
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 Svitavka, konaného dne 19. března 2012 

v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse 

 

Přítomni: 
ing. Martin Cetkovský, Mgr. Miloš Randula, Zdeněk Zeman, Radoslav Hruda, Miroslav Dvořák, ing. Jan 
Vašíček, Milan Matějů, Kamil Kupsa, Milada Vašková, Petr Prokop, Miroslava Holasová, Jaroslav 
Zoubek, ing. Josef Vašíček 
 
Omluveni:  
Pavel Krejcar, Martina Klimešová 
 
Hosté: p. Ivo Peňáz – předseda OV Sasina 
             p. J. Makovský, p. J. Mazal – za SK Moravan Svitávka 
             p. Eliška Jalová – za finanční výbor  
 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu jednání 
 
Starosta městyse zahájil 7. zasedání 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. Návrh rozpočtu r. 2012  
5. Návrh rozpočtu Svazku obci Svitava 
6. Smlouva o přijetí finančního příspěvku od osadního výboru Sasina 
7. Prodej bytu – Mezimostí 49/9 
8. prodej pozemku p. č. 1765/12 v k. ú. Svitávka 
9. Směna pozemku p. č. 67/4 a 67/5 za p. č. 2039/59 v k. ú. Svitávka 
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Strabag 
11. Diskuse, různé, závěr  

 
Hlasování o programu: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 



 

2. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání  
 
Starosta městyse informoval zastupitele o plnění usnesení z minulých jednání:  

- byla uzavřena smlouva o prodeji bytu č. 204/1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a byl  proveden zápis 
na katastru. 

- žadatel o odprodeji kotelny u č. p. 432 Školní si vypracovává smlouvu na odkup, Rada 
městyse doporučuje do předloženého návrhu smlouvy začlenit pokutu ve výši 80.000 Kč za 
nedodržení závazku na odstranění komína a zapravení střechy na budově bývalé kotelny . 

- Byly uzavřeny smlouvy na odkup pozemků p. č. 115/20 a 115/21 v k. ú. xxxxxxxxxxxx a byl 
proveden zápis na katastru 

- Byla uzavřena smlouva na odkup pozemku p. č. 1401/2 od xxxxxxxxxxxxxxxxxx a byl proveden 
zápis na katastru. 

- Byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK  - na nákup starší 
CAS 32 včetně jeho dovybavení s Jihomoravským krajem. 

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

3. Schválení ověřovatelů zápisu: 
 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Milada Vašková a p. Zdeněk Zeman  
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 zdržení  
Návrh byl přijat. 
 
 

4. Návrh rozpočtu na rok 2012  
 
 
Po přednesení návrhu rozpočtu p. ing. Josefem Vašíčkem, p. Holasovou Miroslavou a starostou 
městyse a následné rozpravě bylo přijato následující usnesení: 
 
ZM schvaluje rozpočet městyse na rok 2012 takto: 
Příjmy rozpočtu ve výši    79 950 400,- 
Celkové příjmy vč. financování              100 499 400,- 
 
Výdaje rozpočtu ve výši    77 548 000,- 
Celkové výdaje vč. financování:              100 499 400,- 
 
ZM schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky „Návrh rozpočtu na rok 2012“  
 
Změny v návrhu rozpočtu: 
Rozpočtové příjmy: pol. 4121  10.500,- Neinvestiční přijaté transfery od obcí 
Rozpočtové výdaje: § 3111      6.800,- Předškolní zařízení  
 
V rámci rozpočtu městyse na rok 2012 ZM schvaluje: 



Neinvestiční příspěvek pro ZŠ vč. pokrytí odpisů  1 251 400,- 
Investiční příspěvek         201 000,- 
Neinvestiční příspěvek pro MŠ vč. pokrytí odpisů     663 000,- 
příspěvek pro TJ Sokol Svitávka:          70 000,- 
granty pro místní organizace v celkové výši:      180 000,- 
 
Hlasování:  9 pro, 2 proti (p. Kupsa, p. Prokop), 2 zdržení (p. Vašková, p. Matějů) 
Návrh byl přijat. 
 
 

5. Návrh rozpočtu Svazku obcí Svitava na rok 2012  
 
Návrh usnesení: 
ZM schvaluje rozpočet Svazku obcí Svitava na rok 2012 takto: 
Příjmy: 
Neinvestiční přijaté transfery od obcí: 
Doubravice nad Svitavou    22 400,-Kč 
Chrudichromy      13 600,-Kč 
Jabloňany      15 200,-Kč 
Kuničky       14 100,-Kč 
Lhota Rapotina      15 200,-Kč 
Obora       14 500,-Kč 
Skalice nad Svitavou     17 000,-Kč 
Svitávka      16 100,-Kč 
Újezd u Boskovic     15 700,-Kč 
Příjmy celkem                  153 800,-Kč 
 
Financování:      5 500,-Kč 
 
Výdaje: 
Ostatní osobní výdaje 
DHDM – projekt „naučná stezka Malý a Velký Chlum 90 000,-Kč 
Nákup služeb – cyklostezka „Svitava“   40 000,-Kč 
Nákup ostatních služeb     11 800,-Kč 
Služby peněžních ústavů      4 000,-Kč 
Výdaje celkem      153 800,-Kč 
 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  
Návrh byl přijat  
 
 

6.  Smlouva o přijetí finančního příspěvku od osadního výboru Sasina 
 
 
Zastupitelstvu městyse bel předložen návrh Smlouvy o přijetí finančního příspěvku od Osadního 
výboru Sasina. Předmětem smlouvy je přijetí finančního příspěvku ve výši 32 525,-Kč. Příjemce – 
Městys Svitávka se zavazuje použít finanční příspěvek na náklady spojené s opravou a údržbou 
vodovodu na Sasině.  
 
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy mezi Městysem Svitávka a Osadním výborem 
Sasina v předloženém znění a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 
Návrh byl přijat  
 

6. Prodej bytu – Mezimostí 49/9 
 
 
Na základě zveřejněného záměru o odprodeji bytu č. 49/9 v domě č. p. 49 Mezimostí o velikosti 64,78 
m2 byly podány následující nabídky: 
xxxxxxxxxxxxx    180.000,-Kč 
xxxxxxxxxxxxx     97.170,-Kč 
xxxxxxxxxxxxx    202.000,-Kč 
Rada městyse doporučuje odprodat byt za nejvyšší podanou nabídku a to xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat ze svého majetku byt č. 49/9 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. 49/9 v k. 
ú. Svitávka, část obce Svitávka, zapsané na LV č. 10873 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastráního pracoviště Boskovice xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 202.000,-Kč, přičemž cena za 
převod vymezené bytové jednotky a příslušného podílu na společných částech budovy činí 198.800,-
Kč a částka ve výši 3.200,-Kč odpovídá cena za převod příslušného podílu na shora uvedeném 
pozemku. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 
Návrh byl přijat  
 
 

6. prodej pozemku p. č. 1765/12 v k. ú. Svitávka 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat ze svého majetku pozemek p. č. 1765/12 o výměře 19 m2. 
Tato parcela vznikla sloučením částí parcel č 1763/6, 1765/1 a 1766/2, vedených na LV č. 10001 pro 
k. ú. Svitávka u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Boskovice za 
180,-Kč/m2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  
Návrh byl přijat 
 
 

7. Směna pozemku p. č. 67/4 a 67/5 za p. č. 2039/59 v k. ú. Svitávka 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo městyse schvaluje   směnu pozemku p. č. 67/4 o výměře 152 m2  a 67/5  o výměře 126 
m2 v k. ú. Svitávka ve vlastnictví městyse za pozemek p. č. 2039/59 o výměře 278 m2  v k. ú. Svitávka  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržení  
 
 



 
 
 

7.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Strabag 
 
Zastupitelstvu městyse  byl předložen návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na „Rekonstrukci 
panelové cesty“ s firmou STRABAG a. s. 
Dodatkem č. 1 se v souladu Smlouvy o dílo mění část textu článek 4. takto:  
Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  
Ing. Adam Beneš (724158064) – ředitel Oblasti Sever 
Ing. Tomáš Chromčík (602133676) – vedoucí PJ Prostějov“ 
nahrazuje novým zněním, které zní: 
„Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 
Ing Ladislav Jančík (602501801) ředitel Oblasti Střed 
Ing. Klára Kalábová (724328762) – ekonom Oblasti Střed“  
 
Termín dokončení prací: nejpozději do 30. 11. 2012 (dokončení obrusné asfalt. vrstvy komunikace) 
 
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 20. 9. 2011, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, 
zůstávají v platnosti a nemění se. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městyse schvaluje  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Rekonstrukci panelové cesty“ 
s firmou STRABAG a. s. v předloženém znění a pověřuje starostu městyse podpisem tohoto dodatku.  
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  
Návrh byl přijat 
 
 
 

8. Různé 
 
 

11.1 Smlouva o poskytnutí dotace 
 
 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření  smlouvy o poskytnutí dotace s MAS  
Boskovicko PLUS, o. s. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace z prostředků poskytovatel 
na realizaci projektu  „Venkov – můj domov aneb Víš, kde žiješ?“ 
Mimořádná dotace bude poskytnuta na účet ve výši 20.200,-Kč.  
Hlasování: 

13 pro, 0 proti, 0 zdržení  
Návrh byl přijat  
 
 

11.2      Obecně závazná vyhláška městyse č. 1/2012  
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo městyse vydává na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“) a v souladu s § 10 písm. 



d) § 35 a § 84 odst 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů obecně závaznou vyhlášku č . 1/2012, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných 
podobných her na celém území městyse. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 
Návrh byl přijat  
 
 

11.3. Komise pro zbudování kanalizace a ČOV 
 
Starosta městyse svolává jednání komise pro zbudování kanalizace a ČOV Svitávka – předběžný 
termín je 26. března 2012 v 16.00 hodin. Členové komise budou obesláni pozvánkami. 
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí.  
 
       
 
Rozprava: 
 

- Paní Holasová informovala zastupitele o podaných žádostech o dotace . 
- Všechny záměry obce o nakládání s majetkem obce budou zasílány zastupitelům na emailové 

adresy. (ZO: Úřad městyse) 
- V radničních listech budou zveřejněny podrobnější informace ze zasedání zastupitelstev a 

schůzí rady. (ZO: úřad městyse) 
- Zastupitelstvo městyse bere na vědomí ve věci odprodeje kotelny u č. p. 432 Školní 

rozhodnutí Rady začlenění do návrhu smlouvy začlenit pokutu ve výši 80.000,-Kč za 
nedodržení závazku na odstranění komína a zapravení střechy na budově bývalé kotelny. 
Současně ukládá před podpisem smlouvy jednat se SBD Boskovice, bude provedeno statické 
prověření a způsoby likvidace případného nebezpečného odpadu. (ZO: místostarosta 
městyse) 

- Ing . Jan Vašíček poděkoval finančnímu výboru za práci na sestavě rozpočtu obce pro rok 
2012.  

- p. Prokop upozornil na údržbu ulice Školní při probíhajících stavebních pracech na kanalizaci , 
starosta městyse informoval o harmonogramu pokládání povrchu na této ulici. 

- Starosta městyse informoval zastupitele o probíhajících pracech na svitáveckém kostele ze 
strany Římskokatolické farnosti.  

Jako host vystoupil pan Jaroslav Mazal za SK Moravan Svitávka a přednesl zastupitelstvu žádost o 
pomoc při řešení finanční situace klubu. Bude řešeno samostatnými dílčími jednáními a návrhy 
budou předloženy na příštím zastupitelstvu. 
 
 
 

 
 
 
 
Milada Vašková      Zdeněk Zeman  
 
 
 
 
   Ing. Martin Cetkovský  
 
 


