
Zápis 

o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka 

konaného dne 8. 9. 2014 v 18.00 hod 

v malém sále úřadu městyse 

 
 

Přítomni:  

Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing. Josef Vašíček, Petr 

Prokop, Milada Vašková, Kamil Kupsa, Ing. Jan Vašíček, Radoslav Hruda, Miroslav Dvoták, 

Zdeněk Zeman, Mgr. Miloš Randula, Milan Matějů  

 

Omluven: 

Pavel Krejcar 

Martina Klimešová  

 

 

Hosté  

 

 

 

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 29. 8. 2014 

a dále konstatoval, že přítomno je 13 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 21. 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. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání 

3. Schválení ověřovatelů zápisu 

4. Dotazy a připomínky občanů 

5. Dodatek č. 2 ke smlouvě 08018881 o poskytnutí podpory ze SFŽP (úprava rozhodnutí 

o poskytnutí dotace) 

6. VaS Boskovice: Smlouva o pachtu a provozování kanalizací vč. příloh 

7. Změna ÚPO č. 5 projednání podaných žádostí 

8. Rozpočtové opatření  

9. Schválení odpisového plánu ZŠ Svitávka 

10. Prodej pozemku p. č. 199/2 v k. ú. Sasina 

11. Revokace usnesení zastupitelstva městyse z 19. 1. 2009 – prodej pozemku p. č. 1401/5 

v k. ú. Svitávka 

../../default.htm


12. Diskuse, různé, závěr 

 

Usnesení č. 1  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání zastupitelstva v předneseném znění. 

 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Bod č. 2 Programu Kontrola plnění úkolů z minulých jednání 
 

Starosta městyse přednesl zprávu o plnění usnesení z minulých jednání.  

 

Byly uzavřeny následující smlouvy.  

- uzavřena smlouva – odprodej pozemku p. č. 116/6 a 116/7 v k. ú. Svitávka  

- uzavřena smlouva – odprodej pozemku p. č. 143/39 v k. ú. Svitávka  

- smlouva o poskytnutí příspěvku SÚS JMK 

- Dodatek č. 1 – Rekonstrukce místních komunikací – ul. Sedláčkova, Husova a 

připojení cyklostezky v městysi Svitávka  

 

Usnesení č. 2  

 

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

Zastupitelstva městyse Svitávka.  

 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 

 

 

Bod č. 3  Schválení ověřovatelů zápisů  
 

Starosta městyse předložil návrh na ověřovatele zápisu o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva 

městyse Svitávka. 

Navrhuje pana Kamila Kupsu a pana Mgr. Miloše Randulu.  

 

Usnesení č. 3 

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 21. zasedání zastupitelstva 

městyse Svitávka pana Kamila Kupsu a pana Mgr. Miloše Randulu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 zdržení  

 

 

Bod č. 4 Dotazy a připomínky občanů  
 

 

nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky občanů. 

 

 

 



Bod č. 5 Programu Dodatek č. 2 ke smlouvě 08018881 o poskytnutí 

podpory ze SFŽP (úprava rozhodnutí o poskytnutí dotace)  
 

 

Zastupitelům městyse byl doručen materiál Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 08018881 o 

poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 

životního prostředí mezi Městysem Svitávka a Státním fondem životního prostředí České 

republiky. 

 

Předmětem dodatku je změna modelu provozování – Kanalizace a ČOV Svitávka: 

 

Vodohospodářská infrastruktura bude dle dodatku č. 2 nejméně po dobu deseti let od 

ukončení realizace akce provozována v rámci vlastnického modelu, tzn., že subjekt 

zodpovědný za provozování je 100 % vlastněn a zároveň ovládán veřejným vlastníkem, 

kterým je Svaz VKMO s. r. o. a infrastrukturu provozuje na základě smlouvy nebo jiného 

platného pověření. V průběhu uvedené doby nesmí být uplatněn bez předchozího souhlasu 

Fondu jiný model provozování, a to ani přímo, ani skrytě. 

 

Nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace akce bude zabezpečena finanční udržitelnost 

projektu.  

 

Čistý příjem (případně nájemné) z provozování vodohospodářské infrastruktury bude použit 

pouze pro správu, obnovu a případné rozšíření vodovodů a kanalizací a to za podmínek 

stanovených Fondem.  

 

 

 

Usnesení č. 5  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě 08018881 o poskytnutí 

podpory ze SFŽP v rámci Operačního programu životního prostředí.  

Předmětem Dodatku č. 2 je změna modelu provozování Kanalizace a ČOV Svitávka.  

Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse podpisem dodatku ke smlouvě 

v předloženém znění.  

Hlasování:  9 pro, 0 proti, 4 zdržení  

 

 

Bod č. 6 Programu  VaS Boskovice: Smlouva o pachtu a provozování 

kanalizací vč. příloh  
 

Zastupitelům městyse byl doručen materiál Smlouva o pachtu a provozování kanalizací vč. 

příloh  

 

Předmětem smlouvy je propachtování vodohospodářského majetku .  

Na základě jednání s Vodárenskou akciovou společností se oproti předloženému materiálu sve 

článku XVI – Závěrečná ustanovení mění bod č. 1 takto: Tato smlouva se uzavírá na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.  

 

 

 



 

Usnesení č. 6  

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí a schvaluje  uzavření Smlouvy o pachtu a provozování 

kanalizací včetně příloh : 

- seznam Vodohospodářského majetku 

- nájemné na rok 2014 

- pravidla tvorby ceny pro stočné 

- kalkulace ceny pro stočné na rok 2014  

- kvalita poskytovaných vodohospodářských služeb 

 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 4 zdržení  

 

 

Bod č. 7 Programu Změna ÚPO č. 5 – projednání podaných žádostí  

 
7.1. 

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost fyzické osoby, pana xxxxxxx xxx Svitávka 

o změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve změně funkčního využití 

pozemku p. č. 1393/5 v obci Svitávka, k. ú. Svitávka.  Změna využití – rodinné domy, 

bydlení  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení změny územního plánu městyse Svitávka na 

žádost fyzické osoby, xxxxxxxxx , spočívající ve změně funkčního využití pozemku p. č. 

1393/5 v obci Svitávka, k. ú. Svitávka.  

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

7.2  

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost fyzické osoby, xxxxxxx xxxxxx Svitávka 

o změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve změně funkčního využití 

pozemku p. č. 100/6, 100/7 a 100/1. Vzhledem k tomu, že pozemky jsou vedeny jako 

smíšená zóna, stahuje paní xxxxxxxx svoji žádost.  

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí stažení žádosti. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

7.3 

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost fyzické osoby, xxxxxxxxxxxx Svitávka o 

změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve změně funkčního využití 

pozemku p. č. 1779/1 v obci Svitávka, k. ú. Svitávka. Změna využití – rodinné domy, 

bydlení  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení změny územního plánu městyse Svitávka na 

žádost fyzické osoby, pana xxxxxxxxxxxx , spočívající ve změně funkčního využití 

pozemku p. č. 1779/1 v obci Svitávka, k. ú. Svitávka.  

Hlasování: 9  pro, 0 proti, 4 zdržení  



 

7.4  

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost fyzické osoby, paní xxxxxxxxx xxxxx 

Svitávka o změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve změně funkčního 

využití pozemku p. č. 1400/42 (KN) – orná půda v obci Svitávka, k. ú. Svitávka Změna 

využití – rodinné domy, bydlení   

 

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení změny územního plánu městyse Svitávka na 

žádost fyzické osoby, xxxxxxxxxxx, Svitávka , spočívající ve změně funkčního využití 

pozemku p. č. 1400/42 (KN)v obci Svitávka, k. ú. Svitávka.  

 

 Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

7.5  

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost fyzické osoby, xxxxxxxxxxxxx  xxxxxx 

xxx , Svitávka o změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve změně 

funkčního využití pozemku p. č. 1350/1 v obci Svitávka, k. ú. Svitávka . 

Změna využití – rodinné domy, bydlení  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení změny územního plánu městyse Svitávka na 

žádost fyzické osoby, pana xxxxxxxx, spočívající ve změně funkčního využití pozemku p. 

č. 1350/1 v obci Svitávka, k. ú. Svitávka.  

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

7.6.1 

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost fyzických osobxxxxxxxx xxxxxx  

xxxxxxxx  , Svitávka o změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve změně 

funkčního využití pozemku  p. č. 288/7 v obci Svitávka, k. ú. Svitávka. Změna využití – 

rodinné domy, bydlení  

 

Zastupitelstvo městyse  schvaluje pořízení změny územního plánu městyse Svitávka na 

žádost fyzických osob xxxxxxxxxx, spočívající ve změně funkčního využití pozemku p. č. 

288/7 v obci a v k. ú. Svitávka. 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržení  

 

 

7.6.2 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost fyzických osob, xxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx Svitávka o změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve změně 

funkčního využití pozemku p. č. 150/2 v obci Svitávka, v k. ú. Svitávka. 

Zastupitelstvo městyse neschvaluje pořízení změny územního plánu městyse Svitávka na 

žádost fyzických osob, xxxxxxxxxxx 

Hlasování: 3 pro, 1 proti, 9 zdržení  

 

 

7.6.3  



Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost fyzických osob, xxxxxxxx xxxxxxxxx 

xxxxxxxx, Svitávka o změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve změně 

funkčního využití pozemku p. č. 152/2 v k. ú. Svitávka. Změna využití – rodinné domy, 

bydlení. 

Zastupitelstvo městyse neschvaluje pořízení změny územního plánu městyse Svitávka na 

žádost fyzických osob, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Svitávka spočívající ve změně 

funkčního využití pozemku p. č. 152/2 v k. ú. Svitávka. 

Hlasování: 3 pro, 1 proti, 9 zdržení  

 

 

7.6.4  

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost fyzických osob, xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxx Svitávka o změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve změně 

funkčního využití pozemku p. č. 150/7 v k. ú. Svitávka . Změna využití – rodinné domy, 

bydlení. 

Zastupitelstvo městyse neschvaluje pořízení změny územního plánu městyse Svitávka na 

žádost fyzických osob, xxxxxxxxxxx, Svitávka, spočívající ve změně funkčního využití 

pozemku p. č. 150/7 v k. ú. Svitávka. Změna využití – rodinné domy, bydlení. 

Hlasování 6 pro, 0 proti, 7 zdržení  

 

 

7.6.5  

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost fyzických osob, xxxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxx Svitávka o změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve změně 

funkčního využití pozemku 153/2 v k. ú. Svitávka. Změna využití – rodinné domy, 

bydlení. 

Zastupitelstvoa městyse neschvaluje pořízení změny územního plánu městyse Svitávka 

na žádost fyzických osob, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Svitávka, spočívající ve změně 

funkčního využití pozemku 153/2 v k. ú. Svitávka. Změna využití – rodinné domy, 

bydlení. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 8 zdržení  

 

7.6.6  

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost fyzických osob, xxxxxxxx xxxxxxxxx 

xxxxxxxx, Svitávka o změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve změně 

funkčního využití pozemku p. č. 2140 v k. ú. Svitávka . Změna využití – rodinné domy, 

bydlení. 

Zastupitelstvo městyse neschvaluje pořízení změny územního plánu městyse Svitávka na 

žádost fyzických osob, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, spočívající ve změně funkčního využití 

pozemku p. č. 2140 v k. ú. Svitávka. Změna využití – rodinné domy, bydlení. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 8 zdržení  

 

 

 

 

 

 

 



7.7. 

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost fyzické osoby, pana xxxxxxxx   xxxxx 

Svitávka o změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve změně funkčního 

využití pozemků p. č. 1779/3 v obci Svitávka, k. ú. Svitávka . 

Změna využití – rodinné domy, bydlení  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení změny územního plánu městyse Svitávka na 

žádost fyzické osoby, pana  spočívající ve změně funkčního využití pozemku p. č. 1779/3 

v obci Svitávka, k. ú. Svitávka.  

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

7.8 .1 

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost fyzické osoby, paní xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxx o změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve změně funkčního 

využití pozemku p. č. 1400/18 v obci Svitávka, k. ú. Svitávka. Změna využití – rodinné 

domy, bydlení. 

Zastupitelstvo městyse neschvaluje pořízení změny územního plánu městyse Svitávka, na 

žádost fyzické osoby, paní xxxxxxxxxxxx o změnu územního plánu městyse Svitávka, 

spočívající ve změně funkčního využití pozemku p. č. 1400/18 v obci Svitávka, k. ú. 

Svitávka. 

Hlasování: 5 pro, 2 proti, 6 zdržení  

 

7.8.2  

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost fyzické osoby, paní xxxxxxxxxxxxxx o 

změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve změně funkčního využití 

pozemku p. č. 1400/40 v obci Svitávka, k. ú. Svitávka. 

Zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení změny územního plánu městyse Svitávka na 

žádost fyzické osoby, paní xxxxxxxxxxxxxx změnu územního plánu městyse Svitávka, 

spočívající ve změně funkčního využití pozemku p. č. 1400/40 v obci Svitávka, k. ú. 

Svitávka. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

7.9.  

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost fyzické osoby, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxx xxxxxxxx    o změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve změně 

funkčního využití pozemků p. č. 1370/1   v obci Svitávka, k. ú. Svitávka . 

Změna využití – rodinné domy, bydlení  

 

 

Zastupitelstvo městyse neschvaluje pořízení změny územního plánu městyse Svitávka na 

žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx   spočívající ve změně funkčního využití pozemku 

p. č. 1370/1 v obci a k. ú. Svitávka. 

Změna využití – rodinné domy, bydlení. 

Hlasování: 0 pro, 11 proti, 2 zdržení  

 

7.10. 

 



Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost fyzické osoby, pana xxxxxxxxx xxxxxxx  

o změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve změně funkčního využití 

pozemků p. č. 1392/3  v obci Svitávka, k. ú. Svitávka . 

Změna využití – rodinné domy, bydlení  

 

 

Zastupitelstvo městyse neschvaluje pořízení změny územního plánu městyse Svitávka na 

žádost fyzické osoby, xxxxxxxxxxxx spočívající ve změně funkčního využití pozemku p. 

č. 1392/3  v obci Svitávka, k. ú. Svitávka.  

Hlasování: 1 pro, 9 proti, 3 zdržení  

 

7.11  

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost právnické osoby Městyse Svitávka, 

Hybešova 166, Svitávka, o změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve 

změně funkčního využití pozemků p. č. 2000/1  v obci Svitávka, k. ú. Svitávka 

Dle územního plánu je pozemek vedený jako rodinné domy, šlo jen o upřesnění cest. 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí stažení žádosti. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

7.12 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost fyzické osoby, pana xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx  o změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve změně funkčního 

využití pozemků p. č. 149/4 o výměře 1272 m2   v obci Svitávka, k. ú. Svitávka .Změna 

využití – rodinné domy, bydlení  

Zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení změny územního plánu městyse Svitávka na 

žádost fyzické osoby, xxxxxxxxxxx   spočívající ve změně funkčního využití pozemku p. 

č. 149/4 o výměře 1272 m2 v obci Svitávka, k. ú. Svitávka.  

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 5 zdržení  

 

 

7.13 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost fyzické osobyxxxxxx, xxxxxxxx Svitávka   

o změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve změně funkčního využití 

pozemků p. č. 1903/1 o výměře 3626 m2  v obci Svitávka, k. ú. Svitávka . 

Dle územního plánu jde jo pozemek vedený jako rodinné domy Zastupitelstvo městyse 

bere na vědomí vyřazení žádosti. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

7.14  

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost fyzické osoby, xxxxxxxx, xxxxxxxx 

xxxxx   o změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve změně funkčního 

využití pozemků p. č. 113/6 o výměře 8.277m2  v obci Svitávka, k. ú. Svitávka . 

Změna využití – rodinné domy, bydlení  

 

 

Zastupitelstvo městyse neschvaluje pořízení změny územního plánu městyse Svitávka na 

žádost fyzické osoby, xxxxxxxxxxxx spočívající ve změně funkčního využití pozemku p. 

č. 113/6 o výměře 8.277 m2 v obci Svitávka, k. ú. Svitávka.  



 

Hlasování: 0 pro, 7 proti, 6 zdržení  

 

7.15.1 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost fyzické osoby, pana xxxxxxxxxxxx xxxx 

Svitávka    o změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve změně funkčního 

využití pozemků p. č. 287/2 o výměře 2.010 m2 m2  v obci Svitávka, k. ú. Svitávka . 

Změna využití – rodinné domy, bydlení  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení změny územního plánu městyse Svitávka na 

žádost fyzické osoby, xxxxxxxxxxxxxxxxx spočívající ve změně funkčního využití 

pozemku 287/2 o výměře 2.010 m2 v obci Svitávka, k. ú. Svitávka.  

Změna využití – rodinné domy, bydlení 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 4 zdržení  

 

 

7.15.2  

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost fyzické osoby, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

Svitávka    o změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve změně funkčního 

využití pozemků p. č. 287/1 o výměře 3325 m2 m2  v obci Svitávka, k. ú. Svitávka . 

Změna využití – rodinné domy, bydlení  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení změny územního plánu městyse Svitávka na 

žádost fyzické osoby, xxxxxxxxxxxxxxx spočívající ve změně funkčního využití pozemku 

287/1 o výměře 3325 m2 v obci Svitávka, k. ú. Svitávka.  

Změna využití – rodinné domy, bydlení 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 5 zdržení  

 

7.16.1  

 

 

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost fyzické osoby, xxxxxxxxxxxxxx. 

xxxxxxx, Svitávka    o změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve změně 

funkčního využití pozemků p. č. 114/13  v obci Svitávka, k. ú. Svitávka . 

Změna využití – rodinné domy, bydlení  

 

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení změny územního plánu městyse Svitávka na 

žádost fyzické osoby, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx spočívající ve změně funkčního 

využití pozemku p. č. 114/13 v obci Svitávka, k. ú. Svitávka.  

Změna využití – rodinné domy, bydlení 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 4 zdržení  

 

7.16.2 

 

 

 



Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost fyzické osobyxxxxxxxxxx xxxxx Svitávka    

o změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve změně funkčního využití 

pozemků p. č. p. č. 2089/15  v obci Svitávka, k. ú. Svitávka . 

Změna využití – rodinné domy, bydlení  

 

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení změny územního plánu městyse Svitávka na 

žádost fyzické osoby, xxxxxxxxxxxxxxxx spočívající ve změně funkčního využití 

pozemku p. č. 2089/15 v obci Svitávka, k. ú. Svitávka.  

Změna využití – rodinné domy, bydlení 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 4 zdržení  

 

7.17  

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost fyzické osoby, xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx Svitávka o změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve změně 

funkčního využití pozemku p. č. 2240 v obci Svitávka, k. ú. Svitávka. 

Změna využití – rodinné domy, bydlení  

Zastupitelstvo městyse konstatuje, že je dle územního plánu o pozemek vedený jako 

rodinné domy a bere na vědomí vyřazení žádosti. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

7.18  

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost fyzické osoby, manželů xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx  o změnu územního plánu městyse Svitávka, spočívající ve změně 

funkčního využití pozemků p. č. 1934/2 o v obci Svitávka, k. ú. Svitávka . 

Změna využití – rodinné domy, bydlení  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení změny územního plánu městyse Svitávka na 

žádost fyzické osoby, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Svitávka  spočívající ve změně funkčního 

využití pozemku p. č. 1934/2 v obci Svitávka, k. ú. Svitávka.  

Změna využití – rodinné domy, bydlení 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

 

 

Bod č. 8 Programu Rozpočtové opatření  
 

 

Usnesení 8.1  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014, toto rozpočtové opatření je 

přílohou zápisu. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Usnesení 8.2  

 



Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014, toto rozpočtové opatření je 

přílohou zápisu. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 

 

 

 

Bod č. 9 Schválení odpisového plánu ZŠ Svitávka  
(Během projednání bodu nepřítomna p. Holasová) 

 

 

Usnesení č. 9  

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost ZŠ Svitávka o schválení odpisového plánu a 

dorovnání odpisů. Zastupitelstvo městyse schvaluje nový odpisový plán a dorovnání odpisů 

v částce 7.254,-Kč (jde o odpisy „přírodní učebny s herními prvky“, která byla pořízena 

z dotace MAS) . 

 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

         

 

 

 

Bod č. 10 Programu Prodej pozemku p. č. 199/2 v k. ú. Sasina  
(Na jednání již přítomna p. Holasová) 

Starosta městyse konstatoval, že záměr prodeje pozemku p. č. 199/2 v k. ú. Sasina o výměře 

644 m2, zapsaný na LV č. 1 pro k. ú. Sasina u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrálního pracoviště Boskovice, Rada městyse vyslovila souhlas svým usnesením 

jednáním schůze dne 21. 8. 2014, byl v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení ve znění pozdějších předpisů zveřejněn na úřední desce dne 22. 8. 

2014.  

 

 

 

 

Usnesení č. 10 

 

Zastupitelstvo městyse odkládá rozhodnutí o prodeji pozemku s tím, že na příštím jednání 

zastupitelstva bude předložen návrh kupní smlouvy projednaný se žadatelem p. Fuskem a OV 

Sasina s podmínkami uzavření smlouvy: pěší cesta nebude zaplocena, bude zachováno 

prameniště do doby  zajištění vodního zdroje pro Sasinu, zajištění břemene pro rozvody vody. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

 

Bod č. 11 Revokace usnesení zastupitelstva městyse z 19. 1. 2009 – prodej 

pozemku p. č. 1401/5 v k. ú. Svitávka  

 



Usnesení č. 11  

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva městyse ze dne 19. 1. 2009 

o prodeji pozemku p. č. 1401/5 v k. ú. Svitávka xxxxxxxxxxxx 

Zastupitelsvo městyse schvaluje zapojení pozemku do zadání změny územního  

plánu obce č. 5 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 4 zdržení  

 

 

 

 

Bod 12 Programu Diskuse, různé, záměr  
 

12.1  

 

Starosta městyse podal informaci o rekonstrukci bývalého bytu – MŠ Svitávka: 

Rada městyse na své schůzi dne 17. 7. 2014 schválila uzavření smluv na provedení 

stavebních, elektrikářských, vodoinstalatérských a topenářskýchprací: 

část elektro – s p. Jiřím Wetterem – 120.866,-Kč bez DPH 

stavební část – p. Petr Kovář – 281.448,-Kč bez DPH 

topenářská část – fa. Kupsa s. r. o. 76.224,-Kč bez DPH 

voda – p. Miloslav Hamerský 73.727,-Kč bez DPH 

Stolařské práce p. Svoboda J. 78.200,-  

Kolaudace nové třídy MŠ proběhne 26. 9. 2014, následně bude podána ádost na KrÚJMK o 

navýšení kapacit. 

Zastupitelstvo městyse  schvaluje postup prací a bere na vědomí zprávu. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

12.2  

Zastupitelstvo městyse v rámci pořízení změny č. 4 územního plánu městyse Svitávka po 

projednání s Městským úřadem Boskovice –  odborem výstavby a územního plánování, 

schvaluje zachování původního způsobu využití ploch v návrhu označený jako Va. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

 

12.3  

 

Starosta městyse informoval zastupitelstvo městyse o schválení zadávací dokumentace na 

akci „Sběrný dvůr Svitávka“ ze strany SFŽP. Zastupitelstvo městyse schvaluje harmonogram 

průběhu výběrového řízení.  

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

 

 

 

Závěr: 
 



Zasedání zastupitelstva ukončeno ve 21.15 hod.  

 

 

Zapsala: Kamila Dřevová 

 

Ve Svitávce 9. 9. 2014  

 

 

 

       Ing. Martin Cetkovský, starosta městyse 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Miloš Randula 

 

 

   Kamil Kupsa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


