
Zápis 

o průběhu  zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, 

konaného dne 24. 3. 2014 

ve velkém sále úřadu městyse 

 
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, Martina 

Klimešová, Petr Prokop, Milada Vašková, Kamil Kupsa, ing. Jan Vašíček, Radoslav Hruda, 

Zdeněk Zeman, Pavel Krejcar, Mgr. Miloš Randula, Milan Matějů, Miroslav Dvořák  

 

 

 

Hosté: 

Ing. Jindřich Král – předseda představenstva SOVVI 

Ivo Peňáz – předseda OV Sasina  

 

 

 

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 14. 3. 2014 

a dále konstatoval, že je přítomno 15 členů zastupitelstva městyse, zastupitelstvo je tedy 

usnášeníschopné. 

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

sčítání hlasů. 

Starosta městyse konstatoval, že zápis z 18. 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. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání 

4. Dotazy a připomínky občanů 

5. Zařazení do působnosti MAS Boskovicko PLUS na období 2014 – 2020  

6. Vstup do SOVVI (Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury) 

7. Návrh na vyřazení drobného majetku (DDHM) 

../../default.htm


8. Návrh rozpočtu r. 2014  

9. Bezúplatný převod pozemků zastavěných stavbou III/37420 v k. ú. Svitávka do 

vlastnictví JMK 

10. Žádost o odkup pozemků 143/36 a 2046/4 v k. ú. Svitávka, směna pozemků 

11. Žádost o odkup pozemku p. č. 2054/5 v k. ú. Svitávka 

12. Žádost o odkup pozemků p. č. 2000/10 a 2000/11 v k. ú. Svitávka 

13. Žádost o odkup pozemku p. č. 199/2 v k. ú. Sasina 

14. Různé, diskuse, závěr  

 

Starosta městyse navrhl zařadit do programu zasedání následující body: 

 

 

14) Rozhodnutí o poskytnutí dotace a schválení návrhu smlouvy o poskytnutí dotace č. 

11098836 na akci „Úprava parku městyse Svitávka“ 

15)  Schválení použití odpisů ZŠ Svitávka 

16) Schválení použití odpisů MŠ Svitávka 

17) Různé, diskuse, závěr (posune se z bodu 14.) 

 

 

Usnesení č. 1: 

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání zastupitelstva v předneseném znění. 

 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

 

Bod č. 2 Programu Schválení ověřovatelů zápisu  
 

Starosta městyse předložil návrh na ověřovatele zápisu o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva 

městyse Svitávka. 

Navrženi byli: p. Miroslav Dvořák a p. Jaroslav Zoubek, kteří vyslovili s návrhem souhlas.  

 

Usnesení č. 2  

 

Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 19. zasedání 

zastupitelstva městyse Svitávka pana Miroslava Dvořáka a pana Jaroslava Zoubka. 

 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 zdržení (p. Dvořák, p. Zoubek)  

 

 

 

Bod č. 3 Programu   Kontrola plnění úkolů z minulých jednání  
 

Starosta přednesl zprávu o plnění usnesení z minulých jednání:  

 

Byly uzavřeny následující smlouvy:  

- smlouva – prodej pozemků p. č. 1772/6 a 1772/8 v k. ú. Svitávka – xxxxxx 

- smlouva – prodej pozemku dílce a) odděleného z p. č. 253/3 v k. ú. Svitávka 

xxxxxxxx 



- smlouva – prodej pozemku p. č. 299/69 v k. ú. Svitávka xxxxxxxxxxxxx 

- smlouva – prodej pozemku p. č. 1775/19 v k. ú. Svitávka xxxxxxxxxxxxxx 

- smlouva – prodej pozemku p. č. 299/87 v k. ú. Svitávka panu xxxxxxxxxxxxx  

Smlouvy, které jsou připravovány k podpisu:  

- smlouva na prodej pozemku p. č. 143/40  xxxxxxxxxxxxxx 

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

- prodej pozemku p. č. 116/6 a 116/ v k. ú. Svitávka – xxxxxxxxxxxxxxxx 

- prodej pozemku p. č. 83 v k. ú. Svitávka – p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- prodej pozemku PK 298/1 a p. č. PK 298/2 – xxxxxxxxxxxxx 

Na základě usnesení č. 73) ze dne 20. 1 2014 Zastupitelstva městyse Svitávka byla panu 

xxxxxxxxxxxx na základě doporučení Rady městyse zaslána nabídka k jednání o odkupu 

pozemku p. č. 1932/1 o výměře 182 m2 ve výši 65,-Kč/m2 v jeho vlastnictví. xxxxxxxx 

dopisem ze dne 17. 3. 2014 sdělil, že tuto nabídku  neakceptuje. 

Rada městyse schválila uzavření nájemních smluv a smluv o zřízení věcného břemene, které 

byly sepsány na základě smlouvy o právu provést stavbu „Kanalizace a ČOV Svitávka“ 

v rámci dokumentace pro stavební povolení.  

 

 

Usnesení č. 3  

 

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

Zastupitelstva městyse Svitávka. 

 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Bod č. 4 Programu Dotazy a připomínky občanů  
 

 

Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.  

 

 

 

Bod č. 5 Programu  Zařazení do působnosti MAS Boskovicko PLUS na 

období 2014 – 2020  
 

Starosta městyse konstatoval, že zastupitelům městyse byl doručen materiál – dopis 

adresovaný starostům, starostkám a zastupitelům obcí se žádostí o projednání na zasedání 

zastupitelstva obce. 

Jedná se o zařazení území obce do působnosti MAS Boskovicko PLUS na období 2014 – 

2020. Důvodem je stanovení územní působnosti MAS chystané standardizace MAS v rámci 

ČR.  

 

Usnesení č. 5  

 

Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje zařazení správního území obce do územní 

působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boskovicko PLUS na 

období 2014 – 2020. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 



 

 

Bod č. 6 Programu  Vstup do SOVVI (Sdružení obcí, vlastníků 

vodohospodářské infrastruktury) 

 
Starosta městyse konstatoval, že zastupitelům městyse byl doručen materiál „Stanovy 

sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury“.  

Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse vstup do Svazu VKMO s. r. o. 

prostřednictvím SOVVI (Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury). Ke 

vstupu je zapotřebí uhradit jednorázový poplatek ve výši 50.000,-Kč, dále roční členský 

příspěvek ve výši jednonásobku počtu obyvatel v korunách.  

Předseda představenstva SOVVI p. ing. Jindřich Král přednesl  zastupitelstvu strukturu 

SVKMO a shrnul všechny možnosti provozování nově vybudované infrastruktury.  

Dle platného Rozhodnutí č. 08018881-SFŽP je městys povinen splnit podmínky – doložit 

návrh zadávací dokumentace k výběrovému/koncesnímu řízení na nového provozovatele 

veškeré kanalizace na území městyse Svitávka. Přistoupením ke společnosti SOVVI by 

městys Svitávka  mohl provozovat nově vybudovanou infrastrukturu Vodárenskou akciovou 

společností, a. s. na základě vlastnického modelu provozování (po podání žádosti na Státní 

fond životního prostředí o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace, která bude spočívat právě 

ve změně modelu provozování z oddílného na vlastnický model provozování). 

Po rozpravě starosta městyse přednesl návrh usnesení č. 6: 

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje přistoupení  do Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské 

infrastruktury (SOVVI) za účelem zajištění provozování Vodárenskou akciovou společností, 

a. s. nově vybudované infrastruktury na základě vlastnického modelu provozování. 

Hlasování: 12 pro, 2 proti (p. Kupsa, p. Prokop) 1 zdržení (p. Vašková) 

Návrh byl přijat.  

 

 

       z jednání se vzdálila p. Martina Klimešová 

 

 

 

Bod č. 7 Programu Návrh na vyřazení drobného majetku /DDHM)  

 

 
Usnesení č. 7  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje vyřazení majetku v celkové výši v celkové výši 33.071,80 

Kč z důvodu opotřebení.  

 

 

Hlasování:  14 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

      na jednání se vrátila p. Martina Klimešová 

 

 

 



 

 

Bod č. 8 Programu  Návrh rozpočtu r. 2014 

 
Usnesení č. 8  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet na rok 2014 takto: 

 

Příjmy rozpočtu ve výši   22 782 800,- 

Celkové příjmy vč. financování:  28 913 300,- 

 

Výdaje rozpočtu ve výši:   26 731 400,- 

Celkové výdaje vč. financování:  28 913 300,- 

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky „Rozpočet na rok 

2014“ 

 

Změny v návrhu rozpočtu: 

Rozpočtové příjmy:  pol. 4216  - 325 200,- Dotace na úpravu parku 

    pol. 4213  -   16 000,- Dotace na úpravu parku 

Rozpočtové výdaje:  § 6399   +226 000,- DPH zateplení MŠ 

 

V rámci rozpočtu městyse na rok 2014 Zastupitelstvo městyse schvaluje: 

 

Neinvestiční příspěvek pro ZŠ vč. porytí odpisů 1 715 300,- 

Neinvestiční příspěvek pro MŠ vč. pokrytí odpisů    828 500,- 

příspěvek pro TJ Sokol Svitávka – pol. 3419:    100 000,- 

příspěvek pro SK Moravan Svitávka – pol. 3419:      90.000,- 

příspěvek pro Cykloklub Svitávka – pol. 3419      10 000,- 

granty pro místní organizace v celkové výši:    200 000,- 

z toho: 

pol. 3113    5 000,- 

pol. 3111           15 000,- 

pol. 3311   20 000,- 

pol. 3312   17 000,- 

pol. 3419   71 000,- 

pol. 3421   10 000,- 

pol. 3429   57 000,- 

pol. 5512     5 000,- 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 4 zdržení  

 

 

 

Bod č. 9  Programu – Bezúplatný převod pozemků zastavěných stavbou 

III/37420 v k. ú. Svitávka do vlastnictví JMK  

 

 



Starosta městyse konstatoval, že záměr o bezúplatném převodu pozemků p. č. 97/12 ostatní 

plocha – silnice, p. č. 99/5 ostatní plocha – silnice, p. č. 2039/54 ostatní plocha – silnice, p. č. 

2039/57 ostatní plocha – silnice a p. č. ss74/2 ostatní plocha – silnice – vše v k. ú. a obci 

Svitávka, zastavěných stavbou III/37420 Svitávka, napiojení na I/43, 1. stavba, kterým Rada 

městyse vyslovila souhlas obce ze schůze Rady, konané dne 6. 3. 2014 byl v souladu s § 39 

odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byl 

zveřejněn na úřední desce úřadu městyse od 7. 3. 2014 a navrhl tak bezúplatný převod těchto 

pozemků do vlastnictví Jihomoravského kraje. 

 

 

Usnesení  č. 9  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje bezúplatný převod pozemků : 

p. č. 9/12 ostatní plocha – silnice 

p. č. 99/5 ostatní plocha – silnice 

p. č. 2039/54 ostatní plocha – silnice 

p. č. 2039/57 ostatní plocha – silnice 

p. č. 2274/2 ostatní plocha – silnice  

vše v k. ú. a obci Svitávka, zastavěných stavbou III/37420 Svitávka, napojení na I/43, 1. 

stavba,  do vlastnictví Jihomoravského kraje.  

Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse podpisem darovací smlouvy.  

 

 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

 

Bod č. 10 Programu  Žádost o odkup pozemků p. č. 143/36 a p. č. 

2046/4 v k. ú. Svitávka  

 
Starosta městyse konstatoval, že Zastupitelstvo městyse svým usnesením č. 29/1 ze dne 9. 12. 

2013 schválilo směnu pozemků p. č. 143/36 – 251 m2 ve vlastnictví městyse Svitávka za 

pozemek p. č. 148/8 – 150 m2 v k. ú. Svitávka ve vlastnictví pana xxxxxxxx s finančním 

dorovnáním ve výši 35,-Kč/m2.  

xxxxxxxxxx dosud nepodepsal smlouvu o směně pozemků dle usnesení a podal žádost o 

koupi okrajových částí původního pozemku p. č. 148/1 – nyní 143/36 a zaměřené cesty p. č. 

2046/4 v k. ú. Svitávka. 

 

Usnesení č. 10 

 

Zastupitelstvo městyse neschvaluje prodej  pozemku 143/36 a p. č. 2046/4 oba v k. ú. 

Svitávka na základě žádosti pana xxxxxxxxx a ukládá jednat s žadatelem o uzavření smlouvy 

o směně pozemků dle platného usnesení. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

 

 

 



 

Bod č. 11 Programu  Žádost o odkup pozemku p. č. 2054/5 v k. ú. 

Svitávka 
 

Starosta městyse konstatoval, že  členům zastupitelstva byl doložen materiál – kopie žádost 

xxxxxxxxxxxxx o odkup části pozemku p. č. 2054/5 v k. ú. Svitávka, který slouží jako 

přístupová cesta k rodinnému domu č. p. 74, Jos Čejky a uvedl, že Rada městyse neschválila 

záměr odprodat část pozemku z toho důvodu, že cesta neslouží pouze domu č p. 74 , ale i 

domu č. p. 75 (jiný vlastník) 

 

 

Usnesení č. 11  

 

Zastupitelstvo městyse neschvaluje prodej části pozemku p. č. 2054/5 v k. ú. Svitávka do 

vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx  

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

 

Bod č. 12 Programu  Žádost o odkup pozemků p. č. 2000/10 a p. č. 

2000/11 v k. ú. Svitávka  
 

Starosta městyse konstatoval, že členům zastupitelstva byl doložen materiál – kopie 

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, o odkup pozemků p. č. 2000/10 a p. č. 2000/11 v k. ú. Svitávka 

v lokalitě V Kopcích. Rada městyse neschválila záměr odprodat tyto pozemky z toho důvodu, 

že v lokalitě je plánovaná příprava stavebních míst ze strany městyse.  

 

Usnesení č. 12  

 

Zastupitelstvo městyse neschvaluje prodej  pozemků p. č. 2000/10 a p. č. 2000/11 v k. ú. 

Svitávka ze svého majetku panu xxxxxxxxxxxxx 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Bod č. 13 Programu  Žádost o odkup pozemku p. č. 199/2 v k. ú. 

Sasina  
 

Starosta městyse konstatoval, že Úřadu městyse Svitávka byl doručen dopis – zpětvzetí 

žádosti o odkoupení pozemku p. č. 199/2 v k. ú. Sasina vzhledem ke změně poměrů 

vlastnictví od žadatelů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Usnesení č. 13  

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zpětvzetí žádosti o odkup pozemku p. č. 199/2 v k. ú. 

Sasina xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

 



Bod 14  Programu  Rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouva o 

poskytnutí dotace č. 11098836 na akci Úprava parku městyse Svitávka  
 

Usnesení č. 14 

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. 

EDS/SMVS 115D122002225 na projekt Úprava parku městyse Svitávka. 

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí uzavření Smlouvy č. 11098836 o poskytnutí podpory 

ve výši 33.908,35 Kč na akci Úprava parku městyse Svitávka ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí se Státním fondem životního 

prostředí České republiky.  

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 Evropského fondu pro regionální rozvoj a bude 

činit maximálně 474 716,90 Kč.  

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

 

Bod 15 Programu  Schválení použití odpisů ZŠ Svitávka  
 

Usnesení č. 15  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje žádost ZŠ Svitávka o použití odpisů. 

Přehled odpisovaného majetku pro rok 2014 je přílohou zápisu. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Bod 16 Programu  Schválení použití odpisů MŠ Svitávka 
 

Usnesení č. 16  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje žádost MŠ Svitávka o použití odpisů. 

Přehled odpisovaného majetku pro rok 2014 je přílohou zápisu. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Bod 17 Programu Různé, diskuse, závěr  
 

 

Bod 17.1) Vyúčtování finančního daru  
 

 

Usnesení č. 17.1)  

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí vyúčtování finančního daru, poskytnuté 

Římskokatolické farnosti Svitávka dle darovací smlouvy ze dne 28. 5. 2013.  

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  



 

 

Bod 17.2) Plánovaná uzavírka  
 

Starosta městyse informoval o plánované objížďce přes Svitávku ve dnech 13. – 31. 5. 2014.  

 

Bod 17.3) Rekonstrukce bývalého bytu správce v MŠ Svitávka 

 
Zastupitelstvo městyse  bere na vědomí stav přípravy  rekonstrukce bývalého bytu správce 

v MŠ Svitávka na třídu pro 13 žáků. Po vyjádření Hygieny Blansko bude postoupeno 

stavebnímu úřadu Boskovice. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Závěr: 
 

Zasedání zastupitelstva městyse ukončeno ve 20.00 hodin. 

 

 

Zapsala: Kamila Dřevová  

 

 

Ve Svitávce 25. března 2014 

 

 

 

 

 

       Ing. Martin Cetkovský, starosta městyse  

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Miroslav Dvořák 

 

 

 

    Jaroslav Zoubek  

 

 


