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Plánované akce v obci
27. 6. 2020 - Dětský den na výletišti (téma bude upřesněno)
11. 7. 2020 - 21. ročník turnaje v malé kopané „SVĚTLÁ 2020“
14. 8. 2020 - pouťový fotbal „Svobodní - Ženatí"
15. 8. 2020 - tradiční pouťová zábava - hraje Epicentrum
16. 8. 2020 - mše u kapličky a posezení na výletišti (pouťové atrakce)

Naši oslavenci (1. 1. - 30. 6. 2020)
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
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní

Šumbera
Čejková
Šumberová
Pulcová
Biberlová
Jílková
Kaderková
Letfusová

Jaroslav
Jarmila
Vlasta
Milena
Marie
Bedřiška
Milena
Alena

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,
přicházíme s tímto obecním zpravodajem v době, kdy již pomalu
odeznívá epidemická vlna, která v posledních několika málo měsících
ovlivnila život každého z nás. Museli jsme zrušit několik plánovaných
tradičních akcí v obci, a to zejména pro místní děti. Nicméně na chodu
obce se vyhlášený nouzový stav navenek nijak zásadně neprojevil.
Zrušili jsme pouze jedno zasedání zastupitelstva a úřední hodiny dočasně
probíhaly v poněkud omezeném rozsahu. Pokud by ale došlo k uzavření
naší oblasti (jako tomu bylo u obcí na Olomoucku) byla by situace jistě
daleko obtížnější. K tomu ale naštěstí nedošlo. Uvidíme ještě, jaké
dopady budou mít vládou nařízená omezení na letní akce v obci. Ale již
dnes například víme, že letošní cyklovýlet byl zrušen a obec Šebetov
bude tuto akci pořádat až příští rok.

Jistě jste si všimli probíhajících prací na opravě dvou úseků místních
komunikací. Jsou to již dva poslední úseky, které jsou v neuspokojivém
stavu. Spolu s touto akcí firma Strabag ještě lokálně opraví poškozené
asfaltové povrchy na některých dalších místech v obci, aby byla síť
místních komunikací v pořádku. Veškeré vodovodní přípojky pod
novým povrchem byly opraveny, řešil se i odvod srážkové vody, a
dokonce musela být v jednom místě opravena i kanalizace. Takto
rozsáhlé práce představují nemalý výdaj z obecního rozpočtu, ale máme
na tuto akci přislíbenou vysokou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
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Stálým tématem nejen v naší obci je dlouhotrvající sucho. S ohledem na
zimu s minimálním množstvím srážek má být letošní rok z pohledu pitné
vody ještě kritičtějším než v minulosti. Jak jsem vás již předtím
informoval, máme čerstvě zbudovaný posilový hlubinný vrt. Nyní
pracujeme na projektu jeho napojení na stávající vodojem, abychom co
nejdříve mohli využít vysoké vydatnosti tohoto zdroje.
I letos však bylo vydáno nařízení o povinnosti předem konzultovat
napouštění soukromých bazénů v obci se správcem místního vodovodu
J. Vystavělem. Obec musí mít situaci ohledně pitné vody pod kontrolou,
protože zásobování obyvatel pojízdnými cisternami by jistě přineslo
nemalé obtíže i výdaje.
Minulý rok nám sice poněkud stouply náklady, týkající se zajištění pitné
vody (především to byly výdaje na údržbu a opravy). Zase ale máme
vodovodní síť poměrně v dobrém stavu, o čemž svědčí nízké ztráty v
rozvodech po obci. Poněkud se sice navýšila cena vodného, ale jsme v
tomto směru pořád hluboko pod cenami ve většině okolních obcí.
Příliš nemá cenu zde rozebírat situaci v obecním lese v Uhřicích. V
důsledku kůrovcové kalamity je situace doslova katastrofální. Nestojí již
téměř polovina stromů z více než čtyřicetihektarové plochy a naděje na
zvrácení tohoto nepříznivého trendu není. Odbyt dřevní hmoty za
nějakou alespoň trochu uspokojivou cenu je velmi obtížný, takže ziskové
hospodaření v lese je dnes prakticky nemožné. Naštěstí se nám podařilo
ze státního rozpočtu získat nemalé dotace, takže vysoké náklady na
zalesnění v minulém roce byly tímto z velké části pokryty. Ovšem je
otázkou, zdali s ohledem na dnešní ekonomickou situaci budou finanční
prostředky na hospodaření v lesích a na náhrady škod k dispozici i v
letech následujících.
Zastupitelstvo obce nově zadalo architektonickou studii areálu kolem
fotbalového hřiště, o kterou usilujeme už několik let. Cílem je získat
přehled o budoucím uspořádání této lokality, abychom tam mohli konat
alespoň dílčí kroky a tento areál postupně zvelebovat. Byly podniknuty
kroky ke zhotovení projektu dalšího úseku chodníku podél hlavní silnice
směrem na Šebetov s cílem zlepšení bezpečnosti především dětských
chodců. Podaná je žádost o dotaci z Jihomoravského kraje na menší
opravu místní kapličky.
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V záloze máme ještě projekt menšího rybníku na potoce nad obcí. Na
tyto akce s cílem zadržet vodu v krajině dnes existují poměrně bohaté
dotační programy. Jak jsem však již naznačil, uvidíme, jak se bude
vyvíjet stav veřejných financí a s tím související dotační možnosti.
Naštěstí má naše obec poměrně slušné finanční rezervy. Může tedy
některé akce realizovat i z vlastních prostředků, a to i v době snížení
daňových příjmů do obecní pokladny. Zastupitelstvo obce se ale
rozhodlo výstavbu tohoto rybníku prozatím nerealizovat a dát přednost
naléhavějším záležitostem.

Jistou aktivitu vyvíjí i místní dobrovolní hasiči. Podle cílů, vytýčených
na prosincové volební valné hromadě SDH Světlá, došlo k vnitřnímu
přeuspořádání hasičské zbrojnice. Oba letité těžké přívěsy PS8 a PS12
byly odvezeny do obecního skladu a místo nich byl zaparkován plně
vybavený lehký automobilový přívěs s motorovou stříkačkou. Tím se
zároveň se zbrusu novým dopravním automobilem Ford Tranzit zvýšila
akceschopnost zásahové jednotky. Začátkem letošního roku byla taktéž
realizována dlouhodobě plánovaná výroba nových dřevěných kol k ruční
koňské stříkačce. Tato kola jsou již po laku a byla namontována na
podvozek této naší dobové stříkačky z roku 1887.
Na závěr této stati bych chtěl připomenout, abyste se v záležitostech,
souvisejících s obcí, neváhali obrátit na její představitele (tj. vedení
popřípadě i zastupitele). Na lecčems se dá dohodnout, a pokud to půjde,
budeme se vždy snažit svým obyvatelům vyjít vstříc. Obec tvoří
především její občané a obecní úřad je tu pro vás. Můžeme vám
posloužit například při úředním ověřování podpisů či listin, nebo vydat
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ověřené výstupy z různých registrů či pomoci zřídit datovou schránku to vše v rámci systému CzechPoint.

Mějte se tedy dobře i v této poněkud zvláštní "covidové" době, užívejte
příchodu léta a s ním i období dovolených. A hlavně - vnímejte věci
pokud možno pozitivně.
Eduard Dokoupil, starosta obce

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. 12. 2019
Přítomni: Ing. M. Cikánek, J. Vlachová, J. Lizna, Ing. E. Dokoupil, Ing. J.
Kaderka, Mgr. P. Palán (R. Dobeš – omluven)
Ověřovatelé:
Ing. M. Cikánek, Mgr. P. Palán
Hosté:
Mgr. J. Biberle, L. Smékalová, J. Vystavěl
Program:

1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu
2/ Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku
3/ Prodej pozemků ve vlastnictví obce
4/ Rozpočtové opatření č. 11/2019
5/ Různé, diskuze, závěr

1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce ověřovatelů
zápisu Ing. Martina Cikánka a Mgr. Petra Palána. (6/0/0)
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání,
rozšířený o bod č. 7. Kupní smlouva o prodeji nemovitostí. (6/0/0)
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2/ Rozpočet obce na rok 2020
Účetní obce ve spolupráci s předsedou finančního výboru sestavili návrh
rozpočtu na příští rok (viz příloha). Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na
úřední desce. Rozpočet obce na rok 2020 byl vytvořen jako vyrovnaný, to
znamená, že příjmy i výdaje činí 5 614 900 Kč. Neplánované příjmy rozpočtu
či přesuny podle aktuální potřeby budou řešeny v průběhu roku rozpočtovými
opatřeními.
OZ zapracovalo do návrhu rozpočtu změnu v položce 4116 - zvýšení částky o
400 Kč na 1 144 400 Kč a zároveň byla snížena položka 1111 (daň z příjmu
fyzických osob placená plátci) o 400 Kč na 743 200 Kč.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh rozpočtu obce
na rok 2020, který počítá s příjmy ve výši 5 614 900 Kč a výdaji ve výši 5 614
900 Kč. (6/0/0)
3/ Rozpočtové opatření č. 12/2019
Účetní obce zpracovala nové rozpočtové opatření (viz příloha).
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2019.
(6/0/0)

Školení řidičů v sále KD ve Světlé - 20. 12. 2019
4/ Sběr jedlých olejů a tuků
Obecní úřad podle nové legislativy musí od začátku roku 2020 zajistit sběr
jedlých olejů a tuků (kat. číslo 20 01 25). Firma Fritex s.r.o. z Vladislavi podala
nabídku, podle které má zájem ze sběrného dvora tyto odpady ve formě
uzavřených PET lahví ve speciálním kontejneru odvážet k likvidaci a bude obci
vyplácet 1 Kč za kilogram.
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Usnesení č. 5: ZO schvaluje předloženou Smlouvu o dodávkách kuchyňského
oleje a tuku s firmou Fritex s.r.o. s frekvencí odvozu „na zavolání“. (6/0/0)
5/ Studie areálu Pod lipami
Firma NASKOK atelier s.r.o. předložila cenovou nabídku na ideovou koncepci
lokality Pod lipami za 38 000 Kč s termínem leden 2020. Dále nabídli provést
architektonickou studii za 124 000 Kč.
J. Biberle vznesl dotaz na budoucí využití tohoto areálu, E. Dokoupil vysvětlil
důvod, proč by bylo zapotřebí vytvořit koncepci tohoto území. V případě
vypsání dotačního titulu obec nemá připravené projekty pro další rozvoj. J.
Kaderka by pověřen získáním více informací, co tyto ceny obsahují.
6/ Internetové stránky obce
Firma Galileo Corporation dodala obci písemnou nabídku na vytvoření nových
internetových stránek obce a jejich provoz. Výroba webových stránek by stála
19 500 Kč, provoz 5900 Kč měsíčně, cena za doporučený SSL modul 2490 Kč
a roční poplatek za SSL modul 1950 Kč (všechny ceny jsou bez DPH).
Zastupitelstvo prozatím odkládá vytvoření nových webových stránek.
7/ Kupní smlouva o prodeji nemovitostí
Ing. Šmíd dodal podklady ke vzájemnému vypořádání pozemků u domu č. p.
37 mezi manžely Kejíkovými a obcí Světlá. Jedná se o prodej obecních
pozemků v katastru obce Světlá u Šebetova p. č. 688/5 o celkové výměře 52 m2
a p. č. 31/4 o celkové výměře 15 m2 podle předloženého plánku č. 274109/2019. Obec Světlá bude podle předložené smlouvy kupovat nově
stanovenou parcelu 32/2 o výměře 10 m2 dle téhož plánku.
Příslušný záměr č. 4/2019 na odprodej obecních pozemků byl schválen na
zasedání OZ Světlá dne 3. 6. 2019 a poté řádně vyvěšen na úřední desce. Kupní
cena bude 65 Kč/m2 a náklady budou mezi obě strany rozděleny rovným dílem.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje předloženou kupní
smlouvu o prodeji nemovitostí mezi Obcí Světlá a Evou a Danielem
Kejíkovými. Obec Světlá prodává nově vzniklé pozemky dle plánku č. 274109/2019, a to p. č. 31/4 (KN) - ostatní plocha – jiná plocha o celkové výměře
15 m2 (pozemek oddělen z původního pozemku p. č. 31) a p. č. 688/5 (KN) –
ostatní plocha – jiná plocha o celkové výměře 52 m2 (pozemek oddělen
z původního pozemku p. č. 688/2). Dále obec Světlá dle kupní smlouvy do
svého vlastnictví kupuje pozemek p. č. 32/2 (KN) – zahrada o celkové výměře
10 m2. Kupní cena v obou případech byla stanovena na 65 Kč/m2. (6/0/0)
8/ Různé
a) Hasičské vozidlo - o současné vozidlo Ford Tranzit, sloužící pro potřeby
zásahové jednotky obce, projevila zájem 1 osoba, která by tento vůz odkoupila.
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Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje záměr prodeje vozidla Ford
Tranzit za cenu 15 000 Kč. (6/0/0)
b) Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku
Na minulém zasedání zastupitelstvo schválilo novou vyhlášku č. 1/2019 o
odpadech. Na základě právního rozboru Ministerstva vnitra bylo znění
vyhlášky shledáno v rozporu se zákonem. Byla doporučena úprava názvu OZV
a úprava článku č. 6, kde bylo navrženo uvést plný výčet osvobozených osob
tak, jak to vyplývá ze zákonné úpravy.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje úpravu znění vyhlášky
obce č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle
dodaného Posouzení zákonnosti OZV odborem veřejné správy, dozoru a
kontroly Ministerstva vnitra. (6/0/0)

Vánoční bruslení a lední hokej v Boskovicích - 24. 12. 2019
c) Místní koeficient daně z nemovitostí
Obecnímu úřadu byl dodán materiál z Finančního úřadu Jihomoravského kraje,
ve kterém bylo upozorněno na možnost změny místního koeficientu daně
z nemovitostí. Starosta obce text dopisu přečetl. Zastupitelstvo obce nebude
provádět změny v koeficientu daně z nemovitostí.
d) Obecní les - starosta obce přednesl přítomným informace o hospodaření v
obecním lese za rok 2019, kde provedl osobně kontrolu provedených prací.
Náklady na pěstební činnost činily 1 402 400 Kč (faktury firmě Lekuro),
příjmy z prodeje dřevní hmoty činily 458 500 Kč.
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Aby byla hospodářská situace obecního lesa zlepšena (prodělek 946 900 Kč),
bylo koncem roku 2019 ve spolupráci s firmou Lescus požádáno o následující
dotace:
- finanční příspěvek na obnovu a zajištění porostů do 40 let věku: 472 840 Kč,
- finanční příspěvek na ekologické a přírodě šetrné technologie: 66 600 Kč,
- příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za období 1. 10. 2017 - 31.
12. 2018: 747 924 Kč.
e) Obecní notebook - bývalý starosta obce, který zpracovával pro obec žádosti
o finanční příspěvky na hospodaření v lesích, požádal o odkup přebytečného
staršího notebooku HP s brašnou.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje záměr prodeje obecního
notebooku HP s brašnou e. č. 402 za cenu 500 Kč. (5/0/1; M. Cikánek)
f) Vrata ve sběrném dvoře - Petr Misecius požádal o odkoupení nevyužitých
starších vrat, vybouraných z hasičské zbrojnice, které jsou nyní uskladněny ve
sběrném dvoře.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje prodej použitých vrat P.
Miseciusovi za cenu 5Kč/Kg hmotnosti.
g) L. Smékalová požádala zastupitelstvo obce o finanční odměnu pro
zaměstnance obce za provoz obecního vodovodu.
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje finanční odměnu ve výši
5000 Kč správci obecního vodovodu. (6/0/0)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 1. 2020
Přítomni: Ing. E. Dokoupil, Ing. Jan Kaderka, Ing. Martin Cikánek, R.
Dobeš, J. Vlachová, Mgr. P. Palán (opustil zasedání při
projednávání bodu č. 4 c), J. Lizna
Ověřovatelé: R. Dobeš, J. Lizna
Hosté:
Mgr. J. Biberle, L. Smékalová, J. Vystavěl
Program:

1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu
2/ Stanovení poplatku za odvoz odpadu v roce 2020
3/ Prodej pozemků ve vlastnictví obce
4/ Různé, diskuze, závěr

1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce ověřovatelů
zápisu Romana Dobeše a Jiřího Liznu. (7/0/0)
Usnesení č. 2: Zast. obce Světlá schvaluje navržený program jednání. (7/0/0)
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2/ Stanovení poplatku za odvoz odpadu v roce 2020
Jako každý rok, vyhotovil místostarosta obce tabulku pro výpočet poplatku za
odvoz a likvidaci odpadu z obce Světlá pro rok 2020 (viz příloha). Opět se
vychází z veškerých příjmů i výdajů na odpadové hospodářství za minulé
období, které jsou pak rozpočítány na obyvatele obce a ostatní zdejší majitele
nemovitostí.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá na základě předložené kalkulace
schvaluje poplatek za odvoz odpadu v roce 2020 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)
3/ Prodej pozemků ve vlastnictví obce
a) K. Šumberová na některém z minulých zasedání požádala o odkup pozemku
vedle stávajících garáží u hřiště mezi p. č. 2/24 a 2/37. K tomu předložila
geometrický plánek č. 269-133/2019.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje záměr prodeje parcely číslo
2/38 v katastru obce Světlá u Šebetova, která vznikne nově dle geometrického
plánu 269-133/2019. (7/0/0)
b) Na základě zamítnuté žádosti J. Smékala o odkup pozemků u domu č. p. 51
nechal jmenovaný dle stanoviska obecního zastupitelstva vyměřit nejbližší
okolí stavby. Podle info J. Smékala bude dodán příslušný geometrický plánek.

Novoroční přípitek s ohňostrojem v areálu výletiště - 1. 1. 2020
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4/ Různé
a) Kniha fotografií Blanensko z nebe
Zástupce firmy CBS Nakladatelství s.r.o. představil starostovi obce plánovanou
knihu fotografií Blanensko z nebe, kde budou i fotografie a texty z obcí
Mikroregionu Malá Haná. Tato publikace by měla být financovaná z dotace, o
kterou požádá Mikroregion MH. V ceně bude prezentace obce na jednu stranu
+ 70 výtisků zdarma. Za cenu 19 000 Kč je možno prezentaci obce rozšířit na
2 strany +120 výtisků zdarma a posunutí prezentace směrem dopředu v knize.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje prezentaci v knize Blansko
z nebe v rozsahu jedné strany s tím, že přiobjedná dalších 30 ks publikace
navíc. (6/0/1; Ing. E. Dokoupil)
b) Vyvěšení vlajky pro Tibet - Organizace Lungta jako již každoročně zaslala
písemnou žádost o vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2020. Starosta
seznámil zastupitelstvo s obsahem této žádosti.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje vyvěšení Tibetské vlajky
dne 10. 3. 2020. (6/0/1; J. Lizna)
c) Dotace - Starosta obce informoval přítomné, že byly vypsány dotace na
financování akcí v obcích. Jedná se například o Dotační titul 1 z PRV
v Jihomoravském kraji (výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a ob.
vybavenosti - až 250.000Kč) a dotace na údržbu a obnovu stávajících
památných staveb a objektů v obci (kaplička - až 200.000Kč). Byla navržena
oprava fasády kapličky. Zastupitelstvo svolává místní šetření dne 1. 2. 2020.
Byl vznešen návrh na zhotovení projektové dokumentace na chodník mezi
odbočkou k bytovce po pozemek č. 623/1. Byl vytyčen skutečný stav podle
katastru nemovitostí. Bylo navrženo místní šetření dne 1. 2. 2020.
d) Obecní les - Zastupitelé byli informováni o zahájení dalšího kácení
kůrovcem napadených stromů v obecním lese v katastru obce Uhřice. Jedná se
konkrétně o kompletní vykácení svahů u tamního rybníka Lipina. Starosta obce
Uhřice byl o této činnosti informován a byly dojednány určité výkopové práce
a dočasné uložení zeminy.
f) Ocenění Romana Dobeše - R. Dobešovi byla předána plaketa od místního
SDH Světlá za záchranu života dne 30. 3. 2019.
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 2. 2020
Přítomni:

Jiří Lizna, Ing. Martin Cikánek, Jana Vlachová, Roman Dobeš,
Ing. Eduard Dokoupil, Ing. Jan Kaderka, Mgr. Petr Palán
Ověřovatelé:
Ing. Martin Cikánek, Jana Vlachová
Hosté:
Mgr. J. Biberle, L. Smékalová, J. Vystavěl
Program: 1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu
2/ Výpočet vodného na rok 2020
3/ Rozpočtové opatření č. 1/2020
4/ Odměňování zaměstnanců obce
5/ Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
6/ Různé, diskuze, závěr
1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce ověřovatelů
zápisu Ing. Martina Cikánka a Janu Vlachovou. (7/0/0)
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání,
rozšířený o další bod s názvem Obecně závazná vyhláška č. 1/2020.(7/0/0)
2/ Výpočet vodného na rok 2020
Účetní obce poskytla podklady pro výpočet nákladů na 1 m3 dodané pitné vody
(viz příloha). Opět se vychází z veškerých výdajů na zajištění pitné vody v roce
2019, které pak poslouží pro stanovení vodného pro rok 2020. Starosta
seznámil zastupitelstvo obce s výsledky výpočtu. Z předložené kalkulace je
patrný nárůst v ceně nakupovaného materiálu (především na opravy), dále
došlo k nárůstu přímých nákladů za opravy (bagr atd.) i rozbory vody a ještě se
poněkud zvýšily i mzdové náklady.
Podle rozdílu mezi vyrobenou a vyfakturovanou vodou činí ztráty vody
v rozvodech na 6,6 %. Při téměř stejné spotřebě vody jako v předchozím roce
vychází nyní částka vodného na 37,7 Kč/m3, což je nárůst o 26 %.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá na základě předložené kalkulace
schvaluje cenu 1 m3 pitné vody pro domácnosti v roce 2020 ve výši 38 Kč.
(7/0/0)
3/ Rozpočtové opatření č. 1/2020
Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 1/2020 (viz příloha).
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Rozpočtové opatření č.
1/2020. (7/0/0)
4/ Odměňování zaměstnanců obce
Zaměstnanec obce, pověřený správou vodovodu a kanalizace, požaduje
proplacení většího množství přesčasových hodin za rok 2019, které dle svého
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výkazu odpracoval nad rámec úvazku dle pracovní smlouvy (100 hodin
měsíčně).
Dle pokynů starosty obce z dubna minulého roku byly přitom veškeré přesčasy
vynulovány (a proplaceny) ke konci května 2019 a dále měla být veškerá
proplácená přesčasová práce vždy podmíněna předchozím souhlasem starosty
obce.
S ohledem na výše uvedené, na neustále rostoucí náklady na zaměstnance obce
a po celkovém zhodnocení využívání pracovní doby starosta navrhnul proplatit
pouze přesčasy za měsíce srpen, říjen a listopad 2019, kdy probíhaly předem
plánované práce na zajištění nového vrtu a opravy přípojek na trase nově
opravované komunikace.
Dle informací pracovnice Inspektorátu práce v Brně obec postupovala správně
dle platné pracovní smlouvy.
Starosta obce předložil výpočet hodin z výkazů práce. (viz příloha)
Zaměstnanec obce, přednesl průběh návštěv na OÚ dne 10. a 17. 2. 2020. Dále
komentoval výkazy práce, co bylo prováděno.
Účetní obce pronesla, že se řídila podle pracovní smlouvy.
Zaměstnanec obce vypočítal částku na cca 48 000 Kč hrubého včetně náhrad za
dovolenou. Vysvětloval průběh předávání výkazu práce. Jedná se dle o 422
pracovních hodin nad rámec smlouvy. V květnu 2019 bylo rozhodnuto o
vynulování hodin nad rámec smlouvy.
Zaměstnanec obce požaduje doplatit částku za hodiny odpracované nad rámec
smlouvy včetně dovolené.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá navrhuje mimořádnou odměnu
zaměstnanci obce ve výši 48 620 Kč. (5/2; E. Dokoupil, J. Kaderka/0)
5/ Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
Dle konzultace s pracovnicí Odboru veřejné správa, dozoru a kontroly ÚP Brno
Ministerstva vnitra nebyly správně vypořádány připomínky k OZV č. 1/2019 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 25. 11. 2019.
Proto byla zastupitelstvu předložena nová Obecně závazná vyhláška obce
Světlá č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2019 (viz
příloha).
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Světlá č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 25. 11. 2019. (7/0/0)
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6/ Různé
a) Informace k novému vrtu - byla sdělena pracovníkem firmy Aqua Enviro,
omluva za zdržení výsledků kvality vodního zdroje. Závěrečná zpráva
k novému vrtu bude dodána v měsíci březnu.
b) Bylo navrženo místní šetření ohledně opravy místních komunikací z důvodu
sepsání požadavků na rekonstrukci. Byla dohodnuta sobota 29. 2. ve 14:00.
c) Byla předána informace ohledně možnosti prodeje objektu familií.
d) J. Biberle informoval o stavu v obecním lese. P. Bárta podal informaci o
možnostech dotačních titulů na vypořádání se s „kůrovcovou kalamitou“.
e) R. Dobeš obeznámil ZO s problematikou rozježděných cest v obecním lese.
Byl vznešen návrh na zatrubnění části příkopu a vytvoření odstavné plochy.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Světlá souhlasí se zatrubněním příkopy a
zpevnění odvozního místa v obecním lese k. ú. Uhřice. (7/0/0)
f) Bylo navrženo řešit poruchovost obecního traktoru. Zjistit informace ohledně
dotace, kterou byl financován nákup.
g) Bylo navrženo prořezání stromů u autobusové zastávky.

14. Společenský ples SDH Světlá v KD v Cetkovicích - 11. 1. 2020
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 4. 2020
Přítomni:

Jiří Lizna, Ing. Martin Cikánek, Jana Vlachová, Roman Dobeš,
Ing. Eduard Dokoupil, Ing. Jan Kaderka, Mgr. Petr Palán
Ověřovatelé:
R. Dobeš, J. Lizna
Hosté:
Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl
Starosta obce konstatoval, že pozvánka na toto zasedání OZ byla řádně
zveřejněna. Dále konstatoval, že pro konání zasedání jsou splněna předepsaná
hygienická opatření dle platných nařízení Vlády ČR.
Program:

1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu
2/ Darovací smlouva s Jihomoravským krajem
3/ Provozní řád dětského hřiště
4/ Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2020
5/ Různé, diskuze, závěr

1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce ověřovatelů
zápisu Romana Dobeše a Jiřího Liznu. (7/0/0)
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání,
rozšířený o další bod s názvem Obecně závazná vyhláška č. 1/2020.(7/0/0)
2/ Darovací smlouva s Jihomoravským krajem
Jihomoravský krajský úřad na žádost obec Světlá zaslal návrh Darovací
smlouvy podle geometrického plánu č. 261-207/2018 Jedná se o bezúplatný
převod pozemku 668/11 o výměře 73 m2 v katastru obce Světlá u Šebetova,
který nově vzniknul oddělením z pozemku 668/1 v majetku JmK. Pozemek
668/11 leží na v minulosti nově vybudovaném chodníku podél hlavní silnice
směrem na Šebetov. Na pozemku 668/1 je vedeno věcné břemeno ve prospěch
firmy E.ON, související s rozvody elektrické energie. Náklady na vklad do KN
bude dle smlouvy hradit obdarovaný.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje předložený návrh Darovací
smlouvy s Jihomoravským krajem, týkající se nabytí nově vzniklého pozemku
p. č. 668/11 ostatní plocha o výměře 73 m2 v katastru obce Světlá u Šebetova
dle geometrického plánu č. 261-207/2018 ze dne 10. 1. 2019. (7/0/0)
3/ Provozní řád dětského hřiště
Jiří Cikánek st. na základě doporučení z odborné kontroly dětského hřiště
vypracoval Provozní a návštěvní řád dětského hřiště (viz příloha). Návštěvní
řád konkrétně stanovuje povinnosti návštěvníka a stanovuje nezbytné zákazy
pro zajištění bezpečnosti na hřišti. Provozní řád mimo jiné stanovuje osobu
správce hřiště, na kterého starosta obce navrhnul J. Cikánka st.

Světelské listy

17

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje předložený Provozní a
návštěvní řád dětského hřiště na území obce Světlá. (7/0/0)
4/ Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2020
Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 2/2020 a 3/2020 (viz příloha).
Kvůli nemožnosti konat zasedání zastupitelstva v měsíci březnu schválil RO č.
2/2020 starosta obce.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření
č. 2/2020. (7/0/0)
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Rozpočtové opatření č.
3/2020. (7/0/0)
5/ Různé
a) Místní akční spolek Partnerství venkova z. s., v němž byla v minulosti
zařazena obec Světlá,bude připravovat novou Strategii komunitně vedeného
místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021 - 2027. Předseda Ing.
S. Kamba požádal o schválení zařazení obce do této MAS na příští programové
období.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje zařazení území obce Světlá
do území působnosti MAS Partnerství venkova, z.s. na programové období
2021 - 2027. (7/0/0)
b) Starosta obce informoval přítomné, že firma STRABAG a.s. převzala
v pátek 24. dubna staveniště. Oprava dvou úseků místních komunikací by měla
začít 4. května. Na opravovaných úsecích se podařilo vyměnit veškeré přípojky
a byl zbudován odvod dešťové vody od domu č. p. 52. U objektů Familií byla
odkryta stávající kanalizace a dále místo pro možné napojení vody do potoka.
Konkrétní provedení odvodu dešťové vody je nyní v jednání.
V rámci probíhajících oprav bylo navrženo navíc opravit povrch křižovatky u
stavidla horního rybníka v ceně zhruba 62 000 Kč a na dalších třech místech po
obci (celkem za asi 150 000 Kč). Dále bylo navrženo zbudovat zpevněné stání
12,5 x 2,5 m pro vozidla u vchodu do kulturního domu za asi 35 000 Kč.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje nad rámec projektu oprav
dvou úseků místních komunikací firmou Strabag zároveň i provedení opravy
křižovatky u horního rybníka a dalších tří míst v obci za celkovou cenu
přibližně 150 000 Kč. Dále schvaluje vybudování zpevněného stání u
kulturního domu v ceně asi 35 000 Kč. (7/0/0)
c) Ing. Jan Kaderka byl pověřen projednáním úprav na pozemku J. Vondála.
d) Obec Světlá zatím obdržela prostřednictvím Jihomoravského kraje tři dotace
na nápravy škod v důsledku kůrovcové kalamity v celkové výši 1 287 364 Kč.
V obecním lese na katastru Uhřic byl postaven přejezd přes prohloubený příkop
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včetně zatrubnění. Těžba je momentálně zastavena z důvodu obtížného odbytu
dřevní hmoty. Firma Lekuro Cetkovice bude v blízké době provádět částečný
úklid klestu. Při obhlídce obecního lesa byla nalezena černá skládka stavebního
odpadu.
e) K novému vodnímu vrtu přišla závěrečná zpráva, která bohužel na základě
podrobných rozborů potvrdila přítomnost nadlimitního množství uranu. Proto
se v budoucnosti obec zřejmě nevyhne zbudování filtračního zařízení, na které
by ale snad bylo možno získat dotace.
Pro účely získání povolení k napojení vrtu na stávající vodojem a k realizaci
tohoto napojení je potřeba co nejdříve vypracovat příslušnou dokumentaci.
Jednání s dodavatelskou firmou nyní probíhají.
f) Dle předběžného prověření je zbudování chodníku podél silnice směrem na
Šebetov za účelem zvýšení bezpečnosti chodců možné (viz plánek). Proti
výstavbě nemají námitek ani dva sousední majitelé pozemků. Bylo by tedy
vhodné zpracovat příslušný projekt, aby bylo možné v příštím roce požádat o
dotaci.
g) Brněnský Atelier Naskok dodal podrobnou cenovou nabídku na úpravu
veřejného prostranství s parkem v obci Světlá (u fotbalového hřiště). Jedná se
konkrétně o ideovou koncepci lokality za 38 000 Kč a architektonickou studii
v ceně 142 000 Kč (ceny bez DPH).
Usnesení č. 9: Obecní zastupitelstvo dle předložené cenové nabídky schvaluje
zadání ideové koncepce lokality veřejného prostranství u fotbalového hřiště
v obci Světlá firmě NASKOK atelier s.r.o. za cenu 38 000 Kč bez DPH (6/1; J.
Lizna/0)
h) Diakonie Broumov, sociální družstvo, zaslalo dopis s žádostí o finanční
příspěvek na svoji charitativní činnost, neboť se nyní dostalo do kritické
situace. Zastupitelstvo s příspěvkem vzhledem k vzniklé situaci nesouhlasí.
i) Ing. J. Cikánek příležitostně administruje pro obec některé veřejné zakázky.
Z důvodu vyšších administrativních výdajů (tiskárna, kancelářské potřeby) na
tuto odbornou činnost navrhnul starosta obce v tomto případě zvýšit hodinovou
sazbu na 150 Kč. Ostatní běžná brigádnická činnost by zůstala v sazbě 100
Kč/hod.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce schvaluje hodinovou sazbu Ing. J.
Cikánkovi za administrativní práce na dotacích a výběrových řízeních pro obec
ve výši 150 Kč/hod. (6/0/1; M. Cikánek)
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Pořízení nového hasičského zásahového automobilu
V závěru roku 2019 byl pro potřeby hasičské zásahové jednotky obec
Světlá pořízen nový dopravní automobil Ford Tranzit. Vozidlo je určeno
pro převoz maximálně 9 osob a má nákladový prostor, vybavený velkou
lékárničkou, vyprošťovacím zařízením, dvěma svítilnami a hasicími
přístroji. Ve vozidle je instalována radiostanice se dvěma ručními
radiostanicemi. K vozidlu byl pořízen ještě přívěs značky Agados s
plachtou pro převoz hasičského vybavení.
Toto vozidlo i s přívěsem dodala firma CARent Brno za celkovou cenu
879.593,92 Kč včetně DPH. Tato akce byla spolufinancována
Generálním ředitelstvím HZS ČR při Ministerstvu vnitra částkou
450.000 Kč. Dále finančně přispěl Jihomoravský kraj formou
individuální dotace částkou 300.000 Kč.
(Jedná se o informaci v rámci povinné publicity dotační akce.)
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Turnaj ve stolním tenise „SVĚTLÁ CLOSE 2019“
V pátek 27. 12. 2019 se odehrál tradiční turnaj ve stolním tenise "Světlá
CLOSE 2019" ryze pro "Světelské" hráče.
V kategorii dětí do 15 let byla stejná účast jako loni, tedy 5 dětí.
(systém "každý s každým")
Celkově: 1. Jakub Smékal, 2. David Chalupa, 3. Ladislav Tichavský, 4.
Žaneta Tichavská, 5. Linda Koblížková
(dále byly oceněny kategorie chlapci a děvčata: 1. Žaneta Tichavská a 2.
Linda Koblížková. U chlapců bylo pořadí stejné jako celkové.

V kategorii žen účast oproti loňskému roku narostla a hned více jak
dvojnásobně (ze 3 na 7 žen). (systém "každá s každou")
Pořadí: 1. Karin Švancarová, 2. Michaela Smékalová, 3. Martina
Vystavělová, 4. Lucie Vystavělová, 5. Hana Tichavská, 6. Linda
Koblížková, 7. Žaneta Tichavská.
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V kategorii mužů účast opět o něco poklesla (celkem 10). Bylo
nalosováno do 2 skupin po 5 a v těch se hrálo systém "každý s každým",
po odehrání těchto zápasů došel na řadu jako každý rok vyřazovací
způsob.
Pořadí: 1. Petr Palán, 2. Jiří Bílek, 3. Jiří Korbel, 4. Matěj Letfus,
5. - 8. Dan Koblížek, Lukáš Vondál, Karin Švancarová a Pavel Vondál
(vyřazení ve čtvrtfinále), 9. - 10. Jakub Smékal a Ladislav Tichavský
Nejmladší hráč:
Ladislav Tichavský
Nejstarší hráč:
Dan Koblížek

Petr Palán
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Tříkrálová sbírka - 11. 1. 2020
Letos se v Tříkrálové sbírce, kterou pořádá Charita Česká republika,
vybralo v obci Světlá rekordních 9 282 Kč.
Všem dárcům velice děkujeme, že přispěli na pomoc potřebným.
Děkujeme také koledníkům (Ladislav a Žaneta Tichavští a Karolína
Cikánková) a také Martinu Čapkovi z Cetkovic.
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Statistika obyvatel obce Světlá za poslední dekádu
Počty obyvatel v obci Světlá vždy k 1. lednu příslušného roku:

Obecní poplatky v roce 2020
Zastupitelstvo obce Světlá stanovilo pro rok 2020 následující poplatky:
Poplatek za odvoz a likvidaci odpadů:
400 Kč občan s trvalým pobytem a majitel nemovitosti bez trvalého
pobytu v obci Světlá
1 140 Kč majitel nemovitosti, který chce mít vyváženou popelnici
Poplatek za psa:
80 Kč (40 Kč starobní důchodce)
Cena za 1 m3 dodané pitné vody:
38 Kč
Tyto poplatky je možné uhratit buď v úředních hodinách v kanceláři OÚ
(pondělí 15:15-16:15) nebo na bankovní účet obce č. 30026631/0100
(jako variabilní symbol uveďte číslo popisné příslušného domu).

Světelské listy

24

Domácí kreslení
V době koronavirové epidemie, kterou naše děti trávili doma a ne ve
školských zařízeních, jsme se rozhodli jim tyto chvíle zpříjemnit. Ve
dnech 13. - 15. dubna kreslili či vymalovávali obrázky v pohodlí svého
domova. Jelikož se jednalo o velikonoční období, měli i jejich obrázky
převážně jarní tématiku. Pro potěšení všech spoluobčanů byly obrázky
vystaveny na plakátovací ploše u parketu, která nebyla v té době vůbec
využívána. Ještě jednou děkuji především dětem, které se do této
mimořádné akce zapojily.
Lenka Smékalová

Světelská plakátovací plocha (duben - květen 2020)

Světelské listy

25

FC Světlá - 2. liga (sezóna 2020)
Po nepříliš povedené minulé sezóně, jak po stránce výsledků, tak
především docházky, jsme se i přesto udrželi ve 2. lize, a to hlavně díky
velké „stíhací jízdě“ na konci sezóny, kdy jsme dokonce i v několika
zápasech bez možnosti střídání bojovali srdnatě až do posledních minut.
Začátek nové sezóny musel být kvůli situaci, která nastala odložen, a o
jejím začátku se spíše pochybovalo. Při rozvolňování opatření všechny
týmy našeho okresu hlasovali, zda začít, či nezačít nový ročník. Drtivá
většina týmů souhlasila a tím pádem se po dlouhé pauze mohl opět
rozběhnout fotbalový kolotoč.
Fotbalový půst jsme využili k doplnění nových hráčů na soupisku, aby
se neopakovala situace z minulé sezóny, což se již při prvním zápase
ukázalo jako správný krok, protože jsme se po dlouhé době sešli ve
skutečně hojném počtu. Doufejme, že tento trend zůstane i po zbytek
sezóny.
Kromě ligy jsme se přihlásili i do okresního poháru, kde máme
především díky malé účasti velkou šanci projít až do finálového turnaje,
který se uskuteční v Březové nad Svitavou. V cestě nám stojí dvojzápas
s týmem Sebranic, který tuto sezónu hájí své barvy v 5. lize.
Největší novinkou v probíhajícím ročníku je změna v organizaci soutěže.
Všechny ligy budou mít nově po 10 týmech. Pro větší atraktivitu
soutěže budou první 4 týmy postupovat do vyšší soutěže a poslední 4
týmy sestupovat do nižší soutěže.
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
1. kolo
2. kolo
3. kolo

16. 5. 2020 v 17:00
24. 5. 2020 v 10:00
30. 5. 2020 v 17:00
6. 6. 2020 v 17:00
13. 6. 2020 v 17:00
20. 6. 2020 v 17:00
24. 6. 2020 v 18:00
27. 6. 2020 v 17:00

FC Světlá - FC Lhota u Lysic
SK JKP Olešná - FC Světlá
FC Světlá - FC ALUPO Dolní Lhota
FC Rašov - FC Světlá
FC Světlá - FC MICROTEX Lomnice
AJETO Adamov - FC Světlá
FC Světlá - TJ Šerkovice "A"
AC Okrouhlá - FC Světlá

Reporty:
V nynější sezóně náš tým již stihl dvě utkání odehrát. Jako první tým
k nám po dlouhé pauze přijel mladý tým ze Lhoty u Lysic. I přestože
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jsme dvakrát byli o gól pozadu, vždy se nám podařilo srovnat, a to
především díky skvělému přehledu Petra Palána, který se ve spleti hráčů
dokázal jako první zorientovat, najít míč a nekompromisně zakončit.
V prvním zápase sezóny jsme tak uhájili remízu a tím pádem i první
bod.
FC Světlá - FC Lhota u Lysic 2:2 (1:2), branky: Petr Palán 2x
Sestava: Jan Filip - Pavel Vondál, David Kubín, Pavel Kaderka, Petr
Palán - Matěj Letfus, Vojtěch Mucha, Ondřej Mucha - Michal Letfus,
Petr Letfus ml., Valentin Cojocaru, Ondřej Lepka.
Rozhodčí: Lukáš Vondál
Druhý zápas nás čekala velká neznámá. V netradičním čase, v neděli
dopoledne jsme zavítali do Šebrova, kde nás hostil zkušený tým
z Olešné, který postoupil ze třetí ligy.
Od začátku jsme měli navrch a dobývali bránu domácího brankáře, ale
trvalo nám dlouho, než jsme dokázali seřídit mířidla. Až do momentu,
kdy to na sebe vzal pozdější střelec hattricku David Kubín a krásnou,
umístěnou pumelicí jako první zařídil změnu ve skóre. I přes převahu
jsme našimi nezdary dávali šanci soupeři, a tak skončil první poločas
nejistým skóre 2:3, kdy jsme měli pouze jednogólový náskok. Ve
druhém poločase se naštěstí dařilo o poznání lépe, v rychlém sledu se
nám podařilo vstřelit 4 góly a soupeř již dokázal pouze snížit. Došli jsme
si tak pro první vítězství v sezóně.
SK JKP Olešná - FC Světlá 4:7 (2:3), branky: David Kubín 3x, Michal
Letfus 2x, Ondřej Lepka, Matěj Letfus
Sestava: Petr Palán - Pavel Vondál, David Kubín, Jakub Lepka, Petr
Letfus ml. - Matěj Letfus, Michal Kubín - Zbyněk Šmíd, Michal Letfus,
Ondřej Lepka.
Pozn. Podrobnější report z tohoto zápasu najdete také na facebookových
stránkách týmu SK JKP Olešná.

Více informací na stránkách www.smfbl.cz
Budeme rádi, když si zpestříte sobotní odpoledne
a dorazíte nás podpořit v zápasech 2. ligy.
Jste srdečně zváni! :-)
Za tým FC Světlá - Matěj Letfus
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POZOR - DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ
Obecní úřad Světlá vydává s okamžitou platností nařízení o
povinnosti předem konzultovat veškeré napouštění soukromých
bazénů z vodovodu v obci Světlá se správcem místního vodovodu
J. Vystavělem (tel. 736 148 348). Nařízení se zavádí z důvodu
dlouhodobého sucha a hrozícího nedostatku pitné vody.
Ve Světlé, dne 29. 4. 2020

--------------------------------------------------------------------------------------Kdo z občanů obce Světlá chce při každém novém hlášení místního
rozhlasu dostat na mail upozornění s odkazem na přehrání tohoto
nejnovějšího hlášení na stránkách obce, nechť napíše žádost na
adresu starosta@obecsvetla.cz a sdělí v něm svoji emailovou adresu.
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