
Zápis 

z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka 

konaného dne 21. 12. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse 
 
 
Přítomni: Ing. Cetkovský, Mgr. Randula, z. Zeman, R. Hruda, M. Dvořák, Ing. Vašíček,  
J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Mašek, Ing. Zapletal 
Omluveni: P. Krejcar, M. Klimešová, J. Matějů 
Nepřítomni: M. Vašková, J. Šváb 
 
 
Hosté: p. Jokešová, p. Kočka 
 
 
 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení, schválení programu jednání 
2. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Dotazy a připomínky občanů 
5. Cena vodného pro rok 2010; Plán kalkulace vodného pro rok 2010 
6. Stanovení místního poplatku za odvoz a uložení pro rok 2010 
7. Schválení členského příspěvku – Svazek obcí R 43 
8. Rušení svazku nakládání s odpadem – souhlas s vystoupením a souhlas se zrušením 

svazku 
9. Souhlas s dofinancováním akce „Kanalizace a ČOV Svitávka“ 
10. Smlouva o poskytnutí dotace SDH 
11. Smlouva o bezúplatném převodu drobného dlouhodobého majetku 
12. Rozpočtové opatření 
13. Rozpočtové provizorium 
14. Odpis místního poplatku pro nedobytnost 
15. Schválení odpisového plánu ZŠ Svitávka a MŠ Svitávka na rok 2010 
16. Smlouva o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene – p. č. 2040/2 průtah náměstí 
17. Smlouva č. 0697 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – E.ON 
18. Záměr – odprodej pozemku z vlastnictví městyse – za garážemi Školní (za žadatele M. 

Jokešová) 
19. Záměr – odprodej pozemku p. č. 299/1 v k. ú. Svitávka (žadatel M. Linhart) 
20. Záměr – odprodej části pozemku p. č. 101 o výměře cca 800 m2 (žadatel O. Horák) 
21. Záměr – odprodej pozemku p. č. 253/27, 253/28 a části p. č. 253/3 (žadatel Knesl L.) 
22. Odprodej pozemku p. č. 93/3 v k. ú. Svitávka (žadatelka P. Rokošová) 
23. Různé, diskuse, závěr 

 
 
 
 



Ad 1) Zahájení 
 

Starosta městyse zahájil 19. 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 10 členů, tzn. byla přítomna 
nadpoloviční většina členů zastupitelstva městyse, tím bylo schopno se právoplatně usnášet. 
 
Hlasování o programu: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 2) Kontrola plnění úkolů z minulých jednání 
 
Starosta městyse informoval zastupitelstvo o plnění usnesení z minulých jednání, 
zastupitelstvo tuto zprávu vzalo na vědomí. 
 
 
Ad 3) Schválení ověřovatelů zápisu: 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Ing. Jan Vašíček, Ing. Josef Zapletal. 
 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 zdržení 
 
 
 
Ad 4) Dotazy a připomínky občanů 
 
Dotaz p. Jokešové a p. Kočky ve věci odprodeje pozemků bude řešen v samostatném bodu 
programu – č. 18) 
 
 
Ad 5) Cena vodného pro rok 2010; Plán kalkulace vodného pro rok 2010 
 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí plán kalkulace ceny vodného na rok 2010 a celkové 
vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné, 
předložený Vodárenskou akciovou společností, a. s. Boskovice. 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí, že prodejní cena vodného pro obyvatelstvo zůstává na 
úrovni roku 2009, tj. 22,-Kč/m3. 
 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 6) Stanovení místního poplatku za odvoz a uložení pro rok 2010 
 
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí výdaje za sběr a svoz odpadu v roce 2009 a příjmy za 
rok 2009 za recyklaci odpadů a na základě tohoto rozboru bere na vědomí, že výše místního 
poplatku za odvoz a uložení komunálního odpadu pro rok 2010 se nemění. 
 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení 



 
Ad 7) Schválení členského příspěvku – Svazek obcí R 43 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje výši členského příspěvku pro rok 2010 do Svazku obcí 
Komunikace R 43 ve výši 1.700,- 
 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 8) Rušení svazku nakládání s odpadem – souhlas s vystoupením a souhlas se 
zrušením svazku 
 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí předložený materiál. Zastupitelstvo městyse souhlasí 
se zrušením „Svazku obcí pro nakládání s odpady“ se sídlem Město Boskovice, Masarykovo 
nám. ½, 680 18  Boskovice, IČ: 71249427. 
 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 9) Souhlas s dofinancováním akce „Kanalizace a ČOV Svitávka“ 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje, že částka k dofinancování akce „Kanalizace a ČOV 
Svitávka“ ve výši 14 155 806,-Kč bude vyčleněna v rozpočtu obce na rok 2011. 
Zastupitelstvo městyse schvaluje, že provozovatelem kanalizace a ČOV bude firma, která je 
plátcem DPH. 
 
Hlasování: 10 pro,  0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 10) Smlouva o poskytnutí dotace SDH 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace 
na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2009. Celková výše 
dotace je 14.076,-Kč. 
 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 11) Smlouva o bezúplatném převodu drobného dlouhodobého majetku 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu drobného dlouhodobého 
hmotného majetku z majetku Svazku obcí Svitava. Jedná se o majetek pořízený v rámci 
projektu Obecní mobiliář Svitava realizovaného v roce 2009 a pomoci dotace z Programu 
rozvoje venkova Jihomoravského kraje. Městys Svitávka získává tímto bezúplatným 
převodem do vlastnictví drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 41.215,-Kč. 
 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
 



Ad 12)  Rozpočtové opatření 
 
Ing. Josef Zapletal člen finanční komise přednesl rozpočtová opatření č. 11/2009, 12/2009, 
13/2009 a 14/2009, která jsou přílohou zápisu. Zastupitelstvo městyse schválilo tato 
rozpočtová opatření. 
 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 13)  Rozpočtové provizorium 
 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí návrh rozpočtového provizoria na rok 2010. 
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2010. 
 
Hlasování 10 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
  
Ad 14)  Odpis místního poplatku pro nedobytnost 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
v platném znění, § 66 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění a 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění odpis poplatkového nedoplatku a odvoz a 
uložení komunálního odpadu pro nedobytnost. Celková částka odpisu je 1.900,-Kč. 
 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 15)  Schválení odpisového plánu ZŠ Svitávka a MŠ Svitávka na rok 2010 
 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí předložený materiál a schvaluje odpisový plán ZŠ 
Svitávka na rok 2010 a MŠ Svitávka na rok 2010. 
 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 16)  Smlouva o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene – p. č. 2040/2 
průtah náměstí 
 
Zastupitelstvo městyse schválilo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k nemovitosti ve 
vlastnictví Jihomoravského kraje ve správě SÚS JMK, p. o. k. pro umístění technických sítí 
na pozemku p. č. 2040/2 v k. ú. Svitávka – silnici č. III/374 20. 
 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 17)  Smlouva č. 0697 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – E.ON 
 
Zastupitelstvo městyse schválilo návrh smlouvy s E.ON Česká republika, s. r. o., o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemenu na poz. p. č. KN 1832/1, 1884/1, 1894, 2066/2, 
2078/3, 2079/1, 2080/1 a parcel (PK) č. 1031, 1170/1, 2060, 2064 v k. ú. pro umístění 



vrchního vedení VVN. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu ve výši 
22.000,-Kč. 
 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 18)  Záměr – odprodej pozemku z vlastnictví městyse – za garážemi Školní (za 

žadatele M. Jokešová) 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr odprodat pozemky ze svého vlastnictví p. č. 1776/15, 
1776/16, 1776/17, 1776/18, 1776/19, 1777/26, 1777/27, 1777/28, 1777/29, 1777/30, 1777/31, 
1777/32, 1776/20, 1776/2 část v k. ú. Svitávka, vedené na LV 10001 pro k. ú. Svitávka okres 
Blansko 
 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 19)  Záměr – odprodej části pozemku p. č. 299/1 v k. ú. Svitávka (žadatel M. 

Linhart) 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr odprodat část pozemku z vlastnictví obce p. č. 299/1 
v k. ú. Svitávka. 
 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 20)  Záměr – odprodej části pozemku p. č. 101 o výměře cca 800 m2 (žadatel 

O. Horák) 
 
 
Zastupitelstvo městyse neschvaluje záměr odprodat pozemky z vlastnictví obce p. č. 101  
v k. ú. Svitávka. 
 
 
Ad 21)  Záměr – odprodej pozemku p. č. 253/27, 253/28 a části p. č. 253/3 (žadatel 

Knesl L.) 
 
Zastupitelstvo městyse neschvaluje záměr odprodat pozemky z vlastnictví obce p. č. 253/27, 
253/28 a části p. č. 253/3 v k. ú. Svitávka 
 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 22)  Odprodej pozemku p. č. 93/3 v k. ú. Svitávka (žadatelka P. Rokošová) 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat pozemek p. č. 93/3 v k. ú. Svitávka o výměře 162 
m2 p. Pavlíně Rokošové, bytem Jiráskova 136 za 50,-Kč/m2, tj. 8.100,-Kč za pozemek. 
 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 



Ad 23)  Různé, diskuse, závěr 
 
 Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí, že od 1. 1. 2010 je uzákoněno nové účetnictví státu; 
vzalo na vědomí zprávu o dílčím přezkumu hospodaření obce, informaci o řešení problému 
s garážemi a dřevníky v souvislosti s výstavbou bytového domu na ulici Školní. 
 
 
 
Jednání zastupitelstva ukončeno v 19.45 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


