
Zápis 

o průběhu 17. zasedání Zastupitelstva městyse Svitávka, 

konané dne 9 12. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse 

 
Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu 

vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů  

 

Přítomni:  

Ing. Martin Cetkovský, Mgr Randula, Z. Zeman, R. Hruda, M. Dvořák, ing. Jan Vašíček, M. 

Matějů, K. Kupsa, M. Vašková, P. Prokop, M. Klimešová, ing. Jos. Vašíček, M. Holasová, p. 

Krejcar od bodu 6) (od 18.40 hod.)  

 

Hosté 

 

 

Bod č. 1 programu – Zahájení programu  

Technický bod  
 

Starosta městyse konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce 

Úřadu městyse Svitávka a na internetových stránkách www.svitavka.com a to dne 29. 11. 

2013 a dále konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva městyse, zastupitelstvo je tedy 

usnášeníschopné. 

Zapisovatelkou byla jmenována K. Dřevová – pracovnice úřadu městyse, která je zodpovědná 

za sčítání hlasů.  

Starosta městyse konstatoval, že zápis z 16. zasedání Zastupitelstva městyse Svitávka byl 

řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. Současně jsou 

vyloženy k nahlédnutí zápisy z jednání Rady městyse.  

 

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. Petice proti kácení v parku 

6. Nová žádost o zrušení předkupního práva Městyse Svitávka s žádostí o přehodnocení  

7. Rozpočtové opatření 

8. Rozpočtové provizorium 2014  

9. Zrušení účtu FRB  

10. Vstup městyse do Svazu VKMO s. r. o. 

11. Schválení ceny vodného, stočného, Dodatek č. 1/2013 ke Smlouvě o zkušebním 

provozu ČOV a kanalizace Svitávka 

12. Schválení místního poplatku za odvoz a uložení komunálního odpadu, Schválení 

Příloh ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu pro rok 2014  

13. Dodatek č. 1 k Řádu veřejného pohřebiště 

14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – KHL – EKO, a. s. „Úprava parku městyse Svitávka“ 

15. Smlouva č. 12119713 o poskytnutí podpory ze SFŽP – „Zateplení MŠ“ 

../../default.htm


16. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Zateplení mateřské školy Svitávka“ – WELLCO 

Brno s. r. o. 

17. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku MAS Svitava a MAS Boskovicko plus 

18. Přijetí dotace pro JSDH Svitávka 

19. Schválení závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Svitava  

20. Žádost o finanční příspěvek na rekonstrukci Sokolovny 

21. Zřízení nové třídy v objektu MŠ  

22. Prodej pozemků p. č. 1772/6 a 1772/8 v k. ú. Svitávka 

23. Prodej pozemku p. č. 1775/19 v k. ú. Svitávka 

24. Prodej pozemku p. č. 82 v k. ú. Svitávka 

25. Prodej pozemků p. č. PK 298/2 a p. č. PK 298/1 v k. ú. Svitávka  

26. Prodej pozemku – dílce a) odděleného z p. č. 253/3 v k. ú. Svitávka  

27. Prodej pozemku p. č. 299/69 v k. ú. Svitávka  

28. Žádost o prodej pozemku p. č. 149/4 v k. ú. Svitávka  

29. Směnná smlouva – žádost o posouzení schválené ceny (lokalita Skalka) 

30. Zpráva finančního a kontrolního výboru 

31. Diskuse, různé, závěr  

 
Starosta městyse navrhl zařadit následující body na program zasedání:  

 

31) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 

020401/13/OK 

32) Zbudování kaple Hradisko – projednání žádosti 

 

 

Dále starosta městyse navrhl bod č. 7) „Rozpočtové opatření“ zařadit na program jednání po 

bodu č. 21) „Zřízení nové třídy v objektu MŠ“  

Bod č. 31) „Diskuse, různé, závěr“, se odsune na bod 33). 

 

 

Usnesení č. 1:  

Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání zastupitelstva v předloženém znění, 

rozšířený o přednesené body programu.  

 

 

Hlasování:  14 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Bod č. 2 Programu – Kontrola plnění úkolů z minulých jednání  
 

 

Starosta městyse přednesl zprávu o plnění usnesení z minulých jednání: 

 

Byly uzavřeny následující smlouvy 

- smlouva odkup pozemků p. č. 27/6, 27/8 a 27/3 v k. ú. Svitávka od xxxxxxxxx 

xxxxxx, a pozemku p. č. 27/7 a p. č. 28/2 v k. ú. Svitávka xxxxxxxxxx 

- smlouva o zřízení věcného xxxxxxxxxxxxx – právo jízdy a chůze přes celý pozemek 

p. č. 2250 v k. ú. Svitávka na pozemek p. č. 2245 

- kupní smlouva na stavební pozemek p. č. 1970/20 s p. xxxxxxxxxxxxxx 



- uzavřena smlouva o dílo STRABAG a. s. „Rekonstrukce místních komunikací – ul. 

Sedláčkova, Husova, cyklostezka“ 

 

 

Smlouvy, které jsou připravovány k podpisu  

 

- prodej pozemku p. č. 143/40 – manželé xxxxxxxxxxxxx 

- prodej pozemku p. č. 143/39 – manželé xxxxxxxxxxxxxxx 

- prodej pozemků p. č. 116/6 a 116/7 – p. xxxxxxxxx  

 

 

Usnesení č. 2  

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o kontrole plnění úkolů z minulých zasedání 

Zastupitelstva městyse Svitávka 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

 

Bod č. 3 Programu – Schválení ověřovatelů zápisu  

 

 
Starosta městyse předložil návrh na ověřovatele zápisu o průběhu 17. zasedání Zastupitelstva 

městyse Svitávka. Navrženi byli p. ing Jan Vašíček a ing. Josef Vašíček, kteří vyslovili 

s návrhem souhlas:  

 

 

 

Usnesení č. 3  

 

Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 17. zasedání 

zastupitelstva městyse Svitávka pana ing. Jana Vašíčka a pana ing. Josefa Vašíčka.  

 

Hlasování:  12 pro, 0 proti, 2 zdržení (ing. Jan Vašíček, ing. Josef Vašíček)  

 

 

 

Bod č. 4 Dotazy a připomínky občanů  

 
Pan Kučera vznesl připomínku ke způsobu korespondence VaS Vodárenské akciové 

společnosti s občany, konkrétně pak k čestnému prohlášení a souhlasem se smluvní pokutou, 

která je v čestném prohlášení uvedena.  

Starosta městyse přislíbil jednání s představiteli Vodárenské akciové společnosti a informace 

občanům bude objasněna například prostřednictvím internetových stránek.  

 

 

 

Bod č. 5  Petice proti kácení v parku  
 



Starosta městyse seznámil Zastupitelstvo městyse Svitávka s Peticí proti kácení ze dne 4. 11. 

2013, podané ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších 

předpisů a seznámil zastupitele se závěrem Rady: 

Rada městyse po přezkoumání všech podkladů a vyjádření  konstatovala, že neshledala důvod 

zastavení realizace projektu, jehož součástí je kácení a dále konstatovala, že byly naplněny 

všechny zákonné požadavky ke kácení dřevin. 

 

Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozhodnutí Rady městyse Svitávka. 

 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 zdržení (p. Vašková, p. Prokop)  

 

 

Bod č. 6 Nová žádost o zrušení předkupního práva Městyse Svitávka 

s žádostí o přehodnocení – xxxxxxxxxx  

 
 

Starosta městyse uvedl, že zastupitelům městyse byl doručen materiál – kopie nové žádosti 

manželů xxxxxxxo zrušení předkupního práva Městyse Svitávka na parcelách ve vlastnictví 

manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

V průběhu rozpravy žadatel – p.xxxxxxx zdůvodnil svoji žádost tím, že pominul důvod , pro 

který byly pozemky p. č. 722, p. č. 754, p. č. 1788/9, p. č. 1788/1 a p. č. 1788/12 zatíženy 

předkupním právem .  

Předseda stavební komise Radoslav Hruda konstatoval, že u vedle stojícího rodinného domu 

předkupní právo zaniklo automaticky výstavbou rodinného domu a proto stavební komise 

doporučila zrušení předkupního práva i u manželů xxxxxxxxxxx 

Starosta městyse konstatoval, že Rada městyse neshledala  důvod ke zrušení předkupního 

práva, neboť nevznikly žádné nové skutečnosti oproti minulému projednání 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje zrušení předkupního práva Městyse Svitávka na parcelách 

ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx – p. č. 722, p. č. 754, p. č. 1788/9, p. č. 1788/1 a p. č. 

1788/12.  

Hlasování: 4 pro, 5 proti, 6 zdržení  

 

Návrh nebyl přijat.  

 

 

Bod č. 8 Rozpočtové provizorium 2014  

 
Usnesení č. 8 

 
Zastupitelstvo městyse schvaluje  v souladu s § 13 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 



Hospodaření městyse Svitávka se bude řídit pravidly rozpočtového provizoria a to tak, aby 

bylo zajištěno plynulé hospodaření městyse do doby schválení rozpočtu roku 2014, nejdéle 

však do 31. 3. 2014.  

Pravidla rozpočtového provizoria jsou přílohou č. 1 usnesení.  

 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Bod č. 9  Zrušení účtu FRB  
 

Usnesení č. 9  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje zrušení účtu FRB č. 182-1362850349/0800 vedený u ČS 

z důvodu splácení půjčky městyse do SFRB, i splacení všech půjček občanů.  

 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Bod č. 10 Vstup městyse do Svazu VKMO s. r. o.  

 
 

Vzhledem k tomu, že městys Svitávka na svém území realizoval investiční akci, která 

vybudovala vodohospodářskou infrastrukturu a to kanalizaci a ČOV, musí obec ke dni 

kolaudace stavby zajistit trvalé provozování nově budované infrastruktury.  

Starosta městyse předložil zastupitelstvu městyse možnost provozování této infrastruktury 

v tzv. vlastnickém modelu provozování a to prostřednictvím Svazu VKMO s. r. o.  

Zastupitelstvo městyse pověřuje vedení obce jednáním o vstupu do Svazu VKMO s. r. o. a to 

prostřednictvím Sdružení obcí vlastníků vodohospodářské infrastruktury (SOVVI).  

Vstup do Svazu bude následně znovu projednán zastupitelstvem městyse a to za účasti 

zástupců Vodárenské akciové společnosti a. s.  

 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

Bod 11. Schválení ceny vodného, stočného, Dodatek č. 1/2013 ke 

Smlouvě ozkušebním provozu ČOV a kanalizace Svitávka  

 
Starosta městyse uvedl, že zastupitelům městyse byl doručen materiál předložený 

Vodárenskou a. s. Boskovice – Plán kalkulace ceny vodného včetně příloh vlastních variant 

plánované kalkulace vodného pro příští rok: 

Varianta 1 – 0 % nárůst ceny (bez DPH), tj. vodné 24,-Kč/m3. Nájemné 256,5 tis. Kč, nižší o 

9,5 tis. Kč než plánované nájemné 2013.  

Varianta 2 – 5 % nárůst ceny, tj. vodné 25,20 Kč/m3. Nájemné 306 tis. Kč, vyšší o 40 tis Kč 

než plánované nájemné 2013. 

Varianta 3 – 9,2% nárůst cen, tj. vodné 26,20 Kč/m3 (+ 2,20 Kč/m3). Nájemné 347 tis. Kč, 

vyšší o 81 tis. Kč než plánované nájemné 2013.  

 

Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse variantu 1 – tj. vodné 24,-Kč/m3.  

 

 



 

Usnesení č. 11.1.  

Zastupitelstvo městyse schvaluje cenu vodného pro rok 2014 ve výši  24,-Kč/m3 bez DPH. 

 

Hlasování:  15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Usnesení č. 11.2 

 

Zastupitelstvo  městyse schvaluje  Dodatek  č. 1/2013 ke Smlouvě o zkušebním provozu 

ČOV a kanalizace Svitávka ze dne 20. 6. 2013 s Vodárenskou akciovou společností, a. s. 

Předmětem dodatku je zrušení Přílohy č. 2 Plán kalkulace nákladů na provozování na období 

od 1. 7. 2013 – 31. 7. 2014 ke Smlouvě o zkušebním provozu ČOV a kanalizace Svitávka a 

nahrazuje se novou Přílohou č. 2 Plán kalkulace nákladů na provozování na období od 1. 7. 

2013 – 31. 7. 2014.  

Přílohou č. 2 – schvaluje zastupitelstvo městyse  cenu stočného ve výši 39,-Kč/m
3
 bez DPH. 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy o zkušebním provozu ČOV a kanalizace Svitávka nedotčená 

tímto dodatkem zůstávají beze změn.  

 

 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Bod č. 12 Schválení místního poplatku za odvoz a uložení komunálního 

odpadu, Schválení Příloh ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu 

pro rok 2014  

 
 

Starosta městyse předložil zastupitelstvu městyse zprávu o výdajích za sběr a svoz odpadů za 

rok 2013. Ze skutečných celkových nákladů se stanoví částka za odpad na osobu a na rok 

2014.  

 

 

Usnesení č. 12.1   

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje výši poplatku za sběr, přepravu, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních opadů ve výši 460,-Kč/osobu a rok. Od poplatku se osvobozují: 

osoby s přidělenou úřadní adresou, osoby, které se v obci trvale nezdržují 1 rok, nezletilé 

osoby, kterým byla nařízená ústavní péče, osoby ve výkonu trestu odnětí osoby. Úleva se 

poskytuje nezletilým osobám, které v roce splatnosti dosáhnou 10 let a mladší ve výši 

poloviny poplatku, tj. 230,-Kč/dítě a rok. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 12.2  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje Přílohy č. 1 – 3 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění 

odpadu číslo 262002 včetně ceníků č. 1 – 4, platné od 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 s firmou 

SITA CZ a. s. Divize Jih, Brno. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Bod č. 13 Dodatek č. 1 k Řádu veřejného pohřebiště  
 

Starosta městyse uvedl, že zastupitelstvu byl doručen materiál – návrh Dodatku č. 1 k Řádu 

veřejného pohřebiště. 

Předmětem Dodatku č. 1 k Řádu veřejného pohřebiště schvaluje provoz rozptylové loučky.  

 

Usnesení č. 13  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje Dodatek č. 1 k Řádu veřejného pohřebiště. Dodatek č. 1 

k Řádu veřejného pohřebiště schvaluje provoz rozptylové loučky. Tato vyhláška nabývá 

účinnosti dnem schválení.  

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Bod č. 14 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo KHL – EKO, a. s. „Úprava 

parku městyse Svitávka“  

 
 

Usnesení č. 14  

 

Zastupitelstvo městyse Svitávka bere na vědomí uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

uzavřené s KHL – EKO, a. s. Červený Hrádek 2, 431 11  Jirkov. 

Předmětem smlouvy je termín dokončení plnění veřejné zakázky dle smlouvy o dílo do 30. 6. 

2014.  

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení 

 

 

Bod č. 15 Smlouva č. 12119713 o poskytnutí podpory ze SFŽP – 

„Zateplení MŠ“  
 

 

 

Usnesení č. 15  

Zastupitelstvo městyse Svitávka bere na vědomí uzavření Smlouvy č. 12119713 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 

prostředí se Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 

Praha 11. Fond se podpisem smlouvy zavazuje poskytnout příjemci podpory dotaci ve výši 

104.334,-Kč, podpora je určena výhradně na akci „Zateplení MŠ Svitávka. 

Konstatuje se, že dotace je určena na spolufinancování akce a příjemci podpory má být 

poskytnuta rovněž dotace ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být 



kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie a to prostředky Fondu soudržnosti. Dotace ze 

státního rozpočtu bude poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace a bude 

činit maximálně 1 773 678 Kč.  

 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Bod č. 16 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Zateplení mateřské školy 

Svitávka“ – WELLCO Brno s. r. o.  

 
 

Usnesení č. 16  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Zateplení MŠ“ 

s firmou Wellco Brno, s. r. o. 

Předmětem dodatku je termín dokončení díla a to do 30. 11. 2013  

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Bod č. 17 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku MAS Svitava a 

MAS Boskovicko plus  

 
 

Usnesení č. 17  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje na základě uzavřené dohody o partnerství s MAS 

Boskovicko plus a MAS Svitava smlouvy  o poskytnutí fiančního příspěvku, přičemž 56.000,-

Kč náleží dle finančního rozpočtu MAS Svitava a 7.000,-Kč MAS Boskovicko plus. Finanční 

příspěvek je na projekt Löw Beerovy vily, výstupem projektu je: 

Kniha o historii rodu Löw-Beer na území MAS Svitava a MSD B+, leták, který bude sloužit 

k publicitě vil Löw-Beer na území MAS Svitava a MAS B+, krátký 10-15 minutový 

prezentační film o objektech kulturních památek rodu Löw-Beer, konference na téma Löw-

Beerovy vily ve Svitávce, poutní výstava  o Löw-Beerových vilách. 

 

Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse podpisem smluv v předloženém znění. 

 

 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Bod č. 18 Přijetí dotace pro JSDH Svitávka  

 
 

Usnesení č. 18  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční 

dotace na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013. 

Výše dotace je poskytována v celkové výši 56.030,-Kč. 



Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje  na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 

2013 – navýšení . Dotace je poskytnuta v celkové výši 79.000,-Kč.  

 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

 

 

 

Bod č. 19 Schválení závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Svitava  

 
Usnesení č. 19  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Svitava za rok 

2012.  

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení 

 

 

 

Bod č. 20 Žádost o finanční příspěvek na rekonstrukci Sokolovny  
 

Starosta městyse konstatoval, že zastupitelům městyse byl doručen materiál – kopie Žádosti o 

finanční příspěvek na rekonstrukci Sokolovny, předložený Telecvičnou jednotou Sokol 

Svitávka.  

Předmětem žádosti je přidělení finančních prostředků na spolufinancování nezbytných oprav, 

provedených v roce 2013 z rozpočtu městyse. 

V roce 2013 bylo nezbytně nutné provést v sokolovně mimořádné práce (vybudování 

kanalizační přípojky, výměna parket v sále, oprava saunového bazénu) s celkovými náklady 

310.000,-Kč. Sokol Svitávka je schopen tyto náklady z vlastních zdrojů hradit částkou 

100.000,-Kč,  

TJ Sokol žádá o přidělení finanční částky výši 210.000,-Kč.  

V rámci rozpravy p. Kupsa konstatoval, že možné poskytnutí příspěvku mělo být projednáno 

před začátkem rekonstrukce sokolovny. 

 

Usnesení č. 20  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Tělocvičné jednotě Sokol 

Svitávka , Fr. Řepky 299, Svitávka, IČO 43420494 ve výši 210.000,-Kč. 

Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o poskytnutí finančního 

příspěvku. 

Hlasování:  13 pro, 0 proti, 2 zdržení  

 

 

Bod č. 21 Zřízení nové třídy v objektu MŠ  
 

Starosta městyse konstatoval, že zastupitelům městyse byl doručen materiál – „Analýza 

potřeb mateřské školy Svitávka“, předložený ředitelkou MŠ p. Margit Čížkovou a žádost 

Mateřského centra Ferda Svitávka, s. s. o možnost využití prostor bývalého bytu správce 

v objektu MŠ Svitávka. 



V rámci rozpravy p. Prokop konstatoval, že je jednoznačně pro zřízení nové třídy MŠ.  

Mgr. Randula – mzdové náklady na počet dětí hradí stát.  

 

Usnesení č. 21  

Zastupitelstvo městyse schvaluje zřízení třídy mateřské školy v budově MŠ Svitávka a to pro 

cca 10 + žáků s tím, že bude zaslána žádost o posunutí termínu o schválení rozšíření MŠ o 

jednu třídu na Krajský úřad JMK. 

Bude osloven projektant se zkušenostmi s projektováním mateřských škol, objednáno 

posouzení kapacity školní jídelny a prověřena možnost získání investiční dotace na zřízení 

třídy. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Bod č. 7 Rozpočtové opatření  
 

Usnesení č. 7  

Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 5 a 6/2013. Rozpočtová opatření jsou 

přílohou usnesení. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 
       z jednání se vzdálila p. Martina Klimešová 

 
 
 

Bod č. 22 Prodej pozemků p. č. 1772/6 a 1772/8 v k. ú. Svitávka  
 
 

Starosta městyse konstatoval, že záměr prodeje pozemku p. č. 1772/6 a 1772/8 v k. ú. 

Svitávka, kterým Rada městyse vyslovila souhlas obce ze schůze Rady konané dne 7. 11. 

2013 byl v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů zveřejněn na úřední desce úřadu městyse od 14. 11. 2013 a navrhl prodej 

těchto pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Usnesení č. 22  

 

Zastupitelstvo městyse Svitávka v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů, schvaluje prodej pozemků p. č. 1772/6 v k. ú. Svitávka o výměře 685 

m2 a pozemku p. č. 1772/8 v k. ú. Svitávka o výměře 174 m2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

 

 

 

  z jednání se vzdálil  p. ing. Josef Vašíček a vrátila se p. Martina Klimešová  
 
 

Bod č. 23 Prodej pozemku p. č. 1775/19  



 
Starosta městyse konstatoval, že z důvodu vrácení kupních smluv z Katastrálního úřadu 

Boskovice , neboť žadatelé na Katastrální úřad  předložili geometrické plány s již uvedenými 

stavbami a nejprve musí být zapsaný pozemek, poté celá stavba.  

Z tohoto důvodu Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse revokaci usnesení č. 18 ze 

dne 18. 6. 2012 „Odprodej pozemku p. č. st. 778 v k. ú. Svitávka „ a revokaci usnesení č. 19 

ze dne 18. 6. 2012 „Odprodej pozemku p. č. st. 777 v k. ú. Svitávka.  

Starosta městyse konstatoval, že záměr prodeje  novým zaměřením vzniklého pozemku p. č. 

1775/19 , kterým Rada městyse vyslovila souhlas obce ze schůze Rady konané dne 7. 11. 

2013, byl v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění, zveřejněn na úřední desce úřadu městyse od 14. 11. 2013 a navrhl prodej 

tohoto pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Usnesení č. 23  

Zastupitelstvo městyse Svitávka v souladu s § 85 zákona č 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, schvaluje prodej pozemku p. č. 1775/19  v k. ú. Svitávka o výměře 21 

m2 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

      na jednání se vrátil p. ing. Josef Vašíček  
 

 

 

Bod č. 24  Prodej pozemku p. č. 82 v k. ú. Svitávka  
 

Starosta městyse konstatoval, že záměr prodeje pozemku p. č. 82 v k. ú. Svitávka , kterým 

Zastupitelstvo městyse vyslovilo souhlas svým usnesením č. 19.1) ze zasedání konaného dne 

9. 9. 2013, byl v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 

znění pozdějších předpisů zveřejněn na úřední desce úřadu městyse od 23. 9. 2013 a zároveň 

navrhl prodej tohoto pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxx  

 

Usnesení č. 24  

Zastupitelstvo městyse Svitávka v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, schvaluje prodej pozemku p. č. 82 v k. ú. Svitávka o výměře 144 m2 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržení  

 

 

 

 

 

Bod č. 25  Prodej pozemků p. č. PK 298/2 a p. č. PK 298/1 v k. ú. 

Svitávka  
 

 

Starosta městyse konstatoval, že záměr prodeje pozemku p. č. PK 298/2 o výměře 5.889 m2 a 

p. č. PK 298/1 o výměře 5.683 m2 oba v k. ú Svitávka, kterým Rada městyse vyslovila 

souhlas svým usnesením jednání schůze ze dne 7. 11. 2013, byl v souladu s § 39 odst. 1 



zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejněn na 

úřední desce dne 20. 11. 2013. 

Na základě tohoto zveřejněného záměru zájemci o koupi těchto pozemků podali své písemné 

cenové nabídky včetně popisu záměru využití pozemků přímo na jednání Rady městyse: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předložil cenovou nabídku na pozemky následovně: 

p. č. PK 298/1 o výměře 5.683 m2 za 108.000,-Kč 

p. č. PK 298/2 o výměře 5.889 m2 za 225.000,-Kč  

celkem za oba pozemky 333.000,-Kč  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpředložil cenovou nabídku na pozemky následovně: 

za oba pozemky 139.000,-Kč.  

Rada městyse tak doporučuje odprodat tyto pozemky xxxxxxxx 

 

 

Usnesení č. 25  

Zastupitelstvo městyse Svitávka v souladu s § 85 zákona č 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, schvaluje prodej pozemku p. č.  PK 298/1 o výměře 5.683 m2 za 

108.000,-Kč a p. č. PK 298/2 o výměře 5.889 m2 za 225.000,-Kč, xxxxxxxxxxx xxxxxxx 

 14 pro, 0 proti, 1 zdržení (p. Kupsa)  

 

 

Bod 26  Prodej pozemku – dílce a) odděleného z p. č. 253/3 v k. ú. 

Svitávka  
 

Starosta městyse konstatoval, že záměr prodeje pozemku – dílce a) odděleného z p. č. 253/3 

v k. ú. Svitávka , kterým Rada městyse vyslovila souhlas svým usnesením č. 6.7 z jednání 

schůze ze dne 5. 9. 2013 , byl v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejněn na úřední desce dne 14. 11. 2013.  

 

Usnesení č. 26 

 

Zastupitelstvo městyse v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, schvaluje prodej pozemku – dílce a), odděleného z p. č. 253/3 o výměře 18 m2, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

 

 

Bod 27  Prodej pozemku p. č. 299/69 v k. ú. Svitávka  
 

 

Starosta městyse konstatoval, že záměr prodeje pozemku p. č. 299/69 v k. ú. Svitávka, kterým 

Rada městyse vyslovila souhlas svým usnesením č. 12.6 z jednání schůze ze dne 7. 11. 2013, 

byl v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů zveřejněn na úřední desce dne 14. listopadu 2013. 

 

Usnesení č. 27  

 



Zastupitelstvo městyse v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, schvaluje prodej pozemku p. č. 299/69 v k. ú. Svitávka o výměře 196 m2 paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Bod 28  Žádost o prodej pozemku p. č. 149/4 v k. ú. Svitávka  
 

Starosta městyse konstatoval, že zastupitelům byl doručen materiál – kopie žádosti o prodej 

pozemku p. č. 149/4 v k. ú. Svitávka, o jehož koupi zažádal pan xxxxxxxxxx Svitávka. 

Pozemek je vedený jako „ostatní komunikace“  

 

Usnesení č. 28 

 

Zastupitelstvo městyse neschvaluje odprodat část pozemku p. č. 2047/1 v k. ú. Svitávka panu 

xxxxxxxxxx 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení 

 

 

Bod č. 29 Směnná smlouva – žádost o posouzení schválené ceny (lokalita 

Skalka)  
 

Starosta městyse přednesl zastupitelům žádost pana Libora Fojta o přehodnocení ceny, 

schválené zastupitelstvem městyse ve věci usnesení č. 7  - část „směna pozemků“  ze dne 11. 

3. 2013 – směna pozemků p. č. 143/36 – 251 m2 ve vlastnictví xxxxxxxxxxxa 2046/4 – 99 

m2 v k. ú. Svitávka, ve vlastnictví městyse s finančním dorovnáním  

 

Usnesení č. 29.1 

Zastupitelstvo městyse revokuje usnesení č. 7 „Odprodej pozemků z vlastnictví městyse – 

lokalita „Skalka“ – část „směna pozemků p. č. 143/36-251 m2 a 2046/4 – 99 m2 v k. ú. 

Svitávka, ve vlastnictví městyse zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Svitávka, u katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrálního 

pracoviště Boskovice Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení 

Usnesení č. 29.2  

Zastupitelstvo městyse schvaluje Směnu pozemků p. č. 143/36 – 251 m2 ve vlastnictví 

městyse Svitávka za pozemek p. č. 148/8 – 150 2 v k. ú. Svitávka xxxxxxx   

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

 

 

Bod č. 30 Zpráva kontrolního a finančního výboru   
 

 

Usnesení č. 30.1 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o činnosti za rok 2013 

přednesenou předsedou kontrolního výboru p. Miroslavem Dvořákem.  

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 



Usnesení č. 30.2  

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí dílčí zprávu finančního výboru o činnosti 

přednesenou p. ing. Josefem Vašíčkem, kompletní zpráva o činnosti bude předložena na 

dalším jednání zastupitelstva. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

 

 

Bod č. 31 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje č. 020401/13/OK  
 

Starosta městyse konstatoval, že na jednání zastupitelstva městyse byl předložen zastupitelům 

materiál - návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje č. 020401/13/OK, ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK se příjemce zavázal 

k čerpání dotace na realizaci akce „Obnova kulturní památky Löw-Beerova vila“ do 31. 12. 

2013 a k předložení závěrečné zprávy spolu s finančním vyúčtováním dotace do 31. 1. 2014.  

 

Městys Svitávka žádostí požádal  o snížení celkových předpokládaných uznatelných výdajů 

akce z částky 300 000,-Kč na částku 102 971,-Kč a o změnu smlouvy spočívající 

v prodloužení výše uvedených termínů.  

Tímto dodatkem č. 1 je městys Svitávka oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce nejpozději do 

30. 6. 2014 a finanční vyúčtování předložit JMK nejpozději do 31. 7. 2014. 

 

Usnesení č. 31  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje č. 020401/13/OK uzavřené de 9. 10. 2013.  

 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Bod č. 32 Zbudování kaple Hradisko  - projednání  podání žádosti o 

poskytnutí dotace 
 

 

Usnesení č. 32  

Zastupitelstvo městyse schvaluje prověření dotačních možností na obnovu sakrálních 

památek a podání žádosti o dotaci na akci „Zbudování kaple Hradisko“.  

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Bod č. 33  Různé , diskuse, závěr  
 

 

 

 

Bod č. 33  Zpráva o hospodaření městyse 
 



Usnesení č. 33  

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o hospodaření městyse k 30. 11. 2013, stav na 

bankovních účtech a přehled daňových příjmů r. 2013.  

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

 

 

Starosta městyse poděkoval zastupitelům za práci v roce 2013 a ukončil jednání zastupitelstva 

městyse v 21.15 hodin.  

 

 

 

 

 

Ve Svitávce dne 11. prosince 2013 

 

 

Zapsala: Dřevová Kamila 

 

 

 

         ing. Martin Cetkovský 

         starosta městyse 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  ing. Jan Vašíček 

 

 

    ing. Josef Vašíček  

 

 

 

 


