
Tento zápis má 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 

Zápis 

 

o průběhu  zasedání zastupitelstva městyse Svitávka 
konaného dne 18. června 2012 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse 

 
 
Přítomni: ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing. Josef Vašíček, Pavel 
Krejcar, Mgr. Miloš Randula, Martina Klimešová, Radoslav Hruda, Miroslav Dvořák, Milan Matějů, 
Kamil Kupsa, Milada Vašková, Petr Prokop, Zdeněk Zeman (od bodu 4)  
 
Omluven: Ing. Jan Vašíček 
 
Hosté  
 
 

1) Zahájení, schválení programu jednání 
 

Starosta městyse zahájil  8. zasedání 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 13 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. Stavba Kanalizace a ČOV Svitávka 
5. Stanovisko zastupitelstva k analýze výkazů hospodaření pro ministerstvo financí  
6. Závěrečný účet obce r. 2011  
7. Rozpočtový výhled  
8. Schválení přijetí dotace z Ministerstva kultury – 36 000,- Zahájení elektronického 

výpůjčního systému, rozšíření služeb pro čtenáře a uživatele knihovny 
9. Schválení přijetí dotace z JMK – Den zdraví pro celou rodinu  20 000,-  
10. Schválení přijetí dotace z Ministerstva kultury – 51 000,- oprava malého sálu Löw-

Beerovy vily  
11. Schválení přijetí dotace VPP – 44 000,- 
12. Schválení přijetí dotace z JMK – HZS 40.000,- 
13. Schválení finančního příspěvku SK Moravanu  
14. Rozpočtové opatření č. 1-3/2012  
15. Smlouva  o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene „Svitávka – inženýrské 

sítě U Labutě“ – ŘSD  



16. Odprodej bytu – jednotka 49/8 Mezimostí 
17. Odprodej pozemku p. č. 299/89 v k. ú. Svitávka 
18. Odprodej pozemku p. č. st. 778 v k. ú. Svitávka 
19. Odprodej pozemku p. č. st. 777 v k. ú. Svitávka  
20. Odprodej pozemku p. č. 1970/27 v k. ú. Svitávka  (stavební V Domkách)  
21. Různé, diskuse, závěr  

 

2) Kontrola plnění úkolů z minulých jednání 

 

Starosta městyse informoval zastupitele o plnění usnesení z minulých jednání: 

- byla uzavřena smlouva o prodeji bytu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- byla uzavřena smlouva o přijetí finančního příspěvku od OV Sasina 
- byla uzavřena směnná smlouva na p. č. 67/4 a 67/5 za p. č. 2039/59 v k. ú. Svitávka 
- byla uzavřena smlouva o prodeji pozemku p. č. 1765/12 xxxxxxxxxxxxxxxxx 
- je připravena k podpisu smlouva – kotelna 

 
Po projednání bylo zastupitelstvem městyse přijato následující usnesení: 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o plnění úkolů z předcházejících zasedání ZM. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 
Návrh byl přijat.  
 
 

3) Schválení ověřovatelů zápisu: 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Miroslava Holasová a p. Miroslav Dvořák 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 zdržení  
 

 
Dotazy a připomínky občanů: 
 

- Ředitel ZŠ  Mgr. Svitávka přednesl zprávu o činnosti ZŠ za školní rok 2011/2012 z hlediska  
vývoje a počet žáků 
dotací 
provozu 
soutěží a úspěchů a testování žáků 
výsledků přijímacího řízení 

Po projednání a rozpravě bylo přijato následující usnesení: 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí Zprávu o činnosti ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  
 
 
Za Mateřské centrum Ferda Svitávka, o. s.  
vystoupila paní Šárka Bartoňková – místopředsedkyně MC, která přednesla požadavek na zřízení další 
třídy mateřské školy, nebo projednání projektu tzv. „hlídacího zařízení“.  



V průběhu rozpravy člen RM p. Mgr. Miloš Randula a starosta městyse přednesli zastupitelstvu  
průběh  jednání s MC Ferda a nastínili klady a zápory obou variant zajištění hlídání dětí.  Po rozpravě 
zastupitelů přijalo zastupitelstvo městyse následující usnesení: 
 
Zastupitelstvo městyse ukládá svolání schůzky zástupkyň Mateřského centra Ferda, o. s. spolu 
s Radou městyse a to za přítomnosti ředitelky mateřské školy p. Jitky Davidové na jednání Rady 
městyse dne 28. 6. 2012 v 17.00 hodin, kde budou projednány další  aspekty projektu. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  
 

 
4) Stavba Kanalizace a ČOV Svitávka  

 
Starosta městyse informoval zastupitele o průběhu výstavby Kanalizace a ČOV Svitávka a jednáních, 
vedoucích k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP: 

- 24. 5. 2012 bylo pozastaveno vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem 
životního prostředí 

- 25. 5. 2012 byl zaslán dopis na SFŽP – zda městys doložil všechny podklady nutné pro vydání 
Rozhodnutí 

- 12. 6. 2012 bylo obnoveno vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
- Městysu byl předložen návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a Zástavní smlouvy č. 

08018881-Z. 
- Jednání se Strabagem 

 
Po projednání a rozpravě byla přijata následující usnesení: 
4.1) 
Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh Smlouvy č. 08018881 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR mezi městysem Svitávka a SFŽP ČR. Fond se zavazuje poskytnout příjemci 
podpory dotaci ve výši 3 958.019,11 Kč a úročnou půjčku ve výši 3 958 019,10, je určena výhradně na 
akci „Kanalizace a ČOV Svitávka“. 
Konstatuje se, že dotace je určena na spolufinancování akce, půjčka je určena na posílení vlastních 
zdrojů příjemce podpory a příjemci podpory má být poskytnuta rovněž dotace ze státního rozpočtu 
na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, a to prostředky Fondu 
soudržnosti. Dotace ze SR bude poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace v. č. 
EDS/SMVS 115D112000130 a bude činit maximálně 67 286 325,-Kč 
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy v předloženém znění. 
Hlasování: 12 pro, 2 zdržení (p. Prokop, p. Vašková) 
4.2) 
Zastupitelstvo městyse schvaluje  návrh zástavní smlouvy č. 0801888–Z se Státním fondem životního 
prostředí ČR.   
Předmětem zástavy je pozemek st. p. č. 192 – zastavěná plocha a nádvoří a stavba č. p. 183 umístěná 
na pozemku p. č. st. 192 – zapsány v katastru nemovitostí v katastrálním území Svitávka v obci 
Svitávka v okrese Blansko na LV č. 10001 a slouží k zajištění pohledávek zástavního věřitele, které 
vznikly či mohou vzniknout podle smlouvy o podpoře č. 08010001. 
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy v předloženém znění.  
Hlasování: 10 pro, 4 zdržení, 0 proti 
4.3) 
Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 3.958.000,-Kč na akci 
Kanalizace a ČOV Svitávka. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  
4.4) 



Zastupitelstvo městyse revokuje usnesení zastupitelstva městyse č. 14.4. ze dne 19. 9. 2011 a 
schvaluje zbudování kanalizačních odboček na obecních pozemcích ze strany obce za zpevněné 
plochy – za sítě, což bude individuálně řešeno u každé odbočky. Zodpovídá starosta, příp. 
místostarosta městyse. 
Hlasování: 13 pro, 1 zdržení (p. Kupsa), 0 proti 
 
 
 

5) Stanovisko zastupitelstva k analýze výkazů hospodaření pro ministerstvo financí  
 
 
Zastupitelstvo městyse přijalo následující usnesení: 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí dopis ministra financí ing. Kalouska, podle kterého 
byla obec zařazena do skupiny obcí s vyšší mírou rizika hospodaření. Zastupitelstvo  městyse 
schvaluje písemné stanovisko obce přednesené starostou městyse zastupitelstvu a pověřuje 
jej  jeho zasláním na Ministerstvo financí. Stanovisko je přílohou usnesení. 
Hlasování: 10 pro, 4 zdržení (p. Prokop, p. Vašková, p. Kupsa, p. Matějů) 
 
 
 

6) Závěrečný účet obce r. 2011  
 
 

Zastupitelstvo městyse přijalo následující usnesení 
Zastupitelstvo městyse schvaluje celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse 
za rok 2011 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření. 
Hlasování: 10 pro, 2 proti (p. Prokop, p. Kupsa), 2 zdržení (p. Matějů, p. Vašková)  
 
 

7) Rozpočtový výhled  
 
 

Zastupitelstvo městyse přijalo následující usnesení: 
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtový výhled na roky 2013 – 2014, příloha č. 1 
usnesení.  
Hlasování: 10 pro, 4 zdržení (p. Prokop, p. Kupsa, p. Vašková, p. Matějů)  
 
 
 

8) Schválení přijetí dotace z Ministerstva kultury – 36.000,- Zahájení elektronického 
výpůjčního systému, rozšíření služeb pro čtenáře a uživatele knihovny  

 
 
Zastupitelstvo městyse přijalo následující usnesení: 
Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí dotace z Ministerstva kultury ve výši 36.000,-Kč. 
Uvedené prostředky jsou poskytnuty na realizaci projektu Zahájení elektronického 
výpůjčního systému, rozšíření služeb pro čtenáře a uživatele knihovny z dotačního řízení VISK 
3 – Veřejné informační služby knihoven za rok 2012.  



Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  
 
 
 

9) Schválení přijetí dotace z JMK – Den zdraví pro celou rodinu – 20.000,-Kč 
 
 
Zastupitelstvo městyse přijalo následující usnesení: 
Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci 
dotačního programu „Podpora pro-rodinné politiky na úrovni obcí“ a to ve výši 20.000,-Kč. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
 

10) Schválení přijetí dotace z Ministerstva kultury – 51.000,-Kč – oprava malého sálu 
Löw-Beerovy vily  

 
 
Zastupitelstvo městyse přijalo následující usnesení: 
Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky 
pro rok 2012 – opravu malého sálu Löw-Beerovy vily ve výši 51.000,-Kč.  
Hlasování:14 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
 

11)  Schválení přijetí dotace VPP – 44.000,-Kč  
 
Zastupitelstvo městyse přijalo následující usnesení: 
Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí dotace v rámci projektu VPP ve výši 44.000,-Kč. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  
 
 
 

12) Schválení přijetí dotace z JMK – HZS 40.000,-Kč  
 
 
Zastupitelstvo městyse přijalo následující usnesení: 
Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu 
Jihomoravského kraje ve výši 40.000,-Kč na nákup digitálních RDST, výzbroje a výstroje a pověřuje 
starostu městyse podpisem smlouvy. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  
 
 
 

13) Schválení finančního příspěvku SK Moravanu Svitávka  
 
 
Zastupitelstvo městyse přijalo následující usnesení: 



Zastupitelstvo městyse schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce ve výši 30.000,-Kč 
na provoz a údržbu sportovního areálu – fotbalového hřiště a přilehlých travnatých ploch. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  
 
 
 

14) Rozpočtové opatření č. 1-3/2012  
 
 
Zastupitelstvo městyse přijalo následující usnesení: 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 1, 2, a 3/2012, tato rozpočtová opatření jsou 
přílohami usnesení. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  
 

15) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene „Svitávka – 
inženýrské sítě U Labutě“ – ŘSD  

 
 
 
Zastupitelstvo městyse přijalo následující usnesení: 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného 
břemene s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 
Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran, že pro případ realizace stavby „Svitávka – inženýrské 
sítě, lokalita U Labutě, Kanalizace a ČOV Svitávka a kanalizační přípojka pro nemovitost č. p. 374, 382, 
4912“ spolu v budoucnu uzavřou písemnou smlouvu o zřízení práva věcného břemene na pozemku p. 
č. 2041/1 vedeném na LV č. 10656. 
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy.  
Hlasování: 13 pro, 1 zdržení (p. Vašková), 0 proti 
 
 
 

16) Odprodej bytu – jednotka 49/8 Mezimostí 
 
 
Zastupitelstvo městyse přijalo následující usnesení: 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat ze svého majetku byt č. 49/8 v domě č. p. 49, stavby 
stojící na pozemku p. č. st. 34, to vše v k. ú. Svitávka, zapsané na LV č. 10875 a LV č. 10876 u 
katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, což je byt umístěný v druhém nadzemním podlaží domu č. 
p. 49 se vším příslušenstvím, vybavením a součástmi k bytové jednotce, náležejícími dle prohlášení 
vlastníka a ideální část spoluvlastnického podílu na pozemku náležející k bytové jednotce č. 49/8 v k. 
ú. Svitávka, část obce Svitávka, zapsané na LV č. 10873 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrálního pracoviště Boskovice xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0zdržení  
 
 
 
 



17) Odprodej pozemku p. č. 299/89  
 

Zastupitelstvo městyse přijalo následující usnesení: 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat ze svého majetku pozemek p. č. 299/89, který je oddělen 
z pozemku p. č. 299/1; jedná se o pozemek o výměře 52 m2, xxxxxxxxxxxxxx vedený na LV č. 10001 
pro k. ú. Svitávka u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj Katastrálního pracoviště Boskovice 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  
 
 
 
 

18) Odprodej pozemku p. č. 778 v k. ú. Svitávka  
 
 
 
 
 
 
 
Zastupitelstvo městyse přijalo následující usnesení: 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat ze svého majetku pozemek p. č. st. 778 o výměře 21 m2, 
vedený na LV č. 10001 pro k. ú. Svitávka u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrálního 
pracoviště Boskovice xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  
 
 
 
 

19) Odprodej pozemku p. č. 777 v k. ú. Svitávka  
 
 
Zastupitelstvo městyse přijalo následující usnesení: 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat ze svého majetku pozemek p. č. st. 777 o výměře 19 m2, 
vedený na LV č. 10001 pro k. ú. Svitávka u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrálního 
pracoviště Boskovice xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  
 
 
 
 
 

20) Odprodej pozemku p. č. 1970/27 v k. ú. Svitávka  
 
 
Zastupitelstvo městyse přijalo následující usnesení: 
 



Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat ze svého majetku pozemek p. č. 1970/27 v katastrálním 
území Svitávka, obec Svitávka, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrálního pracoviště Boskovice o výměře 565 m2 za kupní cenu ve 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Hlasování: 13 pro, 1 zdržení (ing. Vašíček), 0 proti  
 
 
 
 

21) Různé, diskuse, závěr  
 
Starosta městyse informoval zastupitelstvo městyse o akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Zateplení MŠ Svitávka. 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí tuto informaci.  
 
Starosta městyse informoval zastupitelstvo městyse o akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Úprava parku městyse Svitávka. 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí tuto informaci. 
 
Starosta městyse informoval zastupitelstvo městyse o udělení dodatečného souhlasu se zvýšením 
zadluženosti ze Státního fondu rozvoje bydlení přijetím úvěrů a půjček městyse a s jejich zajištěním . 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí tuto informaci.  
 
Starosta městyse informoval zastupitelstvo městyse o daňových příjmech za rok 2012. 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí tuto informaci.  
 
Účetní obce p. Holasová přednesla zprávu o stavech účtu městyse. 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí tuto informaci. 
 
V rámci diskuse: 
R. Hruda vznesl dotaz na uzavřenou veřejnoprávní smlouvu – výkon státní správy na úseku 
přestupkové agendy , konkrétně pak zpětnou vazbu z pověřeného úřadu o projednaných přestupcích. 
Bude prověřeno – místostarosta.  
 
P. Prokop – vznesl dotaz na zapravení děr na komunikaci Školní – č. p. 266. Zodpovězeno na místě 
starostou městyse. 
 
Zapravení komunikace „Na Skalkách“ a ulice Sedláčkova – zodpovězeno na místě starostou městyse. 
 
 
 
 
 
Miroslava Holasová      Miroslav Dvořák 
 
 
 
    Ing. Martin Cetkovský  

 


