
Zápis o průběhu 

zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, 

konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse 
 

Tento zápis á pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny 

s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Přítomni: 

Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Zdeněk zeman, Radoslav Hruda, Miroslav Dvořák, 

Ing. Jan Vašíček, Milan Matějů, Kamil Kupsa, Milada Vašková (do bodu 11 včetně), Petr 

Prokop, Martina Klimešová, Ing. Josef Vašíček, Miroslava Holasová, Mgr. Miloš Randula  

Omluven: 

Pavel Krejcar  

Hosté  

 

 

1) Zahájení, schválení programu jednání 
 

Starosta městyse zahájil 16. zasedání zastupitelstva městyse, které bylo svoláno v souladu se 

zákonem č. 128/2000 Sb., dále oznámil, že zapisovatelkou je p. K. Dřevová – pracovnice 

úřadu městyse, která je zodpovědná za sčítání hlasů. Zastupitelstvo zahájilo jednání za 

přítomnosti 14 členů zastupitelstva, tím bylo schopno se právoplatně usnášet. 

 

Starosta městyse seznámil zastupitele s programem zasedání: 

 

1. Zahájení, schválení programu jednání 
2. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání  
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Dotazy a připomínky občanů 
5. Rozpočtové opatření, přehled daňových příjmů 
6. Rekonstrukce místních komunikací – Sedláčkova, Husova  
7. Schválení přijetí dotace Löw-Beerova vila  
8. Schválení přijetí dotace knihovna 
9. Žádost o finanční příspěvek – MC Ferda  
10. Návrh zadání změny územního plánu č. IV. 
11. Odprodej pozemků p. č. 116/6 a 116/7 z majetku městyse 
12. Žádost o zrušení předkupního práva 
13. Smlouva o zřízení věcného břemene  
14. Odprodej pozemku p. č. 1970/20 z majetku městyse  
15. Žádost o odkup pozemků p. č. 793/2, 793/3, 800/2 z majetku městyse 
16. Žádost o odkup pozemku p. č. 1970/3 
17. Žádost o směnu pozemků p. č. 298/1 v majetku městyse za pozemky 362 (ZE), 363 (ZE) a 

část 788/7 (soukromé vlastnictví) 
18. Celkové vyúčtování vodného – Vodárenská a. s. 
19. Diskuse, různé, závěr  
 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  



 

 

 

 

2) Kontrola plnění úkolů z minulých jednání  

 

Starosta městyse přednesl zprávu o kontrole usnesení z minulých jednání: 

Byly uzavřeny následující smlouvy: 

- prodej pozemku p. č. 146/13 a p. č. 2046/2 – xxxxxxxx 

- prodej pozemku p. č. 2046/5 – xxxxxxx 

- prodej pozemku p. č. 143/37, p. č. 146/14, 2046/3 – xxxxxxxxxxx 

- smlouva o zkušebním provozu kanalizace a ČOV – Vodárenská a. s. 

- uzavřen Dodatek ke smlouvě o dílo – KORA Vodostaving s. r. o. – komunikace 

„Rodinné domy V Domkách“ 

- uzavřen Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Kanalizace a ČOV Svitávka“ – Strabag a. s.  

 

Příprava smluv k podpisu (vyhotovují kupující) 

- prodej pozemku 143/40 – xxxxxxxxxxxx 

- prodej pozemku p. č. 143/39 – xxxxxxxxxxxxxx  

 

3) Schválení ověřovatelů zápisu  

 

Za ověřovatele zápisu byli navržení: p. Kamil Kupsa, p. Mgr. Miloš Randula  

 

Hlasování: 12 pro, 2 zdržení (p. Kupsa, p. Mgr. Randula)  

 

 

4) Dotazy a připomínky občanů  

 

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost o rozšíření programu zasedání zastupitelstva na 

základě ustanovení § 16 odst. 2 písmena f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů o bod „Opětovné projednání souhlasu zastupitelstva uděleného ke kácení 

obecního parku a k rozsahu dřevin určených ke kácení v rámci tzv. revitalizace parku“, 

podanou Hanou a Pavlem Loskotovými. 

Po rozpravě přijalo zastupitelstvo městyse následující usnesení: 

Do konce měsíce září 2013 bude provedeno místní šetření v parku úřadu za účasti zastupitelů, 

manželů Loskotových ,  občanů z řad zájemců a zástupce firmy, která připravila projekt 

úpravy parku městyse Svitávka.  Zúčastnění budou seznámeni s důvodem kácení jednotlivých 

dřevin. 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

5) Rozpočtové opatření  

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 1 a 2/2013. Rozpočtová opatření jsou 

přílohou usnesení. 

Hlasování: 13 pro, 1 zdržení, 0 proti  

 

Přerušeno jednání: 19.30 hod – 19.45 hod.  



 

 

 

 

 

6) Rekonstrukce místních komunikací – Sedláčkova, Husova  

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o dílo č. 841/NCAB/002/114/2013 – 

„Rekonstrukce místních komunikací – ul. Sedláčkova, ul. Husova a připojení cyklostezky 

v městysi Svitávka“ včetně položkového rozpočtu se zhotovitelem Strabag a. s. 

Celková cena díla je 1.959.018,-Kč vč. DPH, termíny plnění – nejpozději do 18. 10. 2013.   

Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy v předloženém znění. 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení 

 

7) Schválení přijetí dotace Löw-Beerova vila  

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro městys 

Svitávka ve výši 50.000,-Kč na akci Obnova kulturní památky Löw-Beerova vila v rámci 

projektu: Obnova kulturní památky Löw-Beerova vila za podmínek návrhu smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

8) Schválení přijetí dotace – knihovna 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí přijetí Rozhodnutí č.j. 254/MK-S 4831/2013 OULK o 

poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2013 na projekt Rozšíření služeb pro 

čtenáře a uživatele knihovny a schvaluje přijetí poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na 

rok 2013 ve výši 12.000,-Kč.  

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

9) Žádost o finanční příspěvek – MC Ferda 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí podklady pro rozhodnutí o finanční podpoře dětského 

kroužku Broučci ve školním roce 2013/2014 a rozpočet kroužku na školní rok 2013/14.  

Zastupitelstvo městyse schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 58.700,-Kč na mzdy na 

lektorky pro období září 2013 – červen 2014.  

Hlasování: 11 pro, 3 zdržení (p. Klimešová, p. Kupsa, p. Matějů), 0 proti 

 

 

 

 

 

 

 



10) Návrh zadání změny územního plánu č IV.  

 

Usnesení: 

10.1. 

Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh zadání Změny č. IV územního plánu obce Svitávka. 

Důvodem pro pořízení požadované změny č. IV územního plánu obce Svitávka je zejména 

vyřešení bezkolizního dopravního napojení silnice III/37420 Mladkov – Svitávka na silnici 

I/43 Brno – Svitavy – Králíky – státní hranice. 

Hlasování: 11 pro, 3 zdržení (p. Zeman, p. Kupsa, p. Matějů)  

10.2. 

Zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení Změny č. V územního plánu obce Svitávka. 

Žádosti o změnu územního plánu z řad občanů budou přijímány do 31. 12. 2013.  

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

11)  Odprodej pozemků p. č. 116/6 a 116/7 z majetku obce 

 

 

Zastupitelstvo městyse na svém zasedání dne 17. 12. 2012 schválilo odprodat části pozemku 

p. č. 116/1 v k. ú. Svitávka následovně: část – technická vybavenost za 40,-Kč/m2 a část – 

zahrada louka, pastvina za 12,-Kč/m2  panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zaměřením pozemků vznikly nové parcely:  

p. č. 116/6 o výměře 9.205 m2 

p. č. 116/7 – 13179 m2 

Zastupitelstvu městyse byla doručena nová žádost na odkup těchto pozemků p. 

xxxxxxxxxxxxxxxx., který v rámci projednání bere zpět svoji žádost. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat pozemky ze svého majetku: 

p. č. 116/6 v k. ú. Svitávka o výměře 9.205 m2 za 12,-Kč/m2 

p. č. 116/7 v k. ú. Svitávka o výměře 13179 m2 za 40,-Kč/m2 xxxxxxxxxxxxxxxx 

Podmínkou kupní smlouvy je: předkupní právo nezatíženého pozemku v původním stavu pro 

městys. 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 6 zdržení (P. Prokop, K. Kupsa, M. Matějů, M. Vašková, ing. Jan 

Vašíček, Z. Zeman) 

 

 

12) Žádost o zrušení předkupního práva 

 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí podanou žádost manželů xxxxxxxxxxxxxx o zrušení 

předkupního práva. 

Zastupitelstvo městyse schvaluje zrušení předkupního práva na pozemky parc. č. st. 722 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 160 m2, parc. č. st. 754 (zastavená plocha a nádvoří)¨o 

výměře 105 m2. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

Zastupitelstvo městyse zamítá zrušení předkupního práva na pozemky  p. č. 1788/9 (orná 

půda) o výměře 1936 m2, parc. č. 1788/11 (orná půda) o výměře 1036 m2, parc. č. 1788/12 



(orná půda) o výměře 3035 m2, vše v k. ú. Svitávka, obci Svitávka, zapsané na LV č 209 u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Boskovice. 

Hlasování: 13 pro, 0 pro, 0 zdržení  

 

 

 

 

13) Smlouva o zřízení věcného břemene  

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s xxxxxxxxx 

xxxx. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene ve prospěch xxxxxxxxxx s tím, že 

obsahem tohoto práva je právo chůze a jízdy přes celý pozemek parc. č. 2250 v k. ú. Svitávka 

na pozemek p. č. 2245 v k. ú. Svitávka Smluvní strany se dohodly, že toto věcné břemeno se 

zřizuje úplatně a to ve výši 1,-Kč. 

Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy v předloženém znění. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

14) Odprodej pozemku p. č. 1970/20 v k. ú. Svitávka z majetku obce  

 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat pozemek p. č. 1970/20 o výměře 659 m2 v k. ú. 

Svitávka panu xxxxxxxxxxxxxxxx  za 590,-Kč/m2  

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

15) Žádost o odkup pozemků p. č. 793/2, 793/3, 800/2 z majetku městyse  

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse zamítá žádost o odkup  pozemků p. č. 793/2 o výměře 5.223 m2, p. č. 

793/3 o výměře 600 m2, p. č. 800/2 o výměře 4.478 m2, všechny v k. ú. Svitávka, o jejichž 

odkup požádala firma LESUS Cetkovice 43.  

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

16) Žádost o odkup pozemku p. č. 1970/3 z majetku městyse  

 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse zamítá žádost o odkup části pozemku p. č. 1970/3 v k. ú. Svitávka u 

rodinného domu č. p. 228. Pozemek je vedený jako travní porost, o pozemek požádal 

xxxxxxxxx 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 

 

 

17) Nabídka na směnu pozemků p. č. 298/1 v majetku městyse za pozemky 362 (ZE), 

363 (ZE) a část 788/7 (soukromé vlastnictví) 

 



Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse zamítá nabídku směnit pozemky p. č. 298/1 o výměře 12.057 m2 ve 

vlastnictví městyse za pozemek p. č. 362 (ZE) o výměře 1.000 m2, 363 (ZE) o výměře 2.910 

m2 a část pozemku p. č. 288/7 ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržení  

 

 

18) Celkové vyúčtování vodného – Vodárenská a. s.  

 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí celkové vyúčtování všech položek výpočtu eny podle 

cenových předpisů pro vodné a stočné, předložené Vodárenskou akciovou společností a. s. za 

kalendářní rok 2012.  

 

19) Diskuse, různé, závěr  

 

 

19.1) Žádost xxxxxxxxxxxxx o odkup pozemku z majetku městyse p. č. 82 – výměra 144 

m2, část parcely p. č. 2039/2 – výměra 50 m2 (u kostela)  

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr odprodat ze svého majetku pozemek p. č. 82 o 

výměře 144 m2 v k. ú. Svitávka na základě xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržení xxxxxxxxxxx  

 

Zastupitelstvo městyse zamítá záměr odprodat ze svého majetku část pozemku p. č. 2039/2 o 

výměře 50 m2. 

 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržení xxxxxxxxxxxxx  

 

 

19.2) Projekt sběrného dvora  

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí předložený projekt sběrného dvora Svitávka a 

schvaluje pořízení dokumentace pro zhotovení stavby dle předloženého projektu a podání 

žádosti o dotaci na SFŽP na tuto akci.  

 

 

Zasedání ukončeno ve 21.50 hod  

 

 

 

 

Kamil Kupsa      Mgr. Miloš Randula 

 

 

 

   ing. Martin Cetkovský  


