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V měsíci říjnu letošního roku bylo dokon-
čeno zateplení  a úpravy areálu mateřské 
školy. Na tuto akci byla ve výběrovém 

řízení vybrána firma WELLCO Brno. Mimo 
rámec těchto  stavebních úprav byl vybu-
dován také nový chodník a osvětlení 

ke zdravotnímu středisku. Na akci byla 
poskytnuta dotace ze Státního fondu 
životního prostředí ČR.

Zateplení mateřské školy

Informace z radnIce

Zastupitelstvo městyse schválilo smlouvu 
o  dílo č. 841/NCAB/002/114/2013 – 
„Rekonstrukce místních komunikací – ul. 
Sedláčkova, ul. Husova a připojení cyklo-
stezky“, včetně položkového rozpočtu se 
zhotovitelem Strabag a. s.
Celková cena díla je 1 959 018 Kč, vč. DPH

Zastupitelstvo městyse vzalo na  vědomí 
předložený projekt sběrného dvora Svi-
távka a  schvaluje pořízení dokumentace 
pro zhotovení stavby dle předloženého 
projektu a podání žádosti o dotaci na SFŽP. 

Zastupitelstvo městyse schválilo přijetí 
dotace z  rozpočtu Jihomoravského kraje 
pro městys Svitávka ve  výši 50  000 Kč 
na  akci „Obnova kulturní památky Löw-
-Beerova vila v  rámci projektu: „Obnova 

Zastupitelstvo městyse 
schválilo…

kulturní památky Löw-Beerova vila“ 
za  podmínek návrhu smlouvy o  poskyt-
nutí dotace z  rozpočtu Jihomoravského 
kraje.

Zastupitelstvo městyse vzalo na  vědomí 
přijetí Rozhodnutí č.j. 254/MK-S 4831/2013 
OULK o poskytnutí dotace ze státního roz-
počtu ČR na rok 2013 na projekt „Rozšíření 
služeb pro čtenáře a  uživatele knihovny“ 
a  schvaluje přijetí poskytnutí dotace ze 
státního rozpočtu ČR na rok 2013 ve výši 
12 000 Kč. 

Zastupitelstvo městyse schválilo pořízení 
„Změny č. V  územního plánu obce Svi-
távka“. Žádosti o změnu územního plánu 
z řad občanů budou přijímány do 31. 12. 
2013. 

Zastupitelstvo městyse vzalo na  vědomí 
podklady pro rozhodnutí o finanční pod-

poře dětského kroužku Broučci ve  škol-
ním roce 2013/2014 a  rozpočet kroužku 
na školní rok 2013/2014. 

Zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí 
příspěvku ve výši 58 700 Kč na mzdy lekto-
rek pro období září 2013 – červen 2014. 

Zastupitelstvo městyse schválilo návrh 
zadání „Změny č. IV územního plánu obce 
Svitávka“. Důvodem pro pořízení požado-
vané 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.

Rada městyse projednala smlouvu o pos- 
kytnutí podpory ze Státního fondu život-
ního prostředí ČR v rámci Operačního pro-
gramu Životního prostředí na  zateplení 
MŠ Svitávka.



Místní poplatky 
pro rok 2013V současné době pokračuje plánovaná 

úprava parku. V první části byly prove-
deny ozdravné a bezpečnostní řezy. Jako 
další v měsíci listopadu proběhne odstra-
nění nevhodných dřevin především ze 
zdravotních důvodů a z nevhodného 

Úprava parku kompozičního umístění v prostoru velké 
vily. Následně bude vysázeno 25 vzrost-
lých stromů dle projektové dokumentace. 
Při kontrolách Agentury ochrany přírody 
Brno a Národního památkového ústavu 
Brno nebylo shledáno porušení přísluš-
ných nařízení. Městys má zajištěna veš-
kerá povolení k realizaci úpravy parku. 

V prosinci letošního roku končí 
poplatkové období na platby u míst-
ního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, který je sta-
noven částkou 460 Kč na osobu  
a rok. Děti do 10 let věku hradí polo-
vinu poplatku.
Místní poplatek ze psů je pro letošní 
rok je stanoven částkou 150 Kč.  
Poplatková povinnost vzniká, jste-li 
držitelem psa staršího 3 měsíců.
Dle obecně závazné vyhlášky jsou 
poplatníci povinni poplatky uhradit 
jednorázově do 31. 5. kalendářního 
roku.

Poplatníci, kteří dosud poplatky 
neuhradili mohou  úhradu provést 
na účet číslo 2922631/0100, var. 
symbol 3722 (odpad), var. sym-
bol  1341 (poplatek ze psů), poš-
tovní poukázkou, kterou je možno 
vyzvednout na úřadě městyse nebo 
přímo na pokladně úřadu městyse.
Pokud nebudou místní poplatky 
uhrazeny, přistoupí úřad k vymá-
hání dle zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád.

a  odečtu na  fakturačním vodoměru. 
VAS zjistí počet obyvatel v  dané 
domácnosti trvale užívajících danou 
nemovitost a na stočném účtuje odbě-
rateli 34 m3 odvedených odpadních 
vod za jednu osobu a za kalendářní rok.

 V  případě, že je spotřeba na  fakturač-
ním vodoměru vyšší než výpočet, tj. 
počet osob trvale užívajících danou 
nemovitost krát 34 m3 za  rok, účtuje 
VAS stočné podle spotřeby a  odečtu 
na fakturačním vodoměru.

 Od  listopadu letošního roku se bude 
hradit stočné. Občanům, kteří vyplnily 
přihlášky na  odvádění odpadních vod 
bude VAS zasílat smlouvy. Občané, 
kteří se připojili a nemají sepsanou při-
hlášku, ke které musí být vydán územní 
souhlas, budou společností VAS kon-
taktováni. V případě, že nesplní zákon-
nou povinnost o  zlegalizování vlastní 
přípojky, bude toto posuzováno jako 
nepovolená stavba a  ta bude řešena 
stavebním úřadem podle § 129 sta-
vebního zákona (nařízení odstranění 
stavby). 

 Dle smlouvy o zkušebním provozu ČOV 
nepřesáhne cena stočného 40 Kč bez 
DPH. 

Základním právním předpisem, který 
upravuje odvádění odpadních vod 
do  kanalizace, včetně určení množství 
odváděných odpadních vod je zákon č. 
274/2001 Sb., o  vodovodech a  kanaliza-
cích pro veřejnou potřebu a o změně někte-
rých zákonů. Konkrétně ust. § 19 odst. 5 
zákona č. 274/2001 Sb. stanovuje: „Není-li 
množství vypouštěných odpadních vod 
měřeno, předpokládá se, že odběratel, 
který odebírá vodu z vodovodu, vypouští 
do kanalizace takové množství vody, které 
podle zjištění na  vodoměru nebo podle 
směrných čísel spotřeby vody z vodovodu 
odebral s připočtením množství vody 
získané z jiných zdrojů. Takto zjištěné 
množství odpadních vod je podkladem 
pro vyúčtování stočného.“
Toto zákonné ustanovení zpřesňuje pro-
váděcí vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 274/2001 Sb. Ta v  části 
třinácté „Způsob výpočtu vypouštěných 
odpadních a  srážkových vod do  kanali-
zace bez měření“ a v ust. § 29 odst. 2 sta-
novuje, že Směrná čísla roční potřeby 
vody určují zpravidla i množství vypou-
štěné odpadní vody. 
Směrná čísla roční potřeby vody jsou 
součástí Přílohy č. 12 k  prováděcí vyhl. 

č. 428/2001 Sb. V  této příloze se uvádí 
množství vody na  1 člena domácnosti 
v  závislosti na  vybavení domácnosti, 
které by měl odběratel spotřebovat 
a potažmo vypustit do kanalizace. Ve vět-
šině případů se dle přílohy č. 12 Směrná 
čísla roční potřeby   vyhl. č. 428/2001 
Sb. jedná o  hodnotu 35 m3 na  1 osobu 
v domácnosti na 1 rok (byt s tekoucí tep-
lou vodou).
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 
divize Boskovice (VAS) postupuje při určo-
vání množství odpadních vod vypuště-
ných do kanalizace pro veřejnou potřebu 
u odběratelů, kteří mají vlastní zdroj násle-
dujícím způsobem:
1. odběratel využívá pouze vlastní 

zdroj a není napojen na vodovod pro 
veřejnou potřebu 

 VAS neúčtuje vodné. VAS zjistí 
počet obyvatel v  dané domácnosti 
trvale užívajících danou nemovi-
tost a  na  stočném účtuje odběrateli  
34 m3 odvedených odpadních vod 
za jednu osobu a za kalendářní rok. 

2. odběratel využívá vlastní zdroj a je 
též napojen na vodovod pro veřej-
nou potřebu.

 VAS účtuje vodné podle spotřeby 

Výpočet stočného u odběratelů s vlastním zdrojem



7. září se konal v našem městysi jarmark 
tradičních řemesel. My holky z MC jsme se 
rozhodly, že ukážeme, co dokážou zlaté 
české ručičky našich šikovných maminek 
a finanční zisk z prodeje na našem stánku 
bude použit pro různé aktivity MC. 

V loňském roce byl ve Svitávce zahájen 
provoz dětského kroužku Broučci pro děti, 
které se z kapacitních důvodů nedostaly 
do MŠ. A letos tomu nebylo jinak. Díky 
podpoře Městyse Svitávka se 3. září opět 
mohly otevřít dveře pro malé „Broučky“.
Děti si brzy zvykly a skamarádily se. Zaží-
vají s novými kamarády spoustu legrace, 
hrají si, cvičí, zpívají a tvoří společně se 
svými „tetami“ – lektorkami kroužku. 
Kroužek funguje tři dopoledne v týdnu 
(pondělí-středa), vždy od 8 do 12 h.
Náplní Broučků je rozvoj osobnosti dítěte 
pomocí pohybových cvičení, básniček, 
písniček, výtvarných činností, rozhovorů, 
pohádek, četby… Vše na základě indivi-
duálního přístupu.
Více informací na webu: www.mcferda.cz

Marie Pavlů a Michaela Karafiátová

Broučci jedou dál!Mateřské centrum Ferda – jsme tu pro Vás,
Vaše děti a Vaše rodiny

Sokolská plavba
V sobotu 21. září se do místní Sokolovny již 
tradičně sjeli žáci z celé republiky na akci 
pořádanou odborem všestrannosti ČOS 
„Sokolská plavba po  Vltavě”, které se 
zúčastnili i naši malý sokolíci. Tímto dnem 
jsme si připomněli narození dr.Miroslava 
Tyrše 17. 9. 1832. V  programu, který byl 
pro všechny připraven si děti vyzkou-
šely svou obratnost a  někdy i  odvahu 
na  zábavných atrakcích. Za  své výkony 
byly odměňovány lístky do  večerní tom-
boly.Postupně se všichni vystřídali v jízdě 
Ekoexpresem za  poznáváním pražských 
památek. Odpoledne se celá početná 
výprava vydala do  přístaviště na  vlastní 
sokolskou plavbu. Z  parníku Vyšehrad 
mohly děti obdivovat krásy Prahy z  hla-
diny Vltavy. Po  návratu byl připraven 
další program v  nově zrekonstruovaném 
bazénu a  v  tělocvičně. Celý večer byl 
zakončen tombolou a  všechny děti byly 
na závěr odměněny drobnými sladkostmi.

Za všechny účastníky Markéta Bihari

Program pro děti :
Pondělí  08.00 – 12.00 – Dětský kroužek Broučci
 16.00 – 17.30 – Tvoření pro děti (od 3 let)
Úterý   08.00 – 12.00 – Dětský kroužek Broučci
Středa  08.00 – 12.00 – Dětský kroužek Broučci
Čtvrtek  10.00 – 11.00 – Cvičení pro děti 12–18 měsíců
 11.00 – 12.00 – Cvičení pro děti 5–9 měsíců
Pátek   09.30 – 11.00 – Herna pro nejmenší

Nejen, že se sešlo mnoho krásných 
výrobků, které se prodávaly, ale i spousta 
lahůdek pro každý mlsný jazýček. 
Všem maminkám, které něco vytvořily, 
upekly a podílely se na prodeji na našem 
stánku moc děkujeme. 

Program pro dospělé:
Pondělí, čtvrtek 19.00 – 20.00 – Cvičení Pilates pod vedením Jany Streckové 
(v suterénu Löw-Beerové vily )
Středa 18.30 – 20.30 – Volejbal pro celé rodiny (v tělocvičně TJ Sokol Svitávka)
Tvoření:
25. listopadu v 19.00 h – Scrapbook albíčko
12. prosince v 18.30 h – Korálková hvězda

Ve tvoření pro děti si uděláme masky na 
obličej, naučíme se správně třídit odpad a 
připravíme si vlastní nádoby na recyklova-
telný odpad v MC. Vytvoříme krmítko pro 
ptáčky, které pověsíme v parku a pomalu 

se budeme připravovat na Vánoce. 
Vystřihneme si ozdoby do oken, udě-
láme stolní vánoční stromeček, papírové 
vánoční ozdoby a andílka.

Těšíme se na Vás! Aktuální informace naleznete na našem webu: www. mcferda.cz

1. 12. MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdravotní středisko 516 439 190

7. 12. MUDr. Stojanov Poliklinika Blansko 516 488 451

8. 12. MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A 516 416 386

14. 12. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko 516 488 454

15. 12. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429 516 472 227

21. 12. MUDr. Švendová Křtiny, Zdravotní středisko 516 439 404

22. 12. MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b 731 144 155

24. 12. MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko 516 488 455

25. 12. MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám. 327 516 446 398

26. 12. MUDr. Well Adamov, Smetanovo nám. 327 516 447 605

28. 12. MUDr. Žilka Benešov 19 516 467 313

29. 12. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo nám. 18 516 474 018

1. 1. 2014 MUDr. Bedáňová Boskovice, Lidická 8 516 453 998

Rozpis stomatologické LSPP okresu Blansko – prosinec 2013

Služba je zajištěna od 8.00–13.00 hodin. Mimo výše uvedené je stomatologická služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. 
Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 17.00–7.00 hod. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.



Vydává zastupitelstvo městyse Svitávka, jako dvouměsíčník. Radniční listy jsou bezplatně doručovány do domácností ve Svitávce. Uzávěrka příštího čísla je 10. 120. 2013. Nevyžádané příspěvky se nevrací. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři. Názor přispivatelů 
nemusí být totožný s oficiálním stanoviskem zastupitelstva městyse Svitávka. Městys Svitávka, Hybešova 166, 679 32 Svitávka. Telefon: +420 516 471 271, e-mail: info@svitavka.com, http://www.svitavka.com. Městys si vyhrazuje právo tyto příspěvky krátit vzhledem 
k limitovanému rozsahu RL. Sazba HRG Litomyšl. 

Dne 3 .11. 2013 se konala na místním hřbitově dušičková pobožnost spojená s vysvěcením nové části hřbitova. V této části bude umístěna 
rozptylová loučka. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. a 26. října 2013   

Číslo strany Název strany nebo uskupení Počet hlasů %
1 ČSSD   229 28,1
2 Strana svobodných občanů 19 2,3
3 Česká pirátská strana  21 2,6
4 TOP 09 45 5,5
5 Hlavu vzhůru 2 0,2
6 ODS 60 7,4
9 Změna 3 0,4

10 Strana soukromníků 3 0,4
11 KDU-ČSL 48 5,9
13 Suverenita  2 0,2
15 Zemanovci    7 0,8
17 Úsvit  68 8,3
18 DSSS  8 1
20 Ano 2011 136 16,7
21 KSČM    137 16,8
23 Strana zelených 21 2,6

Z celkového počtu zapsaných voličů 1436 volilo 814 voličů, tj. 56,68%. Počet hlasů jednotlivým stranám:




