
Zápis

z     8. jednání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 3. 3. 2008   
v     18.00 hod v     malém sále Úřadu městyse  

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

Omluven:
Mgr. M. Randula 

Program:

1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Dotazy a připomínky občanů
5. Ocenění sportovního výkonu p. Lukáše Šachera (odměna ve výši 1.000,-Kč)
6. Rozpočet r. 2008 
7. Přijetí sponzorského daru ve výši 15.000,-Kč (Armospol cz. s. r. o. Brno)
8. Přijetí dotace ve výši 90.000,-Kč – zpracování územních plánů na realizaci projektu

Změna č. II. ÚPO Svitávka
9. Odprodej pozemků firmě M. S. Svitávka a. s. Brno
10. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ONem
11. Různé, závěr jednání



Ad 1) Zahájení

Starosta zahájil 8. jednání Zastupitelstva městyse, které bylo svoláno v souladu se zákonem č. 
128/2000 Sb., dále oznámil, že zapisovatelkou je paní Kamila 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 ze 7. jednání ověřili p. Zdeněk Zeman a p. ing. Josef Zapletal, kteří nevznesli žádné 
připomínky.

Starosta seznámil členy zastupitelstva s programem jednání. Hlasování o programu: 13 pro, 1 
zdržení, 0 proti

Ad 2) Kontrola plnění usnesení

Starosta městyse konstatoval, že z minulých jednání nevyplynuly žádné úkoly

Ad 3) Schválení ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni: p. Holasová, p. Dvořák
Hlasování: 12 pro, 2 zdržení, 0 proti

Ad 4) Dotazy a připomínky občanů

p. Chloupek – vodovod a kanalizace v lokalitě na Labuti (starosta městyse: bude řešeno na 
veřejném ústním jednání 4. 3. 2008 – schůzka všech účastníků řízení na Úřadu Mě Svitávka)
(p. Ševčíková p. Šváb, p. Zeman, p Matějů, p. Kupsa )
p. Šméralová – vyčistění rýn od opadající omítky obecního domu Hybešova 40 (individuálně 
řešit s místostarostou městyse) 
p. Šmeral – dotaz na kácení v parku (konkrétní informace podá Úřad městyse Svitávka)



Ad 5)

Zastupitelstvo městyse ocenilo sportovní výkon p. Lukáše Šachera za vzornou reprezentaci a 
dosažení titulu mistra světa v benchpressu. 

Ad 6)  Rozpočet

Ing. Josef Zapletal – člen finančního výboru přednesl návrh rozpočtu roku 2008.
(příloha usnesení)
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

7) Přijetí sponzorského daru ve výši 15.000,-Kč 

Zastupitelstvo městyse Svitávka schválilo přijetí sponzorského daru ve výši 15.000,-Kč od 
firmy Armospol cz. s. r. o, Brno
Hlasování 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

8) Přijetí dotace ve výši 90.000,-Kč 

Zastupitelstvo městyse Svitávka schválilo přijetí dotace na zpracování územních plánů na 
realizaci projektu Změna č. II. ÚPO Svitávka  z dotačního programu Jihomoravského kraje. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

Zastupitelstvo městyse Svitávka schválilo doplnění územního plánu o grafické vymezení 
plochy o regulativy.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení 

9) Odprodej pozemků firmě M. S. Svitávka a. s. Brno

Zastupitelstvo městyse Svitávka projednalo odprodej pozemků, které jsou ve vlastnictví 
městyse Svitávka:
jedná se o pozemky:

- p. č. 1734/12 o výměře 623 m2 – vlastnické právo Městys Svitávka
- p. č. 1739/1 o výměře 3071 m2 – vlastnické právo Městys Svitávka
- p. č. 3074 o výměře 234 m2 – vlastnické právo Městys Svitávka
- p. č. 5511 o výměře 275 m2 – vlastnické právo Česká republika
- p. č. 5540 o výměře 926 m2 – vlastnické právo Česká republika

za 100,-Kč/m2
Ing. Mašek – protinávrh: řešit prodej pozemků po uskutečnění změny územního plánu č. II.
Hlasování o protinávrhu:
Pro 6, proti 7, zdržení 1
Protinávrh nebyl schválen.



Hlasování o návrhu:
Pro 7, proti 6, zdržení 1. 
P. Šváb vznesl námitku, že p. Holasová není oprávněna hlasovat.

10) Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

Zastupitelstvo městyse Svitávka projednalo uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a. s. – umístění nového venkovního vedení NN – 
pozemek p. č. 2078/2 v k. ú. Svitávka a to úplatně za jednorázovou částku ve výši 1.000,-Kč.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

11.  Různé

11.1. Nabídka na odkup akcií České spořitelny a. s. 

Zastupitelstvo městyse opět projednalo nabídku firmy A CE Global Finance, a. s. na odkup 
prioritních akcií společnosti Česká spořitelna a. s. za kupní cenu 400,-Kč/ks. 
Rada městyse nedoporučuje odprodat akcie.
Hlasování: 0 pro, 14 proti, 0 zdržení

11.2. 

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí souhlas pro územní rozhodnutí (ulice Jiráskova – 
Silniční projekt)
Hlasování: 13 pro, 1 zdržení, 0 proti

Různé, diskuse, závěr jednání

Diskuse 

- snížení kompetencí rady, častější jednání Zastupitelstva, informace z jednání Rady na 
jednáních zastupitelstva, odvodnění – retardér na Skalkách, územní plán – přívalové 
deště.

Jednání ukončeno v 19.50 hod. 


