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Světelské listy 
Srpen  2019 

číslo 2   ročník 19 

OBECNÍ INFORMAČNÍ OBČASNÍK 



 

  

Světelské listy 2 

 

Obsah 
 

Úvodní slovo starosty     strana 3 

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce   strana 6 

Jak správně třídit odpady    strana 16 

FC Světlá - 2. liga a fotbalový turnaj „Světlá 2019“ strana 17 
 

Plánované akce v obci 
 

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) 
 

31. 8. 2019  - cyklovýlet „Okolo Malé Hané“ (start z Vanovic) 
 

28. 10. 2019 - lampionový průvod obcí (z výletiště) 
 

30. 11. 2019 - Vánoční dílny a rozsvícení vánočního stromu 

 

 Naši oslavenci   (1. 6. - 30. 9. 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). 

Paní Kubínová  Věra 
 

Paní Jeníčková  Milena 
  

Paní Ščudlová  Markéta 
  

Paní Pulcová  Milena 
  

Pan Smékal  Zdeněk 
 

Pan Jeníček  Oldřich 
 

Paní Grigová  Olga 
 

Paní Palánová  Miloslava 
  

Pan Junek  Lubomír 
 

Pan Hrozek  Rudolf 
 

Pan Vlach  Luboš 

 
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, 

nyní máme již polovinu letošního roku za sebou, tak mi dovolte, abych vám 

podal nějaké informace z dění na obecním úřadě. 

Začnu velkým tématem celostátního významu, kterým je obecně nedostatek 

vody. Spotřeba pitné vody v naší obci činí průměrně 25 m3 denně. Především 

na začátku léta, kdy začíná hromadné napouštění bazénů v obci, se dostáváme 

na hranu kapacity našich dostupných vodních zdrojů, které tvoří osm 

povrchový studní a jeden hlubinný vrt. Určitou zálohou je možnost odběru 

vody z Osaky. Obecní úřad se snaží situaci regulovat zavedením povinnosti 

konzultovat napouštění bazénů se správcem vodovodu, což ale není některými 

odběrateli vody respektováno. 

Pokud vezmeme v úvahu neustálý růst obyvatel naší obce (nyní počet 

evidovaných obyvatel s trvalým pobytem ve Světlé činí 245 osob) musíme 

nějakým způsobem posilovat kapacitu vodních zdrojů. Plán rozvoje vodovodů 

a kanalizací Jihomoravského kraje u naší obce výhledově počítal s napojením 

na velkokapacitní přivaděč pitné vody z Velkých Opatovic, jak je to obvyklé ve 

většině okolních obcí. My jsme se ale rozhodli jít cestou nezávislosti na cizích 

zdrojích, což se příznivě projevuje na ceně vody. 

Ve spolupráci s firmou AquaEnviro by měl být během srpna u vodojemu 

vyhlouben průzkumný vrt, který se po nezbytných zkouškách měl stát druhým 

hlubinným zdrojem pitné vody s dostatečnou vydatností a dobrou kvalitou. Na 

tuto akci jsme podali žádost o dotaci ke Státnímu fondu životního prostředí. 

Další otázkou, která mohla znepokojit nejednoho občana naší obce, byl 

výskyt nadlimitního množství uranu v pitné vodě. Nyní však máme od Krajské 

hygienické stanice výjimku a do čtyř let bychom měli tuto nepříznivou situaci 

nějakým způsobem vyřešit. Tuto výjimku jsme obdrželi na základě 

zpracovaného odborného Hodnocení zdravotních rizik uranu z pitné vody. 

Tento dokument je spolu s pravidelnými rozbory vody i další dokumentací 

dostupný k nahlédnutí na webových stránkách obce v sekci „Pitná voda“. 

Pozitivní zprávou pro zvelebování obce bylo schválení dotace na opravu 

dvou úseků místních komunikací (kolem kulturního domu ke hlavní silnici a 

v ulici kolem Familií). Doufejme, že výběrové řízení dopadne dobře a tuto 

poměrně náročnou akci se podaří letos zrealizovat. Samozřejmostí opět budou 

tamní opravy vodovodních přípojek, aby se nový asfalt nemusel kvůli 

pozdějším poruchám narušovat. Tím pádem už budou prakticky všechny 

zpevněné místní komunikace v obci opraveny do poměrně dobrého stavu. 
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Čím dál méně uspokojivý je stav obecního lesa v katastru obce Uhřice. 

Tamních přibližně 43 hektarů převážně starých stromů doslova mizí před 

očima. Charakter krajiny se tímto neodvratně mění a těžko předvídat, jak tato 

nepříznivá situace nakonec dopadne. Sucho a především kůrovec nemilosrdně 

likviduje práci našich předků, ale to je dnes běžný obrázek většiny lesních 

porostů v naší zemi. Bohatství, které jsme v tomto majetku měli, se ztenčuje a 

pokud vezmeme do úvahy práce na zalesnění a následné péči, stává se dnes 

vlastnictví lesa v podstatě prodělkovou záležitostí. Velkým problémem je dnes 

rovněž zajistit spolehlivé firmy na likvidaci kůrovcových stromů a dosáhnout 

alespoň trochu uspokojivých výkupních cen napadeného dříví. Snad se nám 

podaří na obnovu lesa získat nějaké dotace a minimalizovat tím finanční ztráty. 

 

 
 

Tradiční pálení čarodějnic ve Světlé na výletišti - 30. 4. 2019 

 

Co se týká odpadového hospodářství (také dnes poměrně živé téma), jistě 

jste zaznamenali vznik dalších dvou stanovišť kontejnerů na tříděný odpad ve 

spodní a horní části obce. Opět na tomto místě apeluji na všechny občany, aby 

pečlivě třídili a do těchto kontejnerů ukládali pouze ten odpad, který tam 

opravdu patří. Začátkem července došlo ke změně termínu svozu popelnic, 

který nebyl naší obci Technickými službami Malá Haná předem nahlášen. 

Nově je tedy směsný komunální odpad vyvážen vždy v úterý v sudém týdnu. 

Mnozí s vás si možná povšimli nových svítidel veřejného osvětlení. 

Polovina světel v obci (a to těch, jejichž stav byl v pasportu označen jako 
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havarijní) byla nahrazena úspornými LED zdroji. Letos je v plánu i poslední 

krok velkého projektu budování inženýrských sítí a komunikací v nové 

zástavbě. Jedná se konkrétně o kolaudaci tří nových úseků, která se snad podaří 

bez větších potíží. 

Přes léto mimo několika víceméně stálých brigádníků pracuje v obci i 

několik mladých brigádníků. I když jsem si vyslechl některé námitky k jejich 

činnosti, hodnotím jejich činnost kladně. Svým dílem přispívají k dobrému 

vzhledu naší obce a k tomu, že za naše veřejná prostranství se rozhodně 

nemusíme stydět. Jistě, mohou být různé názory například k sečení trávy 

v intravilánu obce, ale nepokládám tuto otázku za příliš zásadní a věřím, že se 

tato činnost daří optimalizovat ke spokojenosti co největšího počtu místních 

obyvatel. 

Blíží se termín tradiční Světelské pouti. Mimo obvyklého pátečního 

fotbalového zápasu se v sobotu uskuteční taneční zábava a v neděli mše u 

kapličky, spojená s následným posezením na výletišti. Hasiči pro vás tradičně 

připraví bohaté občerstvení. Obecní úřad pro nedělní odpoledne opět zajistil 

nafukovací skluzavku a elektrická autíčka pro děti zdarma. Tak teď už snad 

zbývá si přát jen to dobré počasí. 

Poslední srpnovou sobotu budeme ve Světlé opět zřizovat občerstvovací 

stanoviště v rámci Cyklovýletu okolo Malé Hané. Tentokrát se startuje 

z Vanovic a očekává se zase velká účast cyklistů. Losy do velmi hodnotné 

tomboly jsou k prodeji v kanceláři místního obecního úřadu, tak neváhejte a 

přijďte zkusit štěstí. 

Na závěr mi nezbývá nic jiného než vám popřát pokud možno příjemné 

prožití zbytku prázdnin, ovšem s vědomím, že je už pomalu čas myslet na závěr 

letošního roku. I nás, na obecním úřadě, čekají další úkoly i každodenní 

agenda, která se snad podaří zvládnout v rámci možností tak, abychom toto 

volební období obecního zastupitelstva mohli zhodnotit jako úspěšné. 
 

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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 4. 2019 
 

Přítomni:  Mgr. P. Palán, Ing. M. Cikánek, M. Vlachová, J. Lizna, R. Dobeš, 

Ing. E. Dokoupil, Ing. J. Kaderka 
 

Ověřovatelé zápisu: J. Vlachová, Ing. M. Cikánek 
 

Hosté:  P. Vondál, J. Vystavěl, J. Biberle 
 

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

 2/ Návratná finanční výpomoc TS Malá Haná 

 3/ Propagační materiály obce 

 4/ Rozpočtové opatření č. 4/2019 

 5/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

 6/ Různé 
 

1.  Přítomní zastupitelé schválili do funkce ověřovatelů zápisu J. Vlachovou a 

M. Cikánka. Následně OZ schválilo předložený program zasedání. (7:0:0) 
 

2. a) Návratná finanční výpomoc TS Malá Haná 

Společnost Technické služby malá Haná, jíž je obec Světlá členem a která od 

začátku roku vyváží z obce Světlá odpady, zprostředkovala dotaci na získání 

kontejnerů na tříděný odpad. Celkem 12 kontejnerů o objemu 1100 litrů bude 

do obce dodáno ve dnech 10. a 15. května 2019. Obec Světlá z ceny kontejnerů 

hradí 15 % + nedotovanou administrativu, což činí celkem 17 195,78 Kč. 

K proplacení této částky dodaly Technické služby Dohodu o úhradě podílu. 

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o úhradě podílu 

na akci „Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“ mezi obcí 

Světlá a DSO Technickými službami Malá Haná, IČO 06609627 o úhradě 

finančního podílu ve výši 17 195,98 Kč. (7:0:0) 
 

b) Jelikož k proplacení dotace na uvedené nádoby dojde později, než bude třeba 

jejich dodávku uhradit, požádaly Technické Služby Malá Haná jednotlivé obce 

o dočasnou návratnou finanční výpomoc. Obec tedy uhradí celou částku 

101351,31 Kč, z čehož bude po proplacení dotace obci 84 155,33 Kč vráceno. 

K tomu dodaly TS i Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční výpomoci 

z rozpočtu obce č. 1/2019. 

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí návratné finanční 

výpomoci z rozpočtu obce Světlá a to pro DSO Technické služby Malá Haná, 

IČO 06609627 ve výši  84155,33 Kč. Dále zastupitelstvo obce schvaluje 
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uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřené mezi 

obcí Světlá a DSO Technické služby Malá Haná. (7:0:0) 
 

c) J. Biberle požádal zastupitelstvo o zajištění 4ks IBC kontejnerů pro dočasné 

ukládání nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře pod obcí. 
 

3. Propagační materiály obce - firma Bonus Card oslovila obec s nabídkou na 

dodání propagačních omalovánek s motivy našeho regionu: 

- za cenu 14 990 Kč 1 stranu A4 s motivy obce Světlá + dodání 150 ks 

omalovánek, 5 ks hrnků a 20 ks školních výukových hodin pro děti. 

- za cenu 7990 Kč ½ strany s motivy obce Světlá + dodání 60 ks omalovánek. 

Zastupitelstvo následně objednání propagačních materiálů neschválilo. 

Usnesení č 5: Zastupitelsvo obce Světlá schvaluje nabídku firmy Bonus Card 

na dodání propagačních materiálů. (0:6:1/E. Dokoupil)  
 

4. Rozpočtové opatření č. 4/2019 

Usnesení č. 6: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.4/2019 (viz příloha). (7:0:0) 
 

5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

Jihomoravský kraj zaslal smlouvu na poskytnutí účelové investiční finanční 

podpory ve výši 300 000 Kč jako příspěvek na nový zásahový automobil. 

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Smlouvu o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 300 000 Kč na pořízení 

nového dopravního automobilu pro JSDH Světlá. (7:0:0) 
 

6. Různé 

a) Informace k penále firma EKOTERM za prodlení na stavbě ČOV 

Starosta obce po vypracování přehledu situace jednal s Mgr. P. Cikánkem o 

dalším postupu. V první části požadovaného penále, která byla za pozdní 

předání stavby, právník konstatoval pohledávku jako nedobytnou z důvodu 

uplynutí tříleté promlčecí lhůty. 

V druhé části požadovaného penále (za pozdní nástup na opravu vad) ještě 

zbývá na soudní uplatnění nároku asi čtvrt roku. Zde se bohužel obec dostala 

do důkazní nouze, neboť stavební deník končí v prosinci 2015 a kontaktovaný 

dozor Ing. Novotný nemůže stejně jako obec Světlá pozdní nástup firmy 

EKOTERM nijak dokázat.   

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Světlá pověřuje vedení obce kontaktováním 

právníka ve věci uplatnění penále za pozdní nástup na reklamaci řešení závad 

ČOV.(6:0:1/Dokoupil) 
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b) Uran v pitné vodě 

MUDr. Bohumil Havel zpracoval za cenu 10 000 Kč dokument Hodnocení 

zdravotních rizik, plynoucích ze zvýšeného obsahu uranu v pitné vodě. 

V dokumentu jsou i navrhovaná opatření z hlediska zdravotních rizik. Na 

základě tohoto dokumentu může obec požádat o výjimku z obsahu uranu 

v pitné vodě až na 3 roky. Starosta obce zajistí udělení výjimky z obsahu uranu 

v pitné vodě KHS Blansko. Po jejím obdržení navrhuje ZO vyhotovení 

informačního letáku pro občany. 
 

c) Vlečka za obecní traktor 

Byl proveden předběžný průzkum trhu s přívěsy pro obecní traktor. Firma 

Bohatec dodala nabídky na sklápěcí návěsy, ovšem upozornila na jistá 

omezení, týkající se přípojného vozidla za uvedený traktor. O nákupu bude 

rozhodnuto na příštím zasedání. 
 

d) Informace k domu č. p. 38 a souvisejících parcelách 

Obec Světlá je již podle údajů v KN majitelem domu č. p. 38, zahrady a louky 

pod železniční tratí. Pan Kostík již většinu věcí vyklidil, oficiální předání klíčů 

od domu proběhlo 29. 4. 2019. Do stodoly u domu již tedy lze uskladnit obecní 

materiál. S firmou Agrospol bude jednáno o přechodu pronájmu louky pod žel. 

tratí. Dále bude moci obec řešit situaci kolem legalizace stavby obecního 

skladu u silnice, což už bylo předjednáno na stavebním úřadě. S tím souvisí i 

nedávné odstranění dosavadního záznamu o domu č. p. 25 v zatáčce, který byl 

již dávno zbořen. Odkup malého pozemku u nové el. trafostanice do vlastnictví 

obce je již také zanesen v KN jako plocha, přidružená k sousední místní 

komunikaci. Další etapou bude narovnání situace kolem Familií se společností 

Živé muzeum. Starosta obce seznámil ZO se záměrem rekonstrukce 

komunikace nad objektem familií. Z tohoto důvodu by bylo dobré odkoupit 

pozemky, které zasahují do tělesa komunikace a vyřešit tak i nesrovnalosti 

Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje záměr prodeje části obecní 

parcely č. 689/5 která je zastavěna sousedním objektem č. p. 41 o výměře 28m2 

společnosti Živé muzeum za účelem narovnání situace u objektu Familií. 

(7:0:0) 
 

e) J. Biberle přednesl základní požadavky z veřejné vyhlášky ministerstva 

zemědělství. Jedná se o opatření obecné povahy, zejména však nakládání s lesy 

napadené kůrovcem. Vyhláška byla vyvěšena na úřední desce. Následně podal 

zprávu o hospodaření v obecním lese.  
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Cvičení mladých hasičů ze Světlé na soutěž do Uhřic, 

kde obsadili krásné 2. místo - červenec 2019 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 3. 6. 2019 
 

Přítomni:   Ing. E. Dokoupil, J. Vlachová, R. Dobeš, M. Cikánek, J. Lizna, 

Ing. J. Kaderka, Mgr. P. Palán 
 

Ověřovatelé:  R. Dobeš, J. Lizna 
 

Hosté: J. Biberle, J. Vystavěl 
 

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

  2/ Pachtovní smlouva s agrárním družstvem Agrospol 

  3/ Žádost o podporu provozu Linky bezpečí 

  4/ Žádost o odkup pozemku 

  5/ Rozpočtové opatření č. 5/2019 

  6/ Různé 
 

1.  Přítomní zastupitelé schválili do funkce ověřovatelů zápisu R. Dobeše a J. 

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

2. Pachtovní smlouva s agrárním družstvem Agrospol 

Obec Světlá nedávno odkoupila společně s domem č. p. 38 i několik pozemků. 

Pozemky p. č. 434/10 o výměře 6620 m2 a p. č. 434/7 o výměře 72 m2, ležící 
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pod obcí u železniční trati mělo v nájmu agrární družstvo Agrospol. To nyní 

předložilo novou pachtovní smlouvu č. 201946. 

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr uzavření Pachtovní 

smlouvy č. 201946 s Agrospolem Knínice na pozemky p. č. 434/10 a 434/7 

v katastrálním území Světlá u Šebetova za cenu 1932 Kč ročně (viz příloha). 

(7:0:0)  
 

3. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí 

Spolek Linka bezpečí zaslal žádost o příspěvek ve výši 2000 Kč na činnost 

telefonní linky, které má za cíl pomáhat dětem a mladistvým v krizových 

situacích. 

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 2000 Kč na 

provoz Linky bezpečí. (6:0:1; J. Lizna) 
 

4. Žádost o odkup pozemku 

a) Paní Přichystalová podala písemnou žádost o odkoupení části obecního 

pozemku p. č. 621/2 o výměře kolem 90 m2, který je ohraničen oplocením 

zahrady u domu č. p. 89. 

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje záměr prodeje části 

obecního pozemku p. č. 621/2 o ploše asi 90 m2, který je nyní ohraničen 

plotem, patřícím k domu č. p. 89. Prodejní cena za 1 m2 bude činit 65 Kč. 

Veškeré náklady, spojené se zaměřením a převodem uvedené části pozemku 

uhradí kupující. (6:0:1; P. Palán) 
 

b) Paní Kejíková požádala obecní úřad o řešení neodpovídajících hranic 

pozemků u zahrady domu č. p. 37. Část soukromého pozemku p. č. 32/1 

zasahuje do příjezdové komunikace k rampě obchodu a zároveň obecní 

pozemky p. č. 688/2 zasahují do oplocené plochy zahrady. 

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje záměr prodeje části 

obecního pozemku p. č. 688/2 o ploše asi 64 m2, který je nyní ohraničen 

plotem, patřícím k domu č. p. 37. 

Dále bude do vlastnictví obce odkoupena část soukromého pozemku p. č. 32/1 

o výměře asi 13 m2 do vlastnictví obce. 

Prodejní cena za 1 m2 bude činit 65 Kč. Veškeré náklady, spojené se 

zaměřením a převodem dotčených pozemků uhradí stejným dílem obě strany. 

(7:0:0) 
 

c) Paní Šumberová písemně požádala o odprodej pozemku č. 2/24 o výměře   

21 m2 poblíž fotbalového hřiště pro účely výstavby garáže pro osobní 

automobil. 

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje záměr prodeje obecního 

pozemku č. 2/24 o výměře 21 m2 K. Šumberové. Prodejní cena za 1 m2 bude 
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činit 65 Kč. Veškeré náklady, spojené se zaměřením a převodem uvedeného 

pozemku uhradí kupující. (6:0:1; J. Kaderka) 
 

5. Rozpočtové opatření č. 5/2019 

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 

5/2019 (viz příloha). (7:0:0) 
 

6. Různé 

a) Řešení pozemků kolem objektu Familií se spolkem Živé muzeum 

Zástupce spolku Živé muzeum J. Pokorný poslal reakci na žádost obce o směnu 

pozemků u objektů Familií. Směnu pozemků spolek podmiňuje i vyřešením 

hranice s domem č. p. 38, přičemž žádá o odkup části objektu č. p. 38 pod 

společnou střechou – viz emailová korespondence. 

ZO navrhuje šetření na místě samém.  
 

b) Petice proti rušení stavebních úřadů v působnosti obce 

Tajemník města Jevíčko zaslal návrh petice proti rušení stavebních úřadů 

v působnosti obce. 

Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Světlá podporuje petiční akci proti odebrání 

agendy stavebních úřadů obcím a nesouhlasí se záměrem Vlády ČR odebrat 

výkon působnosti stavebních úřadů obcím, neboť tím dojde k nepřijatelnému 

zásahu do polistopadového vývoje vztahu mezi obcemi a státem, k centralizaci 

státní moci s obavou postupného vymizení stavebních úřadů z regionů a 

venkova, kdy návrh povede ke zhoršení dostupnosti této veřejné služby pro 

občany a také si vyžádá zbytečné přijetí množství nových státních úředníků, 

pronájem či výstavbu nových budov a bude tak mít zásadně negativní dopad na 

veřejné rozpočty. (7:0:0) 
 

c) Přístavba obecního úřadu 

Pan Skřipský zaslal dvě půdorysné varianty přístavby obecního úřadu. ZO 

navrhuje osobní schůzku s p. Skřipským a projednání dispozice přístavby. 
 

d) Přívěs za traktor 

Montáž horního závěsu za obecní traktor není podle vyjádření firmy Tlamka 

možná. Stále platí nabídka firmy Bohatec na sklopný návěs ANS 1,8T za cenu 

101 640 Kč s DPH. 
 

e) Penále firmy EKOTERM 

Složka s dokumentací k penále ČOV nyní má v řešení specialista právní 

kanceláře JUDr. Paroulka. Zatím nemáme žádný návrh na řešení. 
 

f) Pronájem obecní zahrady 
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Pan Libor Flek ústně požádal o pronájem části obecní zahrady za účelem chovu 

drobného domácího zvířectva. Menší část zahrady nyní užívá i M. Ambrozová 

za účelem pěstování zeleniny. Zastupitelstvo nesouhlasí s pronájmem pana L. 

Fleka. 
 

g) Stanoviště kontejnerů 

V obci byly rozmístěny nové kontejnery na tříděný odpad, čímž vznikly další 

dvě sběrná stanoviště v horní a spodní části obce. Pan Friedl zaslal stížnost na 

umístění kontejnerů. 
 

h) Krmení pro ryby 

Pro výživu ryb v horním rybníku by bylo vhodné zakoupit pšenici 

k přikrmování. ZO nesouhlasí s přikrmováním ryb. 
 

g) Prořez vegetace. 

Zastupitelstvo obce osloví dotčené vlastníky pozemků podél cesty od 

„Doubku“ po dům pana Skokana ohledně prořezání větví zasahujících do 

obecní komunikace. 
 

 

 

 
 

Okrsková soutěž v požárním sportu v Knínicích - 25. 5. 2019 
 

Ženy:   2. místo ze 4 týmů (L. Smékalová, I. Cikánková, L. Vystavělová,  

A. Dufková, Z. Vystavělová, M. Smékalová a M. Vystavělová, která 

byla celkově druhá na 100 m překážek) 
 

 

Muži - nad 35 let:   5. místo ze 7 týmů (E. Dokoupil, M. Cikánek, L. Ambroz,  

J. Crha, T. Dokoupil, J. Cikánek a P. Palán) 



 

  

Světelské listy 13 

 

i) Bylo navrženo ořezání suchých větví na stromech podél komunikace ve 

směru na Cetkovice.  
 

j) R. Dobeš informoval o situaci v obecním lese. Bude potřeba do konce června 

zmulčovat větve a klest. 
 

h) Proběhla diskuze o sečení trávy. 

 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 6. 2019 
 

Přítomni:  Ing. E. Dokoupil, R. Dobeš, M. Cikánek, J. Lizna, Ing. J. Kaderka, 

Mgr. P. Palán - dostavil se v projednávání bodu č. 2 
 

Ověřovatelé: R. Dobeš, M. Cikánek 
 

Hosté:  J. Biberle, J. Vystavěl 
 

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

  2/ Závěrečný účet obce za rok 2018 

  3/ Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2018 

  4/ Účetní závěrka obce za rok 2018 

  5/ Smlouva na nákup energií 

  6/ Rozpočtové opatření č. 6/2019 

  7/ Různé 
 

1.  Přítomní zastupitelé schválili do funkce ověřovatelů zápisu R. Dobeše a M. 

Cikánka. Následně OZ schválilo předložený program zasedání. (5:0:0) 
 

2. Závěrečný účet obce za rok 2018 

Návrh závěrečného účtu obce byl řádně vyvěšen na úřední desce. 

K závěrečnému účtu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh závěrečného účtu obce za 

rok 2018 bez výhrad. (6:0:0) 
 

3. Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2018 

Hospodaření obce za minulý rok bylo zkontrolováno dvěma pracovnicemi JmK 

dne 30. ledna 2019. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky a 

nebyla zjištěna žádná závažná rizika s negativním dopadem na hospodaření. 

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o přezkumu hospodaření 

obce za rok 2018 bez výhrad. (6:0:0) 
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4. Účetní závěrka obce za rok 2018 

Účetní obce předložila obecnímu zastupitelstvu ke schválení Účetní závěrku 

obce za rok 2018. Závěrka mimo jiné obsahuje rozvahu k 31. 12. 2018 a výkaz 

zisku a ztrát k 31. 12. 2018 a inventarizační zprávu obce za rok 2018. 

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2018. 

(6:0:0) 
 

5. Smlouva na nákup energií 

Starosta seznámil přítomné se Smlouvou s obcí Blatnička na zajištění nákupu 

energií na příští rok. Na základě smlouvy je takto dodávána elektřina a plyn pro 

potřeby obce již několikátý rok. 

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Smlouvu o spolupráci 

s obcí Blatnička na nákup energií v roce 2020. (6:0:0) 
 

6. Rozpočtové opatření č. 6/2019 

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 (viz 

příloha). (6:0:0) 
 

7. Různé 

a) Žádost o odkup pozemků od obec (V. Babadije) 

Nový majitel domu č. p. 65 požádal ústně o odkoupení části parcely č. 11/3 

(místní komunikace) o ploše asi 13 m2pro účely úpravy stání pro vozidlo před 

domem. 

Zastupitelstvo obce v následném hlasování odprodej části obecního pozemku č. 

11/3 neodsouhlasilo. (0:5:1/E. Dokoupil) 
 

b) Zastupitelstvo jednalo o prodeji pozemku č. 2/24 K. Šumberové. Bylo 

navrženo projednání věci s geodetem z důvodu nepřesného umístění objektů na 

pozemcích č. 2/23 a 136. 
 

c) Informace k pitné vodě v obci 

Pobočka Krajské hygienické stanice v Blansku udělila obci výjimku z obsahu 

uranu v pitné vodě na dobu 3 roky. Firma AquaEnviro zajistila u MěÚ 

Boskovice povolení k průzkumnému vrtu. 

Správce obecního vodovodu informoval zastupitelstvo o situaci ohledně pitné 

vody. 
 

d) Oprava místních komunikací 

Dotace na opravy dvou úseků místních komunikací (kolem kulturního domu a 

ulice u Familií) byla ministerstvem schválena. 
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e) Zastupitelstvo bylo seznámeno s korespondencí s panem Pokorným ohledně 

vývoje situace s objektem Familií. 
 

f) Penále Ekoterm 

Složka s dokumentací k penále ČOV nyní má v řešení specialista právní 

kanceláře JUDr. Paroulka. Zatím nemáme žádný návrh na řešení. 
 

g) Ozvučení akcí 

Usnesení č. 9: Zastupitelstvo schvaluje nákup jednoduchého ozvučovacího 

zařízení s mikrofonem v hodnotě do 10 000Kč. (6:0:0) 
 

h) J. Biberle informoval zastupitelstvo o stavu obecního lesa nad obcí. Bylo 

navrženo nabídnutí dřeva napadeného kůrovcem obyvatelů obce. 
 

j) Vzhledem k havarijnímu stavu některých stromů v obci. Bylo navrženo 

vytvoření cenových nabídek na prořez stromů v obci. 
 

k) P. Palán požádal jménem FC Světlá o finanční dar na fotbalový turnaj. 

Usnesení č. 10: Zastupitelstvo schvaluje finanční dar 200 Kč/tým na turnaj ve 

fotbale konaného dne 13. 7. 2019. (5:0:1/P.Palán) 

 

 

 
Jednání starostů obcí v rámci společnosti Technické služby Malá Haná v Sudicích 
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FC SVĚTLÁ - 2. liga 
 

V sobotu 10. 8. pokračuje prvním zápasem podzimní část 2. ligy malé 

kopané. V jarní části soutěže se nám příliš nedařilo. Mnoho zápasů jsme 

prohráli těsným výsledkem a dalším problémem byla horší docházka. Po jarní 

části se nacházíme na předposledním, tedy 12. místě s 11 body. V tomto 

ročníku díky reorganizaci hracího systému příští sezóny sestupuje celkem 5 

mužstev. Přesto situace není vůbec beznadějná. Tabulka je velmi vyrovnaná, na 

příčku zajišťující záchranu ve druhé lize ztrácíme pouhé 3 body. A to bude 

spolu se zlepšením výkonů hlavní cíl podzimní části sezóny. 

Více na stránkách www.smfbl.cz 
 

Rozpis zápasů FC Světlá (podzim 2019): 
 

14. kolo 10. srpna v 17:00 FC Světlá - FC DYNAMO Čížovky  

15. kolo 17. srpna v 17:00 AJETO Adamov - FC Světlá  

16. kolo 24. srpna v 17:00 FC Světlá - FC SAMPDORIA Poříčí 

17. kolo 31. srpna v 17:00 AC Okrouhlá - FC Světlá 

18. kolo 7. září v 17:00  FC Světlá - AC Kozárov  

19. kolo 14. září   FC Světlá - volné kolo 

20. kolo 21. září v 18:00  FC MICROTEX Lomnice - FC Světlá 

21. kolo 28. září v 17:00  FC Světlá - FK Rudná  

22. kolo 5. října v 16:00   HASIČI Malá Roudka - FC Světlá 

23. kolo 12. října v 16:00 FC Světlá - KANAP Karolín 

24. kolo 19. října v 16:00 TORPÉDA Vážany - FC Světlá 

25. kolo 26. října v 16:00 FC Světlá - FC Lhota u Lysic  

26. kolo 3. listopadu v 15:00 FC Rašov - FC Světlá 
 

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

XX. ročník turnaje v malé kopané „SVĚTLÁ 2019“ 
 

Druhá sobota v červenci již neodmyslitelně patří ve Světlé fotbalovému 

turnaji. Tentokrát se konal již jubilejní 20. ročník turnaje. U příležitosti tohoto 

výročí se domácí tým rozhodl nasadit 2 mužstva. Vedle domácího „A“ týmu 

nastoupil do turnaje také tým FC Světlá 1999. Tento tým se skládal ze 

zkušených hráčů, kteří nastupovali za Světlou již před 20 lety a dříve. Domácí 

„A“ tým tedy výrazně omládl a na výkonu to bylo znát. Dalšími účastníky 

turnaje byly týmy BEEWATEC Boskovice, PANTHERS Vanovice, 

TORPÉDA Vážany a PPH Cetkovice. 

Turnaj byl rozlosován do dvou skupin po 3 týmech. Vítěz skupiny 

postupoval přímo do semifinále, zbývající dva týmy se pak utkaly křížem proti 

http://www.smfbl.cz/
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týmu ve druhé skupině. Skupinu A vyhrál tým PPH Cetkovice, skupinu B pak 

FC Světlá 1999. Poté následovaly zápasy čtvrtfinále, semifinále a o umístění. 

V souboji o třetí místo po velmi dobrém výkonu nakonec domácí tým FC 

Světlá 1999 proti Vanovicím neuspěl a prohrál 1:0. Finálový zápas pak po boji 

s PPH Cetkovice zvládly lépe TORPÉDA Vážany a poprvé tento tradiční 

účastník ovládl turnaj ve Světlé. 

 
 

Celkové pořadí: 
 

1. TORPÉDA Vážany 

2. PPH Cetkovice 

3. PANTHERS Vanovice 

4. FC Světlá 1999 

5. FC Světlá „A“ 

6. BEEWATEC Boskovice 
 

Individuální ocenění 
 

Nejlepší střelec:   Tomáš Přikryl - Beewatec Cetkovice 

Nejlepší hráč:  Petr Letfus st. - FC Světlá 1999 

Nejlepší brankář:  Špidlík Petr - Torpéda Vážany 
 

Po turnaji přišla na řadu již tradičně soutěž o ceny plná skvělých odměn a touto 

cestou bych tudíž chtěl poděkovat všem sponzorům. Příští rok hodláme 

v tradici turnaje pokračovat a načít další dvacítku. 
 

Díky všem, kdo se podílel na organizaci letošního turnaje. 
 

Pavel Vondál, vedoucí týmu FC SVĚTLÁ 
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Na obecním úřadě jsou již k prodeji losy do velmi bohaté tomboly za 50 Kč. 
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