
Zápis 

o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva městyse Svitávka, 

konaného dne 20. 1. 2014 ve společenské místnosti Sokolovny Svitávka 

 
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 

 

 

Přítomni: 

Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, ing. Josef Vašíček, Radoslav 

Hruda, Miroslav Dvořák, Kamil Kupsa, Mgr. Miloš Randula, Pavel Krejcar, Milan Matějů, 

Zdeněk Zeman, Martina Klimešová, Milada Vašková, Petr Prokop.  

 

Omluven: 

Ing. Jan Vašíček  

 

 

Bod č. 1 programu – Zahájení, schválení programu jednání 

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 10. 1. 2014 

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 ze 17. 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. Schválení ověřovatelů zápisu 

3. Dotazy a připomínky občanů 

4. Zadání změny č. IV územního plánu obce Svitávka 

5. Schválení měsíčních odměn a příplatků, poskytovaných členům zastupitelstev obcí 

6. Zpráva finančního výboru za rok 2013 

7. Diskuse, různé, závěr 

 

 

 

Usnesení č. 1:  

Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání zastupitelstva v předloženém znění 

Hlasování:   

14 pro, 0 proti, 0 zdržení  
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Bod č. 2 Programu – Schválení ověřovatelů zápisu  
 

Starosta městyse předložil návrh na ověřovatele zápisu o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva 

městyse Svitávka. Navrženi byli p. Milada Vašková a p. Zdeněk Zeman, kteří vyslovili 

s návrhem souhlas.  

 

Usnesení č. 2 

 

Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 18. zasedání 

zastupitelstva městyse Svitávka paní Miladu Vaškovou a pana Zdeňka Zemana.  

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

 

 

Bod č. 3 Programu Dotazy a připomínky občanů  
 

 

Nebyly vzneseny žádné dotazy. 

 

 

Bod č. 4 Programu  Zadání změny č. IV územního plánu obce Svitávka 
 

 

Starosta městyse uvedl, že zastupitelům městyse byl doručen materiál – Zadání pro 

zpracování Změny č. IV územního plánu obce Svitávka, okres Blansko, zpracovaný na 

základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a 

vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Důvodem pro pořízení 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. 

Řešením této změny bude zpřesněno dopravní připojení nejen Svitávky, ale také navazujících 

území ležících západně od silnice I/43.  

O pořízení změny č. IV ÚPO Svitávka rozhodlo Zastupitelstvo městyse Svitávka dne 11. 3. 

2013 z vlastního podnětu. 

Předložené zadání změny č. IV územního plánu obce Svitávka je upravené na základě 

podaných připomínek ze strany Občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení 

v Brně – Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ k návrhu zadání změny č. IV územního 

plánu obce Svitávka, schváleného Zastupitelstvem městyse Svitávka dne 9. 9. 2013.  

 

 

Usnesení č. 4.1 

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje Zadání pro zpracování Změny č. IV územního plánu obce 

Svitávka, okres Blansko, zpracované na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb., v předloženém 

znění.  

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  



 

 

 

 

Usnesení č. 4.2  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje podání žádosti o finanční podporu z dotačního programu 

Dotace na zpracování územních plánů 2014, vyhlášeného Jihomoravským krajem.  

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení 

 

 

Bod č. 5 Programu  Schválení měsíčních odměn a příplatků, 

poskytovaných členům zastupitelstev obcí  
 

 

Starosta městyse uvedl, že zastupitelům byl předložen materiál – Měsíční odměny a příplatky 

poskytované členům zastupitelstev obcí dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů –stávající a navrhovanou výši odměny dle NV ze dne 18. 12. 2013.  

 

 

Usnesení č. 5.1  

 

Zastupitelstvo městyse v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů a za podmínek uvedených v nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon 

funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje odměny za výkon 

funkce členům zastupitelstev obcí následovně: 

člen rady ve výši 1.480,-Kč 

předseda komise ve výši 1.300,-Kč 

člen zastupitelstva ve výši 540,-Kč 

a to od 1. 2. 2014.  

 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

Usnesení č. 5.2  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje poskytování stravenek uvolněným členům zastupitelstva 

městyse Svitávka.  

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení 

 

 

Bod Programu č. 6 Zpráva finančního výboru za rok 2013  

 
 

Usnesení č. 6  

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu finančního výboru za rok 2013. 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

 



 

 

 

Bod č. 7 Programu  Diskuse, různé, závěr  
 

 

 

 

 

Bod č. 7.1 Programu Projednání Územní studie silnice R 43 v úseku 

Svitávka – Sudice – 1. etapa  

 
 

Usnesení č. 7.1  

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí předloženou Územní studii silnice R 43 v úseku 

Svitávka – Sudice – 1. etapa. Cílem územní studie je vyhledat a navrhnout trasu silnice R 43 

v úseku Svitávka – Chrudichromy – Sudice ve variantním řešení vůči trase této silnice 

navržené v „Technické studii silnice R 43 Svitávka – hranice kraje, autor HBH Projekt, 2005.  

 

 

Z porovnání variant zastupitelstvo městyse  doporučuje variantu 1, která se minimálně 

odchyluje od stabilizované trasy a zároveň splňuje požadavky na snížení omezení hlukovou 

zátěží zastavěného území obcí Chrudichromy a Sudice . 

 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

 

 

Bod č. 7.2. Programu   Provozní řád kanalizace Svitávka  
 

Usnesení č. 7.2.  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje Provozní řád kanalizace Svitávka. 

Provozní řád stanovuje základní pravidla provozu a údržby pro nový splaškový systém 

odkanalizování městyse Svitávka. Provozní řád pro kanalizaci Svitávka je zpracován pro nově 

vybudovanou splaškovou kanalizační síť.  

 

 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

 

Bod č. 7.2. Programu  Nabídka  o odkoupení pozemku p. č. 1932/1  
 

 

Usnesení č. 7.3  

 



Zastupitelstvo městyse bere na vědomí nabídku xxxxxxxxxxx o odkoupení pozemku p. č. 

1932/1 do vlastnictví městyse. Zastupitelstvo městyse odkládá rozhodnutí do dalšího 

zasedání zastupitelstva městyse s tím, že budou stavební komisí dodány podklady 

k rozhodnutí.  

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Starosta městyse ukončil jednání zastupitelstva městyse v 19.30 hod.  

 

 

 

Ve Svitávce dne 21. 1. 2014  

 

 

 

Zapsala: Kamila  Dřevová  

 

 

         Ing. Martin Cetkovský 

         starosta městyse  

 

 

 

Ověřovatelé zápisu  Zdeněk Zeman 

 

 

    Milada Vašková   

 

 


