
Zápis

z mimořádného jednání zastupitelstva městyse Svitávka,
konaného dne 21. 4. 2008 v 18.00 hodin v malém sále

Přítomni: 
Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, Z. Zeman, Ing. Zapletal, R. Hruda, M. Dvořák, Ing. J. 
Vašíček, J. Šváb, J. Zoubek, Ing. J. Mašek, M. Vašková, M. Klimešová, M. Holasová, J. 
Matějů

Omluven: 
P. Krejcer 

Hosté

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Dotazy a připomínky občanů
5. Projekt zbudování kanalizace a ČOV Svitávka
6. Změna regulativů územního plánu
7. Smlouva o výpůjčce – Městys Svitávka a SÚS JMK
8. Odměny a příplatky poskytované neuvolněným členů zastupitelstva dle NV
9. Žádost o povolení výjimky z počtu žáků – Základní škola Svitávka
10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – E.ON
11. Odprodej pozemků MS Svitávka
12. Různé, diskuse, závěr



Ad 1) Zahájení

Starosta zahájil 9. jednání 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 14 členů, tzn. byla přítomna 
nadpoloviční většina členů zastupitelstva městyse, tím bylo schopno se právoplatně usnášet.
Zápis z 8. jednání ověřili p. Dvořák Miroslav a p. Holasová Miroslava, kteří nevznesli žádné 
připomínky.

Starosta seznámil členy zastupitelstva s programem jednání.
Ing. Josef Mašek vznesl protinávrh o projednávaném programu jednání Zastupitelstva, a to 
vypuštění bodu 11) z pořadu jednání.
Hlasování o protinávrhu:
Pro protinávrh: 5
Proti: 7
Zdrželo se: 2

Hlasování o návrhu: 
Pro: 9
Proti:  5
Zdržení: 0
Program jednání zastupitelstva byl schválen v předloženém znění.

V úvodu jednání vystoupil ing. Josef Mašek, který informoval zastupitelstvo o tom, že 
členové Ing. Mašek, J. Matějů a  Ing. Zapletal vystoupili z ODS a v zastupitelstvu budou dále 
vystupovat jako nezařazení.
Zastupitelstvo městyse  tuto informaci vzalo na vědomí. 

Ad 2) Kontrola plnění usnesení

Starosta městyse konstatoval, že všechny úkoly z předešlého jednání byly naplněny.

Ad 3) Schválení ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. Radoslav Hruda a p. Martina Klimešová
Hlasování: 11 pro, 3 zdržení, 0 proti



Ad 4) Dotazy a připomínky občanů

Pan Špidlík – zástupce bytového domu č. p. 162 vznesl dotaz,  jakým způsobem bude řešeno 
vlastnictví dřevníků na obecních pozemcích za domem č. p. 162 vzhledem k plánované 
výstavbě nové bytové jednotky v této lokalitě. Starosta městyse zodpověděl na místě – pokud 
dojde k plánované výstavbě, bude celá lokalita řešena v návaznosti na demolici objektů 
drváků a území bude řešeno komplexně.

Ad 5) Projekt zbudování kanalizace a ČOV Svitávka

Starosta městyse spolu s Ing. Pospíšilem – jednatelem společnosti VH atelier seznámili 
zastupitelstvo s projektem na zbudování kanalizace a ČOV ve Svitávce a podáním žádosti o 
poskytnutí dotace z Fondu rozvoje životního prostředí.
Ing. Mašek připomínkuje, že v prováděcím projektu k územnímu rozhodnutí nejsou dotaženy 
vazby k samostatně stojícím objektům, zástupce VH atelieru na místě zodpověděl, že tyto 
lokality budou řešeny v další fázi v rámci projektové dokumentace.
Hlasování o podání žádosti: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 6) Změna regulativů územního plánu 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo změnu regulativů územního plánu – změna ve smyslu 
počtu podlaží bytového domu a to ze dvou na 4 podlaží.
Hlasování: 13 pro, 1 zdržení, 0 proti

Ad 7) Smlouva o výpůjčce – Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje

Zastupitelstvo městyse projednalo uzavření smlouvy o výpůjčce. Předmětem smlouvy jsou 
části pozemku v k. ú. Svitávka a to:

část pozemku p. č. 99/1 dotčená dočasným záborem o výměře 808 m2
část pozemku p. č. st. 103 dotčená trvalým záborem o výměře 527 m2
část pozemku p. č. 2039/16 dotčená dočasným záborem o výměře 376 m2
část pozemku p. č. 2039/2 dotčená dočasným záborem o výměře 201 m2
část pozemku p. č. 2039/20 dotčená dočasným záborem o výměře 364 m2
část pozemku p. č. 2100/3 dotčená dočasným záborem o výměře 3 m2
část pozemku p. č. 2039/1 dotčená dočasným záborem o výměře 183 m2

a to za účelem realizace stavby III/37420 Svitávka, křižovatka.

Hlasování: 14 pro.



Ad 8) Odměny a příplatky poskytované neuvolněným členům zastupitelstva 
dle NV

Zastupitelstvo městyse projednalo výši měsíčních odměn a příplatků poskytovaných členům 
zastupitelstev obcí dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. od 1. 3. 2008 zpětně
a to v následujících částkách:
Člen rady: 1.250 + 170,- Kč    1.420,-Kč
Předseda komise: 1.070,- + 170,- Kč 1.240,-Kč
Člen zastupitelstva 340 + 170,-Kč    510,-Kč

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 9) Žádost o povolení výjimky z počtu žáků – Základní škola 
Svitávka

Zastupitelstvo městyse Svitávka projednalo a schválilo pro školní rok 2008/09 podle § 23 
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání v platném znění, výjimku z počtu žáků ve třídách základní školy 
příspěvkové organizace ZŠ Svitávka, okres Blansko, příspěvkové organizace takto:
142 žáků ve třídách základní školy, tj. 15,77 žáků v průměru na 1 třídu. 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 10) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu

Zastupitelstvo městyse Svitávka projednalo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městysem a E.ONem Distribuce, a. s., na zatížení 
pozemku parc. č. 2079/1 a pozemku parc. č. 1894 zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Svitávka 
pro Městys Svitávka a okres Blansko. Městys touto smlouvou formou věcného břemene zřídí 
právo umožňující využití zatíženého pozemku pro účely zřízení a provozování zařízení 
distribuční soustavy – umístění kabelového vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to 
za jednorázovou úplatu v celkové výši 1.000,-Kč

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení



Ad 11) Odprodej pozemků

Zastupitelstvo městyse Svitávka projednalo a schválilo záměr prodeje pozemků z vlastnictví 
obce v k. ú. Svitávka za 120,-Kč/m2 firmě M.S. Svitávka, a. s. Brno na základě podané 
žádosti pro zcelení pozemků.

- parc. č. 1734/12 o výměře 673 m2 – vlastnické právo Obec Svitávka
- parc. č. 1739/1 o výměře 3071 m2 – vlastnické právo Obec Svitávka
- parc. č. 2074 o výměře 234 m2 – vlastnické právo Obec Svitávka

Hlasování: 9 pro, 5 proti, 0 zdržení

Ad 12) Různé

12.1.

Ing. Zapletal přednesl rozpočtové opatření č. 1/2008, které je přílohou usnesení.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

12.2.

Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje na úhradu nákladů spojených s vybudováním dětského hřiště v městysi
a přijetí dotace ve výši 100.000,-Kč.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

12.3.

P. Matějů vznesl dotaz týkající se neslučitelnosti výkonu člena zastupitelstva a zaměstnance 
Úřadu městyse - paní Holasové. 
Do příštího jednání bude předloženo právní stanovisko k této věci.

12.4.

P. Vašková vznesla dotaz na současnou úroveň vzdělávání v ZŠ ve Svitávce, na aktivity 
spojené s čerpáním prostředků z evropských fondů.
Na další jednání bude přizván ředitel školy Mgr. A. Antl, aby zodpověděl dotazy, týkající se 
ZŠ.



12.5

Zastupitelstvo městyse schválilo žádost o pokrytí ztráty roku 2007 ve výši 1.018,08 Kč 
z Rezervního fondu MŠ Svitávka.
Zastupitelstvo městyse schválilo žádost o pokrytí ztráty roku 2007 ve výši 20.676,92 Kč 
z Rezervního fondu ZŠ Svitávka.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení.

12.6.

Pan Dvořák Miroslav vznesl dotaz na zbudování kanalizace na Sasina. Starosta zodpověděl na 
místě – zapracování zbudování kanalizace na Sasině se bude odvíjet od úspěšnosti podání 
žádosti.

Jednání ukončeno v 20.15 hod. 


