy, účasti žáků 
v soutěžích a olympiádách.

Ad 3) Schválení ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. ing. Josef Mašek a p. Pavel Krejcar.

Hlasování: 12 pro, 2 zdržení, 0 proti



Ad 4) Dotazy a připomínky občanů

P. Mazal – za SK MORAVAN Svitávka – žádost o finanční podporu při rekonstrukci 
sportovního areálu – dořešeno v bodu různé.

P. Staníčková – pobíhající psi – starosta seznámil s problematikou odchytu psů.

Ad 5) Závěrečný účet 

Zastupitelstvo městyse schvaluje celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za 
rok 2007 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2007 
s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření, s tím, že nápravná 
opatření k odstranění nedostatků již byla provedena. 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 6) Závěrečný účet Svazku obcí pro R 43 za rok 2007 

Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Svazku obcí pro výstavbu rychlostní 
komunikace R 43 za rok 2007. Příjmy celkem 46.704,17 Kč, Výdaje 27.998,30 Kč, 
financování 18.705,87 Kč.
Stav prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2007 činil 18.705,87 Kč.
Starosta městyse informoval o činnosti Svazku.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 7) Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí „Svitava“ 
za rok 2007

Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí „Svitava“ za rok 
2007Příjmy: 551.754,-Kč, výdaje 568.505,-Kč, Financování 16.751,-Kč. Zůstatek na 
bankovním účtu DSO „Svitava“ činí k 31. 12. 2007 částka 16.360,23 Kč.
Starosta městyse informoval o činnosti Svazku.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení



Ad 8) Rozpočtový výhled

Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo rozpočtový výhled na roky 2008 – 2012. 
Rozpočtový výhled ve schváleném znění je přílohou č. 1 usnesení zápisu.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 9) Rozpočtové opatření č. 3/2008

Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3/2008. Schválené znění 
je přílohou č. 2 usnesení zápisu.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 10) Návrh kupní smlouvy – M.S. Svitávka a. s. Brno

Starosta městyse přednesl návrh kupní smlouvy mezi Městysem a M. S. Svitávka, a. s. Brno, 
na pozemky p. č. 1739/1 o výměře 3071 m2 p. č. 1734/12 o výměře 623 m2 a p. č. 2074 o 
výměře 234 m2, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. Svitávka za cenu 471.360,-Kč a to 
následujícím způsobem: 100.000,-Kč při podpisu smlouvy, zbytek kupní ceny ve výši 
371.360,-Kč se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu do 30 dnů od podpisu smlouvy na 
bankovní účet. V případě prodlení je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu 
ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení. 
Kupující se zavazuje, že předmět koupě nevyužije, ani jinak neumožní jeho využití způsobem 
nadměrně zatěžující životní prostředí. 

Hlasování: 8 pro, 5 proti, 1 zdržení 

Ad 11) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK a přijetí 
daru – Kanalizace a ČOV Svitávka

Zastupitelstvo městyse projednalo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK a přijetí daru 
ve formě dotace na zhotovení projektové dokumentace – pro stavební povolení – Kanalizace a 
ČOV Svitávka ve výši 490.000,-Kč. 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení



Ad 12) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK a přijetí 
daru – fortna

Zastupitelstvo městyse projednalo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na 
rekonstrukci fortny ve výši 100.000,-Kč.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 13) Revokace usnesení z 2. 9. 2002 – odprodej pozemků pod 
garážemi p. č. 1765/2 v k. ú. Svitávka

Zastupitelstvo městyse Svitávka schválilo záměr odprodat ze svého majetku pozemek p. č. 
1765/2 v k. ú. Svitávka  na základě společné žádosti p. Strbačky, p. Grulichové a manželů 
Vorbových. Přesná výměra bude určena na základě zhotoveného geometrického plánu. 

Hlasování 13 pro, 1 zdržení, 0 proti

Ad 14) Záměr využití skleníku v areálu parku

Zastupitelstvo městyse projednalo využití skleníku v areálu parku. 
Neschválilo odprodej ani dlouhodobý pronájem skleníku. 
Hlasování: 11 proti odprodeji nebo pronájmu, 3 zdržení, 0 pro

Zastupitelstvo městyse ukládá veřejné projednání ve stavební komisi, bude zveřejněna anketa 
mezi občany o využitelnosti skleníku. 
Zastupitelstvo městyse ukládá trvalejší označení bezpečnosti.

Ad 15) Granty pro místní organizace

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí poskytnutí grantů pro místní organizace na rok 2008:
ZŠ Svitávka – Anglie – 18.000,-Kč
ZŠ Svitávka – Praha – 5.000,-Kč
ZŠ Svitávka – boj barev – 2.000,-Kč
Ochotnické divadlo Svitávka – 35.000,-Kč



Kynologický klub Svitávka – 3.000,-Kč
Myslivecký spolek Svitávka – 12.000,-Kč
TJ Sokol Svitávka – 49.000,-Kč
SK Moravan Svitávka 36.000,-Kč
Cykloklub Svitávka – 40.000,-Kč

Ad 16. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK a 
přijetí dotace ve výši 50.000,-Kč na výstroj a výzbroj pro jednotku dobrovolných hasičů obce.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 16.1) Směna pozemků p. č. 1400/25 ve vlastnictví p. Vybíhala za 
p. č. 2054/25 ve vlastnictví Městyse

Zastupitelstvo městyse na svém jednání 3. prosince 2007 projednalo a schválilo záměr směnit 
část parc. č. 2054/25 v k. ú. Svitávka ve vlastnictví Městyse za pozemek p. č. 1400/25 v k. ú. 
Svitávka ve vlastnictví p. Vybíhala. 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí, že dělením pozemku 2054/9 nově vznikla parcela č. 
2054/25 o výměře 96 m2.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 

     16.2) Změna regulativů územního plánu

Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo změnu regulativů územního plánu – změna ve 
smyslu počtu podlaží bytového domu a to na 5 nadzemních podlaží.

     16.3) Rekonstrukce sil. I/43 Sebranice – Svitávka

Zastupitelstvo městyse projednalo a vzalo na vědomí studii investičního záměru rekonstrukce 
sil. I/43 v úseku Sebranice – Svitávka Ředitelství silnic a dálnic.  Vzalo na vědomí koordinaci 
objízdných tras a nutnost zapracování navržené trasy do změny územního plánu městyse a 
napojení na R 43. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí záznam z jednání konaného dne 
20. 5. 2008 na ÚMě Svitávka a závěry z tohoto jednání vyplývající.



16.4) Poskytnutí finančního daru na rekonstrukci fotbalového hřiště 
v areálu parku

Zastupitelstvo městyse projednalo žádost SK Moravanu Svitávka – oddílu kopané o finanční 
pomoc při rekonstrukci fotbalového hřiště. Zástupce SK Moravanu předložil rozpočet celé 
akce, celkové náklady na rekonstrukci jsou vyčísleny na 698.000,-Kč, SK Moravan obdržel 
dotaci z JMK ve výši 170.000,- a ze svého rozpočtu může uvolnit 130.000,-Kč
Městys Svitávka schválilo poskytnutí 398.000,- ze svého rozpočtu na dofincování celé akce.
Hlasování: 12 pro, 1 zdržení, 0 proti

  16.5)

Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s projektovou dokumentací na výstavbu bytového 
domu.

Zastupitelstvo ukládá zadání nacenění a podání nabídek na opravu schodů – schodiště ke 
hřbitovu.

Zastupitelstvo ukládá zadání návrhu možností na opravu hřbitovní zdi a úpravy prostranství 
před hřbitovem

Zastupitelstvo městyse podporuje návrh vytvořit z Hradiska turistický bod.

Zastupitelstvo městyse podporuje začlenění obce do sítě cyklostezek (prezentace na JMK 
místostarosta městyse)

Jednání zastupitelstva ukončeno ve 21.20 hod. 


