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30. 4. 2019  - tradiční „Pálení čarodějnic“ (výletiště) 

24. - 25. 5. 2019  - volby do Evropského parlamentu 

25. 5. 2019  - hasičská soutěž okrsku Šebetov (hřiště v Knínicích) 

29. 6. 2019  - Dětský den na výletišti (téma: „Řemesla“) 

13. 7. 2019  - 20. ročník turnaje v malé kopané „SVĚTLÁ 2018“ 

16. 8. 2019  - tradiční fotbalové utkání „Ženatí - Svobodní“ 

17. 8. 2019  - Předpouťová taneční zábava (hraje Krounex) 

18. 8. 2019  - Světelská pouť (mše u kapličky a posezení na výletišti) 
  

Naši oslavenci   (1. 1. - 30. 5. 2019) 
 

Vzhledem k platnosti nařízení GDPR nemůžeme u oslavenců uvádět jejich věk, 

budeme tedy sdělovat jen jména a příjmení (uvádět budeme jubilea 60, 65, 70, 75, 80 a 

více let). 

Pan Šumbera  Jaroslav 
  

Paní Čejková  Jarmila 
  

Paní Šumberová  Vlasta 
  

Paní Smékalová  Eva 
  

Pan Biberle  Jiří 
 

Pan Smékal  Josef 
 

Pan Griga  Jiří 
 

Paní Vaňková  Ilona 
 

Pan Palán  Jiří 
 

Pan Kaderka  František 
 

Všem našim milým oslavencům přejeme do dalších krásných let života hodně 

zdraví, štěstí, spokojenosti a rodinné pohody. 
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Úvodní slovo starosty 
    

Vážení spoluobčané, 

máme již půl roku od posledních komunálních voleb. Pokud již mohu 

hodnotit, tak přechod na nové vedení obce proběhl hladce a (staro)nové 

zastupitelstvo zdárně funguje. Za vstřícný postoj k předávání agendy 

tímto děkuji předchozímu starostovi naší obce. Byl jsem nedávno poprvé 

osobně přítomen celodenní kontrole hospodaření obce, která proběhla 

téměř jako vždy bez nějakých závad, na čemž má velký podíl naše účetní 

Irena Kaderková. 

Od začátku roku postupně rozjíždíme řadu akcí. Největším letošním 

zásahem do rozpočtu pravděpodobně bude nákup domu č. p. 38 a s ním 

související rozlehlé zahrady u výletiště za muzikantskou boudou. Nově 

získaný oplocený pozemek u obecního skladu může být využit jako 

venkovní skladovací prostranství, se zbytkem zahrady ještě konkrétní 

plány nejsou. Stodolu u domu č. p. 38 využijeme jako místo pro uložení 

obecního majetku, jelikož nyní pociťujeme nedostatek zabezpečených 

skladovacích prostor. 

Takzvaně do šuplíku nyní necháváme připravit studii 

nízkonákladového rozšíření kulturního domu. Rovněž byla zadána studie 

úpravy prostranství u fotbalového hřiště, kde potřebujeme mít přehled o 

celkovém budoucím rozčlenění prvků v této lokalitě, například pro účely 

budování místní komunikace k nové zástavbě. 

Velkým tématem je pro obecní úřad i problematika pitné vody. 

Mimo pravidelného sledování kvality pitné vody (rozbory najdete na 

obecním webu) musíme řešit i poněkud zvýšený obsah radioaktivity 

v pitné vodě. Obavy z této situace ovšem nejsou na místě, v tomto směru 

úzce spolupracujeme s krajskou hygienickou stanicí i SÚJB a zadali 

jsme i příslušný odborný posudek. V letošním roce by měly proběhnout i 

hydrogeologické práce na průzkumném vrtu za účelem posílení zdrojů 

pitné vody. Agendy je v tomto směru poměrně dost, ale věřím, že to 

občané ocení při pohledu na cenu pitné vody v porovnání s většinou 

sousedních obcí. Plánované vybudování vodní nádrže v místě potoka 

nad obcí zastupitelé prozatím odložili. 

Na důležitosti dnes nabývá i téma čištění odpadních vod. U nás 

biologický rybník již nějaký rok funguje, kvalita čištění je opět průběžně 
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sledována rozbory. Nikdo nám ovšem není schopen přesněji sdělit, jak 

dlouho ještě může být naše ČOV v provozu, než bude potřeba činit 

nějaká opatření k prodloužení jejího fungování. Ale povolení 

k vypouštění přečištěných odpadních vod nám bylo nyní prodlouženo, 

takže místní stavebníci nemusejí odpadní vody řešit. V našem regionu se 

ale již objevují signály k budoucímu komplexnějšímu řešení čištění 

odpadních vod v rámci spolupráce několika obcí. 

Co se týká dotací, tak jsme požádali o spolufinancování obnovy dvou 

úseků místních komunikací. Konkrétně se jedná o trasu kolem budovy 

obecního úřadu směrem k hlavní silnici a pak v uličce u Familií, které 

jsou v nejhorším stavu. Snad se tuto akci podaří zrealizovat a ve 

spolupráci s majiteli okolních nemovitostí bude obnova povrchu těchto 

komunikací bez větších problémů stavebně vyřešena. 

Dalším oříškem bude kolaudace inženýrských sítí a komunikací u 

nových pozemků. Snad nebudu přehánět, když řeknu, že tato investiční 

akce neměla v naší obci obdoby jak svou cenou, tak rozsahem. Proto se 

při ní objevilo mnoho často nečekaných problémů, které bylo třeba 

průběžně řešit. Tamní nové veřejné osvětlení již zkolaudováno bylo, 

zbývá tedy ještě toto dílo administrativně dokončit. 

 

 

 
 

13. Společenský ples SDH Světlá v KD v Cetkovicích - 5. 1. 2019 
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Na nedávném zasedání zastupitelé odsouhlasili výměnu 14 vytipovaných 

svítidel v nejhorším stavu za moderní LED světla s mnoha výhodami. Je 

už totiž čas řešit postupnou obnovu sítě veřejného osvětlení. Poruchy 

svítidel jsou čím dál častější, čemuž se ale vzhledem k jejich věku nelze 

divit. 

Začátek letošního roku se nesl ve znamení přechodu k jiné 

společnosti, vyvážející odpad, vzniklý na území naší obce. Ze stanoviště 

u obchodu musely být odstraněny staré plechové kontejnery, které 

nebylo možné na nových vozidlech vyklopit. Nyní máme s přispěním 

dotačních prostředků objednáno deset nových kontejnerů o objemu 1100 

litrů na tříděný odpad, takže kromě posílení stávajícího sběrného místa 

budou zřejmě zbudována další stanoviště v horní a spodní části obce. 

Jako jediná z obcí v rámci společnosti Technické služby Malá Haná 

nebudeme mít tříděný sběr v systému door-to-door, což by znamenalo 

v každém domě čtyři popelnice na různý druh odpadu. 

Mimo běžné agendy dále postupně řešíme i některé neshody 

v katastru nemovitostí, které už mají letité historické kořeny. Jedná se 

zejména o úpravu údajů v katastru tak, aby se shodovaly s nynějším 

stavem. Samostatnou kapitolou jsou hranice pozemků, jež na leckterých 

místech neodpovídají skutečnému obvodu stavby či umístění plotu. Ale 

to je záležitost na postupné dlouhodobější řešení. 

Místní hasiči se již těší na zbrusu nový zásahový automobil, který 

bude pořízen převážně z dotačních prostředků. Na jeho pořízení v blízké 

době vypíšeme soutěž podle technických podmínek, které již nyní máme 

téměř ve finální podobě. Ještě zde mohu připomenout informační panel a 

veřejné internetové připojení, které se po určitých průtazích také 

podařilo dokončit. 

Závěrem mi dovolte popřát vám příjemné velikonoční svátky a 

doufám, že se sejdeme na nadcházejících akcích, které připravuje SDH 

Světlá nejen pro děti. A nezapomeňte na volby do Evropského 

parlamentu, které se budou konat poslední víkend v květnu. 
 

Eduard Dokoupil ml., starosta obce 
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Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26. 11. 2018 
 

Přítomní:  Ing. M. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Mgr. P. Palán, J. 

Vlachová, J. Lizna, Ing. J. Kaderka 

Hosté:  J. Vystavěl, L. Smékalová, J. Biberle 

Ověřovatelé zápisu:  J. Lizna, P. Palán 
 

Program:  1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu 

 2/ Smlouva o financování příspěvku na financování sociální 

prevence 

 3/ Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové komise 

 4/ Doplatek Mikroregionu Malá Haná na informační tabule 

 5/ Rozpočtové opatření číslo 10/2018 

 6/ Inventarizace majetku obce 

 7/ Dokumentace k ochraně osobních údajů 

 8/ Investiční akce v obci pro rok 2019 

 9/ Různé, diskuze, závěr 
 

1. Přítomní zastupitelé schválili do funkce ověřovatelů zápisu Jiřího Liznu a 

Petra Palána (7:0:0). Následně OZ schválilo předložený program zasedání 

rozšířený o dva body. (7:0:0) 

2. Představitelé OZ byli seznámení se smlouvou mezi městem Boskovice a 

obcí Světlá. Jedná se o smlouvu na příspěvek na financování služeb sociální 

prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě 

sociálních služeb okr. Blansko pro rok 2019. 

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo schválilo smlouvu na příspěvek. (7:0:0) 

3. OZ byl předložen návrh smlouvy mezi obcí Světlá a městem Velké 

Opatovice na výkon přestupkové komise. 

Usnesení č. 4: Smlouva byla přijata a město Velké Opatovice bude vykonávat 

funkci přestupkové komise. (7:0:0) 

4. Starosta obce informoval zastupitelstvo ohledně multifunkčních panelů 

zřizovaných Mikroregionem Malá Haná. Celková cena 105 633 Kč. Doplatek 

obce činí 50 000 Kč. 

Usnesení č. 5: Doplatek byl schválen. (7:0:0) 

5. Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 10/2018 z 26. 

11. 2018. 

Usnesení č. 6: Rozpočtové opatření bylo přijato. (7:0:0) 

6. Byl vytvořen plán inventur a tím určeny inventarizační komise a termíny 

jejich provedení. 
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Usnesení č. 7: Plán inventur byl přijat. (7:0:0) 

7. Obec obdržela dokument o základních pravidlech postupů souvisejících se 

zpracovánímosobních údajů. 

Usnesení č. 8: Dokument shrnující základní postupy s nakládáním a 

zpracováním osobních údajů byl přijat. (7:0:0) 

8. Starosta obce představil OZ možné investiční akce pro rok 2019. Zastupitelé 

jednali o jejichpotřebnosti a vhodnosti. U mnohých bude zapotřebí ještě hlubší 

průzkum finančních nároků,rozsahu a možných aplikací dotačních titulů. 

9. Různé, diskuze, závěr 

a) Zastupitelstvu byli navrženi jednotliví kandidáti na pozice kontrolního 

výboru, kde byli nominováni Jana Vlachová, Pavel Kaderka, Radek Krajíček. 

Usnesení č. 9: Jednotliví kandidáti byli přijati. (7:0:0) 

b) Zastupitelstvu byli navrženi jednotliví kandidáti na pozice finančního 

výboru, kde byli nominováni Ing. Martin Cikánek, Bc. Martina Kaderková, 

Petr Letfus st.. 

Usnesení č. 10: Jednotliví kandidáti byli přijati. (7:0:0) 

c) Zastupitelstvu byli navrženi jednotliví kandidáti na pozice výboru pro 

stavby, pozemky a životní prostředí, kde byli nominováni Roman Dobeš, Mgr. 

Jiří Biberle, Ing. Jiří Cikánek, Jiří Lizna, Ladislav Ženatý. 

Usnesení č. 11: Jednotliví kandidáti byli přijati. (7:0:0) 

d) Zastupitelstvu byli navrženi jednotliví kandidáti na pozice výboru pro 

kulturu a sport, kde byli nominováni Mgr. Petr Palán, Mgr. Jiří Biberle, Mgr. 

Jana Cikánková, Hana Miseciusová, Lenka Smékalová, Jana Vlachová, Bc. 

Zuzana Vlková. 

Usnesení č. 12: Jednotliví kandidáti byli přijati. (7:0:0) 

e) Starosta obce seznámil zastupitele s problematikou přestavku na p. č. 103/1. 

f) Byl vyvěšen záměr obce o vyrovnání mezi obcemi Cetkovice, Uhřice a 

Světlá z 2. 5. 2018. ZO bylo seznámeno s výsledkem. 

g) Zastupitelstvu byl prezentován výsledek kolaudačního řízení SŽDC 

v problematice rekonstrukce propustků u železniční tratě. 

h) Byl vznesen požadavek na nákup nového kancelářského vybavení 

(notebook, židle). 

Usnesení č. 13: Nákup byl schválen. (7:0:0) 

i) Jako finanční podpora akce Mikulášský běh Světlou 2018 byla navrhnuta 

částka 2000 Kč a 50 Kč na každé startující dítě. 

Usnesení č. 14: Podpora byla schválena. (7:0:0) 

j) Na akci rozsvícení Vánočního stromu bylo navrženo, jako dar pro děti, 30 

balíčků po 60 Kč. 

Usnesení č. 15: Nákup byl schválen. (7:0:0) 
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k) Zimní úklid komunikací bude provádět Jan Vondál. 

l) Na zajištění tradiční akce Vánočního bruslení konané 24. 12. 2018, bylo 

požádáno o finanční dar ve výši 2500 Kč. 

Usnesení č. 16: Dar ve výši 2500 Kč byl schválen. (7:0:0) 
 

 
Maškarní karneval v sále KD ve Světlé - 24. 2. 2019 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 12. 2018 
 

Přítomní: Ing. M. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Mgr. P. Palán, J. 

Vlachová, J. Lizna, Ing. J. Kaderka 

Hosté:  Jan Vystavěl, Lenka Smékalová, Jiří Biberle 

Ověřovatelé zápisu:  M. Cikánek. J. Vlachová 
 

Program:  1/ Technický bod-schválení ověřovatelů, schválení programu 

2/ Návrh rozpočtu obce na rok 2019 

3/ Kupní smlouva o převodu spoluvlastnických podílů 

4/ Rozpočtové opatření č. 11/2018 

5/ Směrnice pro poskytování cestovních náhrad 

6/ Různé, diskuze, závěr 
 

1. Přítomní zastupitelé schválili do funkce ověřovatelů zápisu Martina Cikánka 

a Janu Vlachovou. (7:0:0) Následně OZ schválilo předložený program 

zasedání rozšířený o bod č. 5. (7:0:0) 
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2. Účetní obce ve spolupráci s předsedou finančního výboru sestavili návrh 

rozpočtu na rok 2019 (viz příloha). Rozpočet byl vytvořen jako vyrovnaný. 

Neplánované příjmy rozpočtu či přesuny podle aktuální potřeby budou řešeny 

v průběhu roku rozpočtovými opatřeními. 

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh rozpočtu obce 

na rok 2019, který počítá s příjmy ve výši 3 585 300 Kč a výdaji ve výši 3 585 

300 Kč. (7:0:0) 

3. Starosta informoval OZ o schůzce starostů Cetkovic, Uhřic a Světlé. Jednalo 

se o vzájemném převodu vlastnických podílů v katastrech Uhřic a Cetkovic. 

Záměr ke smlouvě byl schválen na zasedání OZ Světlá dne 2. 5. 2018. 

Smlouva obsahuje dvě části. V první části spoluvlastnické podíly obcí Uhřice 

a Světlá na vyjmenovaných parcelách v KÚ Cetkovice přecházejí úplatně do 

majetku obce Cetkovice a v druhé části spoluvlastnické podíly obcí Cetkovice 

a Světlá na vyjmenovaných parcelách v KÚ Uhřice přecházejí úplatně do 

majetku obce Uhřice. Za tyto podíly obdrží obec Světlá celkem 134 058 Kč. 

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou kupní smlouvu o 

převodu spoluvlastnických podílů s obcemi Cetkovice a Uhřice. (7:0:0) 

4. Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 11/2018 (viz 

příloha). 

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.11/2018. 

(7:0:0) 

5. ZO bylo seznámeno se směrnicí č. 1/2018 pro poskytování cestovních 

náhrad (viz příloha). 

Usnesení č. 6: Obecní zastupitelstvo schvaluje směrnici č. 1/2018 Poskytování 

cestovních náhrad. 

6. Různé, diskuze, závěr 

a) Obec řeší záměr odkupu nemovitosti v KÚ Světlá. Bylo navrhnuto 

vyhotovení cenového posudku způsobilou osobou. 

Usnesení č. 7: Obecní zastupitelstvo schvaluje provedení odhadu ceny 

nemovitosti pro možný odkup. (7:0:0) 

b) Starosta obce jednal s J. Pokorným ohledně objektu „Familií“. Bylo 

přislíbeno zabezpečení střechy. Dále bylo jednáno ohledně odkupu parcel v 

obecní komunikaci pro provedení její rekonstrukce. 

c) Bylo navrženo podání žádosti na možné využití dotace na rekonstrukci dvou 

úseků místních komunikací. Žádost musí být podána do konce února. Dále 

bylo navrženo místní šetření z důvodu upřesnění projektové dokumentace a 

případné úpravy položkového rozpočtu. 

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na dotace na 

opravy dvou úseků místních komunikací. (7:0:0) 
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d) Starosta podal informace z jednání DSO technické služby MH v Sudicích. 

Odpady budou sváženy touto firmou od 1. 1. 2019. Pro jednotlivé domácnosti 

by bylo možné pořídit nádoby na tříděný odpad. ZO zamítlo nákup těchto 

nádob, ale uvažuje zřídit další sběrná místa s kontejnery na tříděný odpad. 

e) Starosta podal informace z jednání Mikroregionu Malá Haná. Informační 

display u zastávky bude osazen v průběhu ledna. 

f) Starosta informoval ZO ohledně kolaudace místní komunikace v nové 

zástavbě. Veřejné osvětlení je již dokončeno. 

g) J. Biberle informoval ZO o komplikacích v obecním lese s vodovodem 

VOS zemědělců V. Opatovice. 

h) Zastupitelé schvalují konání novoročního ohňostroje, který se uskuteční 1. 

ledna 2019 v 18 hodin. E. Dokoupil zajistí pyrotechniku do 2500 Kč. 

Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje na nákup ohňostroje ve výši 2500 

Kč. (7:0:0) 

i) Předsedkyně kontrolního výboru J. Vlachová provedla kontrolu plnění 

usnesení z minulého zasedání OZ. 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28. 1. 2019 
 

Přítomní:  Ing. M. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Mgr. P. Palán, J. 

Vlachová, J. Lizna, Ing. J. Kaderka 

Hosté:  Jan Vystavěl, Lenka Smékalová, Jiří Biberle 

Ověřovatelé zápisu:  J. Lizna, R. Dobeš 
 

Program:  1/ Technický bod-schválení ověřovatelů, schválení programu 

2/ Stanovení vodného na rok 2019 

3/ Stanovení poplatku za odvoz odpadu v roce 2019 

4/ Dotace na přírodní vodní nádrž 

5/ Rozpočtové opatření 1/2019 

6/ Různé, diskuze, závěr 
 

1. Přítomní zastupitelé schválili do funkce ověřovatelů zápisu Jiřího Liznu a 

Romana Dobeše. Následně OZ schválilo předložený program zasedání. (7:0:0) 

2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s náklady na zajištění pitné vody v roce 

2018 a následně byla vyčíslena cena vodného (viz příloha). V roce 2018 

odteklo z vodojemu 9120 m3 a fakturováno bylo 8643m3, což činí ztráty v 

rozvodech jen 6%. 

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo na základě předložené kalkulace schvaluje vodné 

na rok 2019 ve výši 30 Kč/m3 odebrané pitné vody. (7:0:0) 
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3. Byla vyhotovena tabulka pro výpočet poplatku za odvoz a likvidaci odpadu z 

obce Světlá pro rok 2019 (viz příloha). Bylo vycházeno z veškerých příjmů i 

výdajů na odpadové hospodářství za rok 2018, které jsou rozpočítány na 

obyvatele obce a ostatní zdejší majitele nemovitostí. 

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá na základě předložené kalkulace 

schvaluje poplatek za odvoz odpadu v roce 2019 ve výši 400 Kč na trvale 

přihlášeného občana nebo rekreační objekt. Poplatek za odvoz popelnice pro 

majitele rekreačních chat bude ve výši 1140 Kč. (7:0:0) 

4. Starosta informoval ZO ohledně korespondence s firmou AXIOM. Jedná se 

o možnost realizace rybníka nad obcí. Zastupitelstvo navrhlo projednání v 

druhé půlce roku 2019. 

5. Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 1/2019 (viz 

příloha). 

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1/2019. 

(7:0:0) 

6. Různé, diskuze, závěr 

a) Firma Lescus zaslala dotaz, zdali obec neuvažuje o prodeji cca 40 hektarů 

lesních pozemků v katastru obce Uhřice. 

Usnesení č. 6: Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem obecního lesa v 

katastru obce Uhřice firmě Lescus. (7:0:0) 

b) Starosta informoval ZO o možnosti dotačních titulů. 

c) ZO bylo seznámeno s termínem kontroly hospodaření obce za rok 2018. 

Kontrola proběhne 30. 1. 2019 

d) ZO byla předána informace o dokončení veřejného osvětlení v nové 

zástavbě. 

e) Starosta informoval ZO ohledně vývoje situace s J. Vondálem ve věci 

poškozování jeho pole 

f) Ing. Jiří Cikánek seznámil OZ s kvalitou vody z prameniště a hlubinného 

vrtu. Změnou zákona o kvalitě pitné vody obecní zdroje nesplňují požadované 

hodnoty uranu. Správce podnikl kroky ke splnění daných parametrů, avšak toto 

řešení je pouze provizorní. Bylo navrženo jednání s KHS JMK a do příští 

schůze OZ zjistit informace ohledně možné filtrace či náhradního vodního 

zdroje. 

g) Starosta podal informace týkající se vývoje ve věci koupě nového 

hasičského automobilu. 

h)  Petr Palán navrhl OZ pronájem bazénu v Boskovicích pro občany obce. 

Cena je 3000 Kč za hodinu. OZ souhlasí. 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 2. 2019 
 

Přítomní:  Ing. M. Cikánek, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Mgr. P. Palán, J. 

Vlachová, J. Lizna, Ing. J. Kaderka 

Hosté:  J. Vystavěl, L. Smékalová, J. Hartl, Ing. P. Vondál 

Ověřovatelé zápisu:  M. Cikánek, P. Palán  
 

Program:  1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu 

 2/ Finanční podpora místní prodejny Jednota 

 3/ Odkup nemovitosti do majetku obce 

 4/ Rozpočtové opatření č. 2/2019 

 5/ Různé, diskuze, závěr 
 

1. Přítomní zastupitelé schválili do funkce ověřovatelů zápisu Martina Cikánka 

a Petra Palána. Následně OZ schválilo předložený program zasedání. (7:0:0) 

2. Finanční podpora místní prodejny Jednota  - Předseda představenstva, pan 

Lžičař, Jednoty Boskovice po osobní návštěvě zaslal žádost o finanční podporu 

místní prodejny. Vzhledem k omezené prodejní době v minulém roce vznikla 

provozní ztráta 67 tisíc Kč. Jednota žádá obec Světlá, aby požádala o dotaci z 

JmK. Výše dotace je 25 - 70 000 Kč a obec přispívá minimálně 50%. Žádosti 

se podávají do konce února. Starosta obce seznámil ZO s výsledky hospodaření 

místní prodejny. (viz příloha) 

Usnesení č. 3: ZO Světlá schvaluje podání žádosti o dotaci pro prodejnu 

jednoty ve výši 25000 Kč s příspěvkem obce ve výši dalších 25000 Kč. (2:4:1) 

Palán, Dokoupil; Vlachová 

3. Odkup nemovitosti do majetku obce: 

a) Ing. Šmíd zpracoval za cenu 5000 Kč znalecký posudek k nemovitostem 

pana Kostíka, zapsaných na LV 382 (dům č. p. 38, zahrada, louka). Výsledná 

administrativní cena činí 1 120 670 Kč, cena tržní 1 100 000 Kč. Znalec 

upozornil na problematický stav i hranice kůlny, navazující na objekty Familií. 

Pan Kostík s cenou 1 120 670 Kč souhlasí. Ing. Šmíd je za cenu asi 5000 Kč 

schopen vyřídit všechny úkony, spojené s koupí nemovitosti (včetně smlouvy). 

Usnesení č. 4: ZO Světlá schvaluje nákup všech nemovitostí na LV 382 

v katastru obce Světlá do svého vlastnictví za administrativní cenu dle 

znaleckého posudku. Dále pověřuje Ing. Šmída vyřízením všech záležitostí 

kolem tohoto prodeje, včetně sepsání kupní smlouvy. (7:0:0) 

Usnesení č. 5: ZO Světlá schvaluje smlouvu o dílo s Ing. J. Šmídem (7:0:0) 

b) Ing. Zemánek zaměřil část pozemku 113/1 (asi 4 m 2 u nové trafostanice), 

kterou by bylo vhodné zakoupit od V. Zemánka do majetku obce. Na uvedený 
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pozemek totiž zasahuje část obrubníku silniční komunikace. Zastupitelstvo 

obce Světlá souhlasí s odkupem části pozemku č. 113/1 od V. Zemánka ve 

výměře dle geometrického plánu za cenu 100Kč/m2. (7:0:0) 

c) po opětovné diskuzi s J. Pokorným se nabízí směna části místní komunikace 

za zastavěnou plochu objektu Familií, která zasahuje do obecních pozemků. 

Jednalo by se tedy o přizpůsobení současnému stavu. Provedením této směny 

navrhuji: 

Usnesení č. 6: ZO Světlá pověřuje ing. Šmída narovnáním stavu parcel a jejich 

hranic podle skutečného stavu u objektu Familií mezi obcí a občanským 

sdružením Živé muzeum. (7:0:0) 

4. Rozpočtové opatření č. 2/2019 

Usnesení č. 7: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2/2019 (viz. příloha) (7:0:0) 

5. Různé, diskuze, závěr 

a) Koncem ledna pracovnice JmK provedli kontrolu hospodaření obce za rok 

2018. Podle zápisu z provedené kontroly nebyly shledány nedostatky, zejména 

bylo oceněno vzorné provedení inventury. Z toho důvodu ZO navrhuje udělení 

mimořádné odměny účetní obce za nasazení v rámci přípravy na tuto kontrolu. 

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje mimořádnou odměnu ve 

výši jednoho platu za řádné vedení účetnictví obce, prokázané kontrolou 

hospodaření a za mimořádné nasazení při přípravě dokumentace pro tuto 

kontrolu. (7:0:0) 

b) Starosta seznámil ZO s žádostí o podporu činnosti záchranné stanice pro 

handicapované živočichy Zeleném Vendolí. (viz příloha) 

Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 5000Kč (0:5:2) M. Cikánek, 

Dobeš (neschváleno). 

c) Starosta podal informace z jednání o stížnosti na komunikaci v nové 

zástavbě - ing. Křivánek z dopravního odboru v Boskovicích svolal 1. února 

místní jednání ke stížnosti J. Vondála na příliš velké převýšení nové místní 

komunikace vzhledem k jeho poli. Bylo nalezeno řešení v podobě navezení 

ornice na pole za účelem srovnání terénu. Je potřeba asi 10 nákladních vozidel 

hlíny - J. Vystavěl zeminu na svém pozemku považuje za svou. U sběrného 

dvora je nedostatečný objem zeminy na tuto akci. R. Dobeš byl pověřen 

zjištěním možnosti využití zeminy u obce Sudice, případně zajištěním jiného 

zdroje. 

d) Zalesňování v obecním lese v Uhřicích: 

- Firma Lescus předložila cenovou nabídku na zalesnění a následnou péči, 

plánovanou na letošní rok v obecním lese v Uhřicích (viz příloha). 
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- Starosta obce jednal s odborným správcem P. Bártou, který navrhnul složení 

nových dřevin. Je počítáno se zalesněním 9 hektarů v ceně 1,5 milionu (bez 

oplocenky). Obec by měla podat žádost o dotaci v uvedené výši, která by měla 

krýt výdaje ze 100%.  

Zástupci obce se sejdou s firmou Lescus a projednají další postup. 

e) Separace uranu z pitné vody: 

- Zaslán návrh na technologii úpravy vody od firmy Inform-Consult-Aqua v 

ceně 890 000 Kč bez montážních prací. Ing. J. Cikánek seznámil ZO s 

možnostmi řešení odstraňování uranu z pitné vody. Následně navrhl, aby bylo 

uskutečněné výběrové řízení na projektovou dokumentaci. Ing. J. Cikánek zjistí 

možnosti dotačních titulů a další informace. 

Žádost o výjimku podaná na KHS Blansko zatím bez odpovědi. 

f) Příspěvek na školní družinu v Cetkovicích: 

- dle konzultace s ředitelkou školy není možné příspěvek zaslat přímo na účet 

škol. Částka 43 600 Kč byla vrácena a musí být zaslána na účet zřizovatele, tj. 

obci Cetkovice. Starosta obce P: Horák již zaslal žádost o příspěvek. 

Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje zaslání vráceného 

příspěvku na provoz školní družiny při ZŠ Cetkovice ve výši 43 600 Kč na účet 

obce Cetkovice. (7:0:0) 

g) Dohoda o provedení práce - bývalý starosta obec J. Cikánek zpracovával pro 

obec žádost o dotaci na nový povrch místních komunikací a hodlá pro obec 

dále pracovat. Proto by bylo vhodné s ním uzavřít dohodu o provedení práce. 

Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obec Světlá schvaluje uzavření dohody o 

provedení práce pro obec Světlá s Ing. J. Cikánkem. (7:0:1) M. Cikánek 

h) Vyvěšení vlajky pro Tibet: 

- Organizace Lungta zaslala žádost o vyvěšení tibetské vlajky. (viz příloha) 

Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Světlá souhlasí s vyvěšením tibetské 

vlajky dne 10. března 2019. (7:0:0) 

i) J. Hartl žádá obec, žádá obec o geometrický plán zhotovený Ing. Zemánkem 

ohledně vyměření pozemků, které kolidují s obecní komunikací. 

j) J. Hartl navrhl vytvoření zpevněné plochy u obecního úřadu 

k) Je zapotřebí řešit zastavování vozidel u prodejny Jednoty. 

l) Je třeba řešit revitalizaci dětského hřiště a obecní lavičky. J. Biberle zjistí 

možnosti. 

m) Poptat možnosti vodních zdrojů včetně cenových nabídek. 

o) M. Cikánek seznámil ZO s aktuálním vývojem situace ohledně koupě 

nového hasičského automobilu. O dotace bylo zažádáno. 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 3. 2019 
 

Přítomní:  R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Mgr. P. Palán, J. Vlachová, J. Lizna, 

Ing. J. Kaderka 

Hosté:  Jan Vystavěl, Lenka Smékalová, Mgr. Jiří Biberle 

Ověřovatelé zápisu:  J. Lizna, R. Dobeš 
 

Program:  1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu 

 2/ Zbudování posilového hlubinného vrtu 

 3/ Kupní smlouva o prodeji nemovitosti č. p. 38 

 4/ Kupní smlouva k části pozemku č. 113/1 

 5/ Rozpočtové opatření č. 3/2019 

 6/ Různé 
 

1. Přítomní zastupitelé schválili do funkce ověřovatelů zápisu Jiřího Liznu a 

Romana Dobeše. Následně OZ schválilo předložený program zasedání. (6:0:0) 

2. Starosta seznámil OZ s nabídkou od firmy AquaEnviro. Firma AquaEnviro 

předložila cenový návrh na zhotovení odborného posudku a projektové 

dokumentace s položkovým rozpočtem pro žádost o dotaci na posilový vrt. 

Dotace činí 60-80 % a firma AquaEnviro by žádost o dotaci pro obec 

kompletně zpracovala. Cena za veškeré tyto práce by byla 24.500 Kč bez DPH. 

J. Kaderka kontaktoval firmu GEOSTAR, aby bylo možné porovnat nabídky 

jednotlivých firem. Firma GEOSTAR přislíbila obhlídku zájmového území. 

Prohlídka se neuskutečnila. 

Usnesení č. 3: ZO Světlá pověřuje firmu Aqua Enviro s.r.o. zpracováním 

kompletní dokumentace a zajištěním žádosti o dotace na zbudování 

posilovacího vodního vrtu. (6:0:0) 

Dále starosta informoval o jednání na KHS Blansko ohledně obsahu uranu v 

pitné vodě. Z jednání vyplynulo, že lze na obsah uranu získat výjimku na dobu 

3 roky s možností dalšího prodloužení na maximálně další tři roky. Pro žádost 

je třeba zpracovat Hodnocení zdravotních rizik oprávněnou osobou. Podle 

dalších informací Ing. Dvořákové by měla obec vést provozní deník vodovodu 

a přepracovat Provozní řád vodovodu podle nové legislativy. 

Usnesení č. 4: Na základě jednání KHS Blansko OZ souhlasí se zpracováním 

hodnocení zdravotních rizik oprávněnou osobou pro udělení výjimky z obsahu 

uranu v pitné vodě. (6:0:0) 

3. Kupní smlouva o prodeji nemovitosti č. p. 38 

a) Ing. Šmíd zpracoval kupní smlouvu s panem Kostíkem na dům č. p. 38. Dále 

vypracoval i nájemní smlouvu, která by byla využita v případě, že by pan 
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Kostík nenastoupil do pečovatelského domu ihned po podepsání kupní 

smlouvy. Starosta seznámil zastupitele s obsahem těchto smluv a okolnostmi 

odkupu. 

Usnesení č. 5: ZO Světlá schvaluje kupní smlouvu na odkup nemovitostí (č. p. 

38 a souvisejících pozemků). (6:0:0) 

Usnesení č. 6: ZO Světlá schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nemovitosti 

(č. p. 38). (6:0:0) 

b) Ing. Šmíd pracuje na narovnání hranic pozemků kolem objektu Familií mezi 

obcí Světlá a společností Živé muzeum. J. Pokorný naznačil, že podal u 

státních orgánů žádost o zařazení těchto objektů do památkové péče, což může 

mít vliv i na výše uvedenou nemovitost č. p. 38, kterou obec Světlá kupuje. 

4. Kupní smlouva k části pozemku č. 113/1 - Ing. Zemánek zpracoval 

geometrický plán části parcely č. 113/1 (u nové trafostanice), kterou chce 

obec odkoupit od V. Zemánka kvůli zásahu obrubníků nové komunikace do 

tohoto pozemku. Vytýčená parcela o ploše asi 3 m2 bude přičleněna k přilehlé 

místní komunikaci. Předložená kupní smlouva obsahuje cenu za kupovanou 

část pozemku ve výši 300 Kč. 

Usnesení č. 7: ZO Světlá schvaluje kupní smlouvu na odkup části pozemku č. 

113/1 o výměře 3 m 2 od Václava Zemánka. (6:0:0) 

5. Rozpočtové opatření č. 3/2019 - ZO bylo seznámeno s rozpočtovým 

opatřením č. 3/2019. 

Usnesení č. 8: ZO Světlá schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019. (6:0:0) 

6. Různé: a) Rekonstrukce osvětlení v obci - Z. Schreiber předložil cenovou 

nabídku na rekonstrukci části svítidel veřejného osvětlení. Nabídka obsahuje 

výměnu 14 svítidel v nejhorším stavu za kvalitní LED světla. Cena včetně 

montáže činí 136.487 Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 9: ZO Světlá souhlasí s částečnou rekonstrukcí části veřejného 

osvětlení dle cenové nabídky Zdeňka Schreibera v hodnotě 136.487 Kč včetně 

DPH. (6:0:0) 

b) Společnost Ekokom, zabývající se odpadovým hospodářstvím, zaslala k 

podpisu smlouvu, která zohledňuje změnu firmy, vyvážející odpad z obce 

Světlá. 

Usnesení č. 10: ZO Světlá schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění 

zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKOKOM a. s. 

(6:0:0) 

c) Starosta obce zpracoval seznam veškeré komunikace s firmou EKOTERM a 

zhotovil tak základní podklady pro další jednání ve věci vymáhání penále. Také 

jednal s Mgr. P. Cikánkem, který přislíbil spolupráci ve věcech právních. 
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d) Informace z nové zástavby: - Veřejné osvětlení bylo zkolaudováno. 

- Zemina pro navezení na pole J. Vondála byla zdarma poskytnuta z Cetkovic a 

je nyní složena pod sběrným dvorem. 

e) Byl podán návrh na prošetření stavu stromů v obci. 

f) Byl vznešen návrh na navýšení mzdy J. Vystavělovi na 130 Kč/hod. 

Usnesení č. 11: ZO Světlá schvaluje navýšení platu J. Vystavělovi na 130 

Kč/hod. (6:0:0) 

g) Je zapotřebí opravit atrakce na dětském hřišti. 

Usnesení č. 12: ZO Světlá pověřuje J. Cikánka opravou herních prvků na 

dětském hřišti. (6:0:0) 

 

Tříkrálová sbírka 
 

Sbírka se v obci Světlá konala v neděli 6. ledna 2019 odpoledne. 
 

Vybrané finanční prostředky byly použity především na: 

- auto pro Mobilní hospic svatého Martina 

- podpora matek s dětmi v nouzi 

- pomoc seniorům a zdravotně postiženým 

- charitativní záchranná síť - pomoc nejpotřebnějším v regionu 
  

Letos se vybralo rekordních 8.386 Kč. 
 

Děkujeme zúčastněným koledníkům i Martinu Čapkovi z Cetkovic. 
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Elektronický informační panel 
 
Ve spolupráci s Mikroregionem Malá Haná byl 20. února 2019 u místní 

autobusové zastávky nainstalován elektronický informační panel. Tento panel 

je dálkově obsluhován společností Kordis, která v Jihomoravském kraji 

provozuje systém integrované dopravy. 

Na panelu se kromě aktuálního času a data zobrazuje číslo nejbližší linky 

autobusu, který bude zastavovat v obci. Dále se zobrazuje, odkud autobus 

vyjíždí a jaká je jeho cílová stanice. Zcela vpravo ve sloupci odjezdy se 

obvykle zobrazuje časový údaj, za jak dlouho autobus přijede a spodní údaj 

zobrazuje skutečný čas odjezdu. Osoby se zrakovým postižením, které mají 

příslušný dálkový ovladač, si mohou nechat informaci o odjezdu přehrát 

zvukově. 

 

 
 
Vedle panelu se nachází sloupek, určený pro dobíjení různých zařízení. Nahoře 

jsou kryté konektory typu USB pro nabíjení např. mobilního telefonu. Pod ním 

jsou zásuvky s napětím 230 V např. pro dobíjení akumulátorů v elektrokole. 

Dobíjení je časově omezeno a funguje po stisknutí tlačítka v horní části 

sloupku. 
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V okolí informačního panelu je možné se připojit na veřejnou Wi-Fi síť pro 

připojení k internetu. Toto připojení je bez hesla a je časově omezeno, kvůli 

zamezení stahování velkého objemu dat. 

Věřím, že tento projekt, který je unikátní v rámci Jihomoravského kraje, 

prokáže svůj praktický přínos místním občanům i návštěvníkům obce. 

Mikroregion Malá Haná počítá v letošním roce i se zřízením půjčovny 

elektrokol pro projížďky po okolí, přičemž jedno takové kolo bude 

pravděpodobně k dispozici i v obci Světlá. 

E. Dokoupil, starosta obce. 

 
 

 

Kanalizační síť a čistírna odpadních vod ve Světlé 
 

Po třech letech provozování vlastní ČOV vás chceme upozornit na některé 

nešvary, které mnozí z nás dělají, aniž by si to uvědomovali. 

Obec Světlá tímto chce informovat všechny spoluobčany, co je třeba změnit 

v chování nás všech. 

Pro zabezpečení dobrého chodu kanalizační sítě a čistírny odpadních vod (dále 

jen ČOV) je nutno připomenout, že jsou různé materiály, které nepatří do 

záchodové mísy ani do výlevky, například: 
 

- zbytky jídla (patří do kompostéru) - krmíme si jimi „obecní“ potkany a 

zacpávají ČOV 

- oleje a tuky z kuchyně - v potrubí ztuhnou a nalepí se na stěny, tím 

ucpávají potrubí v kanalizační síti a česle na ČOV 

- dámské hygienické potřeby (vložky a tampony) - ucpávají česle na ČOV 

a v naší ČOV se NIKDY NEROZPADNOU 

- vlhčené ubrousky, které jsou z plně syntetického materiálu a ty se rovněž 

v naší ČOV NIKDY NEROZPADNOU (tyto ubrousky patří do popelnice, 

v ČOV uspávají česle). Klasické papírové ubrousky a toaletní papír ANO, 

ty se rozpadnou. 
 

Kanalizaci a ČOV si naše obec provozuje sama na vlastní náklady. Ukázněným 

chováním nás všech občanů je možné přispět k tomu, aby tyto zařízení řádně a 

bezporuchově fungovaly. 
 

Tímto vám všem děkujeme za pochopení problematiky a za spolupráci. 
 

Obec Světlá - provozovatel kanalizace a ČOV 
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FC SVĚTLÁ - 2. liga (sezóna 2019) 
 

V minulé sezóně malé kopané se nám podařilo udržet příslušnost ve 2. lize. 

Sice jsme skončili na posledním místě, ale díky dvěma týmům, které se ze 

soutěže odhlásili, jsme soutěž udrželi. Za špatnými výsledky stála zranění a 

špatná docházka hráčů, fotbal již dnes tolik netáhne. Letos se nám podařilo 

doplnit tým o pár hráčů z Šebetova, který se minulý rok odhlásil ze soutěže, a s 

příslibem zlepšení docházky, jsme se rozhodli v malé kopané ve Světlé 

pokračovat.  

V této sezóně dochází také ke změně počtu sestupujících, letos jich bude 

celkem pět. Od příští sezóny pak z nově desetičlenných lig budou postupovat a 

sestupovat 4 týmy. Cílem pro tuto sezónu je jako obvykle střed tabulky, ale 

hlavně, aby nás malá kopaná bavila. Sezóna pro nás začala již koncem března. 

Zatím máme za sebou ve 2. lize 3 zápasy, 2 těsné prohry a 1 vybojovanou 

výhru. Kompletní výsledky i z ostatních lig najdete na www.smfbl.cz. 
 

Rozpis zápasů FC Světlá (jaro 2019): 
 

  1. kolo 24. března v 10:00 FC DYNAMO Čížovky - FC Světlá 4:3     

  2. kolo 30. března v 16:00 FC Světlá - AJETO Adamov 1:2 

  3. kolo   7. dubna v 10:00 FC SAMPDORIA Poříčí - FC Světlá 3:4 

  4. kolo       odloženo         FC Světlá - AC Okrouhlá 

  5. kolo 27. dubna v 16:00  AC Kozárov - FC Světlá 

  6. kolo   4. května        volné kolo - FC Světlá 

  7. kolo 11. května v 17:00 FC Světlá - FC MICROTEX Lomnice 

  8. kolo 18. května v 17:00 FK Rudná - FC Světlá 

  9. kolo 25. května v 17:00 FC Světlá - HASIČI Malá Roudka 

10. kolo   1. června v 17:00 KANAP Karolín - FC Světlá 

11. kolo   8. června v 17:00 FC Světlá - TORPÉDA Vážany 

12. kolo 15. června v 17:00 FC Lhota u Lysic - FC Světlá 

13. kolo 22. června v 17:00 FC Světlá - FC Rašov 
 

Sestava FC Světlá: 
 

Filip Jan - Crha Jan, Kačunič Marko, Kaderka Pavel, Palán Petr, Pospíšil Jakub, 

Vondál Pavel, Vašek Jan - Cojocaru Valentin, Ondřej Lepka, Jakub Lepka, 

Dokoupil Filip, Jedlička David, Horák Jan, Kubín David, Letfus Matěj, Vondál 

Lukáš - Letfus Michal, Šmíd Zbyněk, Zemánek Václav. 
 

Chtěl bych také poděkovat panu Jiřímu Biberlemu za úpravu našeho hřiště na 

domácí zápasy. 
 

Přijďte nás podpořit v zápasech 2. ligy. Jste srdečně zváni. 
 

Pavel Vondál, vedoucí týmu FC SVĚTLÁ  

http://www.smfbl.cz/
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Turnaj ve stolním tenise „Světlá CLOSE 2018“ 
 

V pátek 28. prosince 2018 se v sále místního kulturního domu uskutečnil již 

tradiční turnaj ve stolním tenise s názvem „Světlá CLOSE 2018“, tedy jako 

„uzavřený - pouze pro místní“. Turnaj proběhl za podpory obce, SDH a FC 

Světlá.  

Tento ročník byl ovlivněn slabší účastí v kategoriích žáků a žen oproti rokům 

předešlým (výhodou pro zúčastněné bylo to, že si každý odnesl pohár za 

umístění).  

Hráči a hráčky si mohli zahrát na novém stole, který na začátku roku 2018 

zakoupili místní fotbalisté. Tento stůl je lehce složitelný a pro lepší přepravu 

slouží kolečka, která jsou součástí každé poloviny stolu. 
 

 
 

Kategorie žáci a žákyně: 
 

- nejdříve se hrálo systémem každý s každým (společně chlapci i děvčata) 

- poté rozděleno na zápasy o umístění 

1. David Chalupa 1. Žaneta Tichavská 

2. Jakub Smékal 2. Linda Koblížková 

3. Ladislav Tichavský 
 

Kategorie ženy: 
 

1. Hana Tichavská 

2. Žaneta Tichavská 

3. Linda Koblížková 
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Kategorie muži: 
 

- hráno ve 2 skupinách po šesti systém každý s každým 

- nejlepší 2 z každé skupiny postoupili přímo do čtvrtfinále, ostatní se o tento 

postup utkali křížem 

- poté vyřazovací pavouk 
 

1. Petr Palán 

2. Jiří Bílek 

3. Radim Kaderka 

4. Petr Ščudla 

5. - 8. místo:     Milan Vlach, Lukáš Vondál, Dan Koblížek a Pavel Knídl 

9. - 12. místo:   Pavel Kaderka, Dušan Kaderka, Jakub Smékal a  

 Ladislav Tichavský 

 

Letos se na konci roku turnaj opět uskuteční a o přesnějším termínu vás 

budeme včas informovat. 

 

Pro zájemce o tento sport je v kulturním domě pingpongový stůl 

k dispozici. Po domluvě v kanceláři OÚ Světlá je možné si zahrát. 
 

Petr Palán - za výbor pro kulturu a sport 
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Rozpis pohotovostní stomatologické služby - okres Blansko 
 

Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin (soboty, neděle a svátky) 
 

Duben 2019 

 
 

Květen 2019 

 
 

Červen 2019 
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Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice,  

Ponávka 6, tel. 545 538 111. 

Úrazová nemocnice v Brně službu zajišťuje ve všední dny od 18 do 24 hodin.  

O sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 20 hodin. 
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