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Plánované akce v obci 
 

2.-3. 10. 2020 - Volby do zastupitelstev krajů v ČR 2020 (sál KD) 
28. 10. 2020 - Lampionový průvod obcí (sraz na výletišti) 

28. 11. 2020 - Vánoční dílny (v KD) a rozsvícení vánočního stromu  

  5. 12. 2020 - 10. ročník Mikulášského běhu Světlou 

24. 12. 2020 - tradiční vánoční bruslení a lední hokej (ZS Boskovice) 
27. 12. 2020 - Výroční valná hromada SDH Světlá 

29. 12. 2020 - turnaj ve stolním tenise pro místní „Světlá CLOSE 2020“ 
 

(konání / nekonání jednotlivých akcí bude vždy předem upřesňováno) 

 

 

 

Naši oslavenci (1. 7. - 30. 9. 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). 
 

Paní Kubínová  Věra  
 

Paní Jeníčková  Milena 
 

Paní Ščudlová  Markéta 
 

Pan Smékal  Vítězslav 
 

Paní Klatovská Hana 
 

 

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, 
 

žijeme v turbulentní době, jak měl ostatně v poslední době každý 

příležitost sám pocítit. Nejvíce nás jistě teď trápí opatření proti 

rozšiřování infekčního onemocnění Covid-19. Situace s utlumením 

ekonomiky se vyvinula ve schválený deficit státního rozpočtu ve výši 

půl bilionu korun. Toto obrovské číslo, jehož skutečná výše na konci 

roku je zatím ve hvězdách, bude mít zřejmě tvrdé dopady na celou 

společnost, i když se vláda nyní tváří že žádný problém neexistuje. 

Naše obec si bohužel (nebo možná bohudíky) nemůže takový přístup 

dovolit. Odpovědné hospodaření obce je podrobeno zkoumání při 

pravidelných kontrolách ze strany Jihomoravského kraje. Podle Zákona 

o obcích může být rozpočet obce schválen jako schodkový jen v případě, 

že schodek bude možno uhradit finančními prostředky z minulých let, 

nebo ze smluvně zabezpečených příjmů (půjček). Troufám si tvrdit, že 

především díky rozpočtové odpovědnosti obcí a krajů (a prosím 

oddělujme samosprávu od státu) jsou veřejné finance České republiky 

jako celek poměrně v dobrém stavu.  
 

 
 

Kvůli zavedení tzv. kompenzačního bonusu pro OSVČ v důsledku 

opatření v rámci pandemie Covid-19 byly v uplynulém půlroce kráceny 

daňové příjmy obcí, což se u nás projevilo poklesem rozpočtových 
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příjmů v řádu 10 až 20 procent. Tento nepříznivý stav vláda obcím v 

srpnu kompenzovala dodatečným neúčelovým transferem ve výši 

1200Kč na obyvatele. 

Zaznamenal jsem vyjádření představitelů Svazku měst a obcí, že 

obcím mnohde chybí prostředky na naplánované investiční akce např. 

chodníků, kanalizací atd. Musím říci, že nám žádná kritická situace 

nehrozila, neboť hospodaříme dobře a máme dostatečné rezervy kolem 

jedenapůlnásobku ročního rozpočtu obce. 

Podařilo se nám snad ke všeobecné spokojenosti dokončit plánovanou 

dotační akci opravu dvou úseků místních komunikací spolu s několika 

dalšími místními opravami. Bohužel se ozval jeden subjekt, kterému se 

to nelíbí a zřejmě nás tedy ještě čeká pár nepříjemných úředních tahanic. 

Mohu ale zodpovědně prohlásit, že představitelé obce nehodlají 

ustupovat jakýmkoliv tlakům s pochybnými cíli. 

Rádi bychom letos ještě opravili místní kapličku, na kterou jsme 

získali dotaci z Jihomoravského kraje. Za sebou už máme téměř veškeré 

papírování, spojené s napojením nového vrtu na stávající vodojem. 

Takže teď už zbývají jen ty stavební práce, které bychom chtěli provést 

vlastními silami a tím i citelně ušetřit finanční prostředky. Zároveň v 

současné době s architektonickou firmou řešíme komplexní podobu 

areálu u fotbalového hřiště. 
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Dále teď v zastupitelstvu jednáme o tom, zdali se pustit do zbudování 

vodní nádrže nad horní částí obce. Zatím je tato otázka otevřená, 

realizovatelná jen v případně získání dostatečných finančních prostředků 

z nějakého vhodného dotačního programu. Další plánované investiční 

akce vyplývají z nového rozpočtového výhledu obce na období let 2021 

až 2024, se kterým se můžete seznámit na internetových stránkách obce. 

Jako občané obce jste měli možnost se vyjádřit k situaci v obci 

prostřednictvím dotazníku, který nám vyhodnotí odborná firma v rámci 

zpracování nového Programu rozvoje obce na následující roky. Máte ale 

samozřejmě možnost se na obecní úřad kdykoliv obrátit a budeme se 

vám snažit vyhovět. 

I přes nejisté podmínky ohledně konání kulturních akcí se letos 

povedlo zorganizovat tradiční fotbalový turnaj a zejména každoroční 

Světelskou pouť. Co se týká příjmů do hasičské pokladny, tak to byla 

akce velmi úspěšná. Bohužel se koncem června nekonal tradiční dětský 

den a z dobře známých důvodů byl vynechán i letošní cyklovýlet Okolo 

Malé Hané. 

Zimní období nevypadá z pohledu společenského života příznivě. 

Těžko nyní odhadovat, jaká bude za pár měsíců situace, ale s ohledem na 

nynější nutnost používání roušek ve vnitřních prostorách to může 

dopadnout s naším tradičním plesem v Cetkovicích všelijak. Může se 

dokonce stát, že aktuální protiepidemiologická opatření vlády nám 

dokonce zamezí uspořádat v závěru roku schůzi členskou hasičů. Ale 

nebudu předbíhat, budeme se řídit podle aktuální situace. 

Povinným nošením roušek a dalšími opatřeními budou poznamenány i 

letošní volby do krajských zastupitelstev. Tyto volby se konají v pátek 2. 

a v sobotu 3. října. Přijďte tedy projevit svůj občanský postoj a využijte 

svého demokratického práva zvolit si své zástupce do vedení 

Jihomoravského kraje. 

 

S přáním pevného zdraví Eduard Dokoupil, starosta obce 
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Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1. 6. 2020 
 

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

Ing. J. Kaderka, (Ing. M. Cikánek - omluven) 

Ověřovatelé:  Mgr. P. Palán, J. Vlachová 
Hosté:  Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, Ing. J. Cikánek 
 

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

                        2/ Prodej pozemků v majetku obce Světlá 

                        3/ Získání objektu kašny do vlastnictví obce 
                        4/ Rozpočtové opatření č. 4/2020 

                        5/ Různé, diskuze, závěr 
 

1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu  

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce ověřovatelů 

zápisu Petra Palána a Janu Vlachovou. (6/0/0) 

Usnesení č. 2: Zast. obce Světlá schvaluje navržený program jednání. (6/0/0) 
 

 
Hasičský výlet (předávka vody) v Cetkovicích (18. července 2020) 

 

2/ Prodej pozemků v majetku obce Světlá 

a) Pan A. Hartl již v minulosti žádal obec o vyřešení situace u jeho zahrady p. 

č. 615/78. Konkrétně na části tohoto pozemku leží část obecní místní 

komunikace u parcely č. 11/3. Po dohodě o řešení této situace předložil geodet 
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Ing. Zemánek geometrický plán č. 265-96/2016 (viz příloha), kde jsou nově 
vyznačeny parcely b (39 m2) a c (34 m2), které budou vzájemně odprodány. 

Kupní i prodejní cena byla navržena ve výši 65 Kč/m2. Náklady spojené s touto 

věcí budou hrazeny obcí. 
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje záměr obce č. 4/2020. 

Jedná se o odprodej části nemovitosti, která je označena v geometrickém plánu 

pro rozdělení pozemků a pro zpřesnění průběhu hranic pozemku číslo 265-

96/2016, vyhotoveného Ing. Janem Zemánkem, Kořenec 166, provozovna 
Blansko, nám. Svobody 3 dne 11. 7. 2019 a potvrzeném Katastrálním úřadem 

dne 18. 7. 2019 pod číslem PGP-558/2019-731, jako díl „c“ o výměře 34 m2, 

který byl oddělen z původního pozemku p. č. 2/10 (KN) – ostatní plocha – 
ostatní komunikace o celkové výměře 5044 m2, vedeného u Katastrálního 

úřadu na LV číslo 1 pro obec Světlá a k. ú. Světlá u Šebetova, okres Blansko, a 

který se slučuje s původním pozemkem p. č. 615/78 (KN) – zahrada o celkové 

výměře 1162 m2, vedeným na LV číslo 490, z vlastnictví obce Světlá do 
majetku pana Aleše Hartla, trvale bytem Jiráskova 209/1a, Veveří, 602 00 

Brno. (6/0/0) 

b) Pan J. Smékal podle předchozí domluvy s vedením obce předložil 
geometrický plán č. 278-201/2019 (viz příloha) na odprodej dvou částí 

obecního parcely č. 688/1 do jeho vlastnictví. Tyto pozemky jsou zčásti 

dlouhodobě oploceny, resp. ohraničeny základy předchozího plotu u domu 
pana Smékala. Prodejní cena byla navržena ve výši 65 Kč/m2. Náklady spojené 

s touto věcí budou hrazeny panem J. Smékalem. 

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje záměr obce č. 5/2020. 

Jedná se o odprodej částí nemovitostí, oddělených z původního pozemku p. č. 
688/1 (KN) – ostatní plocha – ostatní komunikace o celkové výměře 5537 m2, 

vedených u Katastrálního úřadu na LV číslo 1 pro obec Světlá a k. ú. Světlá u 

Šebetova, okres Blansko, které jsou označeny v Geometrickém plánu pro 
rozdělení pozemků č. 278-201/2019, vyhotoveného Ing. Janem Zemánkem, 

Kořenec 166, provozovna Blansko, nám. Svobody 3 dne 27. 4. 2020 a 

potvrzeném Katastrálním úřadem dne 5. 5. 2020 pod číslem PGP-374/2020-
731 jako nově vzniklé pozemky, a to p. č. 688/6 (KN) – ostatní plocha – jiná 

plocha o celkové výměře 76 m2 (pozemek oddělen z původního pozemku p. č. 

688/1 (KN) – ostatní plocha – ostatní komunikace o celkové výměře 5537 m2) 

a p. č. 688/7 (KN) – ostatní plocha – jiná plocha o celkové výměře 91 m2 
(pozemek oddělen z původního pozemku p. č. 688/1 (KN) – ostatní plocha – 

ostatní komunikace o celkové výměře 5537 m2) z vlastnictví obce Světlá do 

majetku pana Josefa Smékala, trvale bytem Světlá 51, 679 63 Velké Opatovice. 
(6/0/0) 
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3/ Získání objektu kašny do vlastnictví obce 

Ing. Cikánek a Mgr. Biberle předložili písemnou zprávu (viz příloha) o jednání 

se státním podnikem Lesy České republiky ve věci získání „kašny“ nad obcí do 

majetku obce. Z jednání vyplynula možnost buď jen prodeje pozemku p. č. 213 
stavba v majetku ZD Knínice (plocha pod kašnou v majetku ZD Knínice), nebo 

navíc i směny okolního pozemku č. 3467 popř. i větší plochy se studnami. Ty 

jsou v majetku Lesů ČR, přičemž možná je směna za jiné lesní pozemky ve 

stejné cenové hodnotě, což by byl časově náročnější postup.  
J. Biberle seznámil zastupitelstvo s možným průběhem následujícího jednání 

s Lesy ČR. Navrhoval směnu pozemků z důvodu, že LČR pozemky neprodává.  

J. Cikánek upozornil na to, že stavební pozemky (jako právě pozemek pod 
„kašnou“) LČR může prodávat. Dále upozornil na věcné břemeno zapsané 

právě na pozemek pod „kašnou“. J. Cikánek podotknul, že by bylo vhodné 

směnit i pozemky pod „prameništi“. 

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá souhlasí se získáním objektu kašny a 
okolního pozemku č. 3467 jakož plochy stávajícího prameniště do majetku 

obce Světlá. K tomuto jednání pověřuje Ing. J. Cikánka a Mgr. J. Biberleho. 

(6/0/0) 
 

 
Mladí hasiči Světlá na hasičském odpoledni v Uhřicích (18. července 2020) 

 

4/ Rozpočtové opatření č. 4/2020 

Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 4/2020 (viz příloha), které kvůli 
konání zasedání zastupitelstva až v měsíci červnu schválil starosta obce. 

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření 

č. 4/2020 ze dne 7. 5. 2020. (6/0/0) 



 

  

Světelské listy 9 

 

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření 
č. 5/2020 ze dne 22. 5. 2020. (6/0/0) 
 

5/ Různé 

a) Starosta obce informoval o tom, že podepsal Smlouvu č. 05081911 se 

Státním fondem životního prostředí ČR na poskytnutí finanční podpory v roce 

2020 na již realizovanou výstavbu hlubinného vodního vrtu. Podle uvedené 
smlouvy poskytne SFŽP dotaci 274 189 Kč, což tvoří 60 % celkové ceny 

projektu ve výši 456 981 Kč. 

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí uzavření smlouvy se 

Státním fondem životního prostředí č. 05081911 za účelem získání finanční 
podpory ve výši 274 189 Kč na hlubinný vodní vrt. (6/0/0) 
 

b) Obci Světlá byla doručen předběžný návrh Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2019, které letos proběhlo dálkovým způsobem 

(korespondenčně). Kontrolorka v JmK zjistila dvě hlavní chyby a nedostatky. 

Prvním byl chybný postup ve věci příspěvku na provoz školní družiny při ZŠ 
Cetkovice ve školním roce 2019/2020. Jednak nebyla podána správně žádost ze 

strany OÚ Cetkovice, dále neměla následně uzavřená smlouva potřebné 

náležitosti a zároveň zastupitelstvo schválilo jen výši finančního příspěvku a 
neschválilo celé znění smlouvy. 

Dalším nedostatkem byl postup ve věci pěstebních prací, prováděných v roce 

2019 firmou Lekuro v obecním lese v Uhřicích. Napadena byla skutečnost, že 

vzhledem k proinvestované finanční částce neproběhlo řádné výběrové řízení 
na dodavatele prací, zadání zakázky nebylo řádně schváleno zastupitelstvem a 

smlouva nebyla podle předpisů zveřejněna na portálu zadavatele. V rozpočtu na 

rok 2019 nebyla na pěstební činnost vyhrazena žádná částka a vše se řešilo 
v průběhu roku rozpočtovými opatřeními. 

Proto starosta obec prozatím pozastavil činnost firmy Lekuro v obecním lese a 

bude muset být nějakým způsobem provedeno výběrové řízení na dodavatele 

pěstebních prací, ačkoliv zatím není znám rozsah takové veřejné zakázky. 
Firma Lekuro už v roce 2020 nějaké práce provedla, v dohledné době je třeba 

ještě provést postřik Roundupem a proti klikorohu. 
 

c) Jan Crha podal žádost o zatrubnění části potoka u domu č. p. 14 v délce asi 

13 metrů. Důvodem je obava z poškození základů uvedeného domu, neboť 

v posledních letech dochází k sesedání břehu potoka, který protéká těsně kolem 
domu. Stavební komise a zastupitelé obce provedou místní šetření.  
 

d) Obec Světlá obdržela žádost spolku Linka bezpečí z. s. (která provozuje 
dětskou krizovou linku) o podporu ve výši 2000 Kč. 

Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje finanční podporu spolku 

Linka bezpečí z. s. ve výši 2000 Kč na provoz dětské krizové linky. (6/0/0) 
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e) Pan Misecius požádal o odkoupení 370 kusů starších pálených tašek a 25 
kusů hřebenáčů, které jsou složeny u obecního skladiště. Navrhuje cenu ve výši 

3 Kč za kus a 30 Kč za hřebenáč. 

Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Světlá souhlasí s prodejem použitých a 
přebytečných střešních tašek panu Miseciesovi za cenu 3 Kč taška a 30 Kč za 

hřebenáč. (6/0/0) 
 

f) Informace - oprava místních komunikací 

Starosta informoval zastupitelstvo o vývoji akce rekonstrukce místních 

komunikací.   
 

g) J. Pokorný prezentoval svoji činnost. Zabývá se záchranou původních druhů 

dřevin. Přednesl znění žádosti, která byla doručena obci. Žádost se týká odkupu 

„Kostíkovy“ zahrady. Dále přednesl možný záměr činnosti na „Kostíkově“ 
zahradě. Jednalo by se o genofondovou sbírku, tedy výsadba a pěstování 

ovocných stromů s cílem uchování různých druhů ovocných dřevin. 

Paní M. Ambrozová zaslala žádost o odkup tzv. „Kostíkovy zahrady“. (parc. č. 
102/1, 103/1, 1/7, 1/8 )   

Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Světlá nesouhlasí s prodejem  tzv. 

„Kostíkovy zahrady“ (parc. č. 102/1, 103/1, 1/7, 1/8 v katastru obce Světlá u 
Šebetova žádnému ze dvou žadatelů. (6/0/0) 
 

h) Bylo projednáváno řešení sporu s J. Vondálem ohledně komunikace v nové 
zástavbě. 
 

 
Světelská pouť - nedělní mše u kapličky (16. srpna 2020) 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 3. 8. 2020 
 

Přítomni: Jiří Lizna, Ing. Martin Cikánek, Jana Vlachová, Roman Dobeš, Ing. 

Eduard Dokoupil, Ing. Jan Kaderka, (Mgr. Petr Palán - omluven) 
Ověřovatelé: Ing. M. Cikánek, J. Vlachová 

Hosté:  J. Hes, Ing. J. Cikánek, J. Vystavěl, Ing. P. Vondál, Mgr. J. Biberle 
 

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

 2/ Výběrové řízení na pěstební práce v obecním lese 
 3/ Rozhodnutí o realizaci vodní nádrže 

  4/ Investiční akce na období let 2021–2024 

 5/ Rozpočtové opatření č. 8/2020 

 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. (6/0/0) 

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání. 
(6/0/0) 
 

2/ Výběrové řízení na pěstební práce v obecním lese 

V měsíci červenci proběhlo výběrové řízení na dodavatele pěstebních prací 

v obecním lese v Uhřicích pro rok 2020. Podkladem pro výběrové řízení byl 

Návrh projektu pěstební činnosti na rok 2020, zpracovaný odborným lesním 
hospodářem Ing. Petrem Bártou. Dle projektu má být provedeno: zalesnění 

6,48 hektaru 43 570 sazenicemi, vyhotovení 650 m oplocenek, úklid 300 m3 

klestu, drcení 5,14 ha klestu, vyžínání a chemická ochrana. 
Přímo byly osloveny tyto tři firmy: LDF Rožnov a.s., Dřevo-Málek s.r.o. a 

Lekuro s.r.o. Cetkovice. Dne 13. 7. 2020 zasedla výběrová komise ve složení 

starosta, místostarosta a Ing. J. Cikánek, která hodnotila tři řádně dodané 

nabídky výše uvedených firem. Jako vítěz výběrového řízení byla stanovena 
firma Lekuro Cetkovice s cenou 1 117 770 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje jako dodavatele pěstebních prací 

v obecním lese pro rok 2020 firmu Lekuro s.r.o. Cetkovice, která nabídla cenu 
1 117 770 Kč bez DPH. (6/0/0) 
 

3/ Rozhodnutí o realizaci vodní nádrže 

Firma Axiom Engineering s. r. o. dodala obecnímu úřadu písemnou nabídku, 

týkající se zajištění vybudování plánované vodní nádrže nad obcí. Za cenu 

48 000 Kč bez DPH firma nabízí přepracování projektu do programu 
Ministerstva zemědělství č. 129 390 včetně vyhotovení kompletní projektové a 

zadávací dokumentace i zabezpečení výběrového řízení. 
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Poslední podklady firmy Axiom udávaly cenu díla ve výši kolem 2,5 milionu 
Kč bez DPH. Výše dotace na výstavbu by byla 70 %, maximálně 4 miliony na 

hektar plochy. Projektové podklady byly zaslány zastupitelům v elektronické 

podobě. Vedení obce a stavební komise provedla šetření na dotčeném místě. 
Byla navržena úprava stavidla z důvodu zadržení možných přívalových srážek, 

vypracovaní projektové dokumentace na úroveň DPS včetně rozpočtů.  

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá souhlasí s nabídkou firmy AXIOM 

engineering na vyhotovení zadávací dokumentace pro výzvu MZE a 
položkového rozpočtu. Do upravené zadávací dokumentace budou zahrnuty 

připomínky obce. (4/1; J. Lizna /1; J. Vlachová) 
 

4/ Investiční akce na období let 2021–2024 

Obecní úřad by měl zpracovat nový Střednědobý rozpočtový výhled obce na 

následující čtyřleté období. Nová vodní nádrž nad obcí, nový chodník podél 
silniční komunikace, obnova obecního lesa, úprava areálu pod lipami, pořízení 

technologie separace uranu z pitné vody, obnova techniky na údržbu zeleně, 

oprava domu č. p. 38, oprava místních komunikací, oprava stropu vodojemu, 

modernizace čistírny odpadních vod 
 

5/ Rozpočtové opatření č. 8 a 9/2020 

Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 8/2020 a 9/2020(viz příloha), 

které schválil starosta obce. 

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření 

č. 8/2020. (6/0/0) 
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření 

č. 9/2020. (6/0/0) 
 

 
Světelská pouť - posezení na výletišti (16. srpna 2020) 
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6/ Různé 

a) Starosta obce sdělil, že u stavebního pozemku p. č. 119/30, na který byla 

v prosinci roku 2015 uzavřena Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy 

s manželi Zábranskými, již před více než půldruhým rokem uplynula lhůta, do 
které měl stavebník začít stavět. 

Jelikož doposud k zahájení stavby nedošlo, navrhnul starosta obce písemně 

informovat manžele Zábranské o ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy 

dle odstavce III.2 této smlouvy. Tímto bude pozemek opět volný pro dalšího 
zájemce pro stavbu a obci propadá smluvní pokuta ve výši 25 000 Kč. 

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Světlá souhlasí dle Smlouvy o uzavření 

budoucí kupní smlouvy s manželi Zábranskými s ukončením platnosti a 
účinnosti této smlouvy a tím i s ukončením možnosti uvedeným osobám stavět 

na parcele č.119/30 v katastru obce Světlá u Šebetova. (6/0/0) 
 

b) Firma Naskok Atelier s.r.o. zaslala cenovou nabídku na projekt nového 

chodníku podél hlavní silnice II/374 v obci. Nabídkovou cenu za 

předprojektovou přípravu, dokumentaci pro stavební řízení a za další 

inženýrskou činnost firma stanovila na 95 590 Kč včetně DPH. 
Zastupitelstvo navrhuje oslovit více projekčních kanceláří a získání více 

cenových nabídek. 
 

c) Obec Světlá již obdržela potřebnou dokumentaci na realizaci připojení 

nového hlubinného vrtu na stávající vodojem, zpracovanou firmou Aqua 

Centrum Břeclav s.r.o. Nyní probíhá fáze získávání patřičných povolení a 
souhlasů. 

Obecní zastupitelstvo projednalo možnosti, jakým způsobem tuto stavbu 

realizovat. Navrhlo získat rozpočty od projekční firmy. 
 

d) Pan Ambrož č. p. 61 vyjádřil ochotu vrátit pozemek p. č. 13/3 zpět do 

majetku obce, zatím ale nestanovil kupní cenu. Více než 20 let starou smlouvu 
se na OÚ nepodařilo dohledat. O pozemek pro účely bydlení již projevil zájem 

pan Vaněk. Starosta obce zjistí okolnosti ohledně sepsané smlouvy. 
 

e) Spolek Živé muzeum zaslal obci odpověď na dopis od obce ohledně stížnosti 

na nově opravenou místní komunikaci. Spolek žádá, aby obec nově zbudovaný 

povrch komunikace odstranila, neboť údajně poškozuje jejich přilehlou 

nemovitost.  
 

f) Josef Hes podal k obecnímu úřadu návrh na pokácení borovice na travnaté 

ploše u budovy kulturního domu, který stíní zahradu u jeho domu. Kácení 
přesunuto do období vegetačního klidu 
 

g) Byl projednáván rybolov na horním rybníku. Bylo navrženo povolování 

rybolovu zástupci obecního úřadu. 
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h) Firma Tlamka Boskovice předložila nabídku na tři typy křovinořezů, které 
by měly nahradit stávající dosluhující křovinořez. 

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje nákup křovinořezu 

Husqarna 545 RxT dle cenové nabídky od firmy Tlamka zahradní technika za 
cenu 22 319 Kč. (5/0/1 J. Vlachová) 
 

h) Byla projednávána organizace Světelské pouti v termínu 14. - 16. srpna 
2020. Bylo navrženo objednání atrakcí v ceně do 12 000 Kč. 
 

i) R. Dobeš upozornil na zatékání vody z pole do sklepa pana Šindelky. Bylo 
navrženo místní šetření. 

 
Výměna čerpadla ve vodovodním vrtu 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. 9. 2020 
 

Přítomni:  Ing. J. Kaderka, J. Lizna, Ing. E. Dokoupil, Mgr. P. Palán, Ing. 

M. Cikánek, J. Vlachová, R. Dobeš  

Ověřovatelé:  J. Lizna, Mgr. P. Palán 
Hosté:  J. Biberle, O. Jeníček, 
 

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

 2/ Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021–2024 

 3/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK 

 4/ Výběrové řízení na opravu kapličky 
 5/ Předžalobní výzva spolku Živé muzeum 

 6/ Rozpočtové opatření č. 10/2020 

 7/ Pravomoci starosty 

 8/ Různé, diskuze, závěr 
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1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu  

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce ověřovatelů 

zápisu Jiřího Liznu a Petra Palána (7/0/0). 

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání, 
rozšířený o bod č. 7 - pravomoci starosty (7/0/0). 
 

2/ Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 - 2024 

Na základě plánovaných investic obce, projednávaných na minulém zasedání 

OZ, zpracovala účetní obce čtyřletý Rozpočtový výhled (viz příloha), 

zpracovaný dle §3 zák. č. 250/2000 Sb. jako pomocný nástroj ÚSC pro 

střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření obce. 
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje navržený Střednědobý rozpočtový 

výhled na roky 2021-2024. (7/0/0) 
 

3/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK 

Jihomoravský kraj zaslal smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční finanční 

podpory z rozpočtu poskytovatele (viz příloha) ve formě dotace na realizaci 
projektu Oprava obecní kapličky. Dotace se poskytuje z programu Podpora 

památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2020,na základě 

žádosti evidované pod č.j.: JMK 35109/2020. Dotace byla schválena Radou 
JmK ve výši 35 000 Kč a představuje max. 50 % uznatelných výdajů projektu. 

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Smlouvu o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK067332/20/OK. (7/0/0) 
 

4/ Výběrové řízení na opravu kapličky 

V pátek 4. září 2020 ve 12 hodin byl ukončen příjem cenových nabídek v rámci 

soutěže na opravu obecní kapličky. Přímo osloveny byly tři firmy, nabídku 
nepodala ani jedna z nich. Zastupitelstvo navrhuje podat žádost o posunutí 

termínu na rok 2021. 
 

5/ Předžalobní výzva spolku Živé muzeum 

Obecní úřad prostřednictvím datové schránky obdržel předžalobní výzva 

spolku Živé muzeum (viz příloha), podanou advokátní kanceláří JUDr. Aleše 
Pillera z Brna. Uvedený spolek napadá způsob opravy místní komunikace 

kolem objektů tzv. Familií, což mu údajně způsobilo škodu. Jako kompenzaci 

této škody požaduje umožnění odkoupení celkem pěti obecních pozemků u 

místního výletiště. 
Místostarosta obce oslovil advokáta Mgr. P. Cikánka s žádostí o zastupování 

obce v této věci. Zastupitelstvo s tímto zástupcem souhlasilo a navrhlo udělit 

Mgr. P. Cikánkovi plnou moc v jednání v této věci. Následně bylo dohodnuto, 
že Mgr. P. Cikánek odpoví na dopis pana JUDr. A. Pillera.  

J. Biberle komentoval nynější stav objektu Familií.  
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Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce nepřistupuje na požadavek spolku Živé 
muzeum v předžalobní výzvě k odprodeji obecních parcel č. 102/1, 103/1, 1/7, 

1/8 a 1/9. Dále souhlasí s předáním zastoupením ve věci řešení sporu se 

spolkem Živé muzeum Mgr. Pavlu Cikánkovi a souhlasí s předloženým textem 
odpovědi na předžalobní výzvu. (7/0/0) 
 

6/ Rozpočtové opatření č. 10 a 11/2020 

Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 10/2020 a 11/2020 (viz příloha), 

které schválil starosta obce. 

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření 

č. 10/2020. (7/0/0) 
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření 

č. 11/2020. (7/0/0) 

 
Předávka vody ručními stříkačkami v Úsobrně (12. září 2020) 

 

7/ Pravomoci starosty obce ke schvalování rozpočtových opatření 

Dne 24. srpna proběhla dílčí kontrola hospodaření obce třemi pracovnicemi 

Jihomoravského kraje. Opět byla rozporována skutečnost, že zastupitelstvo 
v minulosti schválilo starostovi obce pravomoc schvalovat rozpočtová opatření, 

ale pouze ve výjimečných případech. Proto bylo doporučeno přijmout nové 

usnesení, kde bude tato pravomoc starosty schválena buď neomezeně, nebo do 
určité částky. 
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Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Světlá uděluje pravomoc starostovi obce 
Světlá, schvalovat a provádět rozpočtová opatření bez jakéhokoliv omezení. 

(7/0/0) 
 

8/ Různé 

a) Obec dohledala kupní smlouvu s Mgr. Ambrožem na pozemek. č.13/3. 

Parcela měla být vrácena obci, poněvadž do tří let od uzavření této smlouvy 
nedošlo ke stavbě domu. Na schůzce se zástupci obce pan Ambrož poukázal na 

promlčení této smlouvy a nabídl obci odprodej pozemku za běžnou kupní cenu 

stavebního pozemku, jejíž výši ale neupřesnil. 

Zastupitelstvo obce navrhuje řešit tuto problematiku s advokátem. 
 

b) Starosta informoval přítomné, že firma Axiom Engineering dosud nedodala 

cenovou nabídku pro zhotovení úpravy a kalkulace výstavby nové vodní nádrže 
nad horní částí obce. 
 

c) Starosta obce s kontrolními orgány JmK konzultoval možnosti zhotovení 
připojení hlubinného vodního vrtu na stávající vodojem. Cílem je ušetřit 

finanční prostředky oproti zadání této stavby cizí firmě. Tuto činnost za splnění 

určitých podmínek lze provést vlastními silami. 
 

d) Atelier Naskok předložil k připomínkám předběžný návrh architektonické 

studie řešení areálu pod lipami pod názvem Aktivní park obce Světlá.   
 

e) Pro rok 2021 je připravován tradiční kalendář Mikroregionu Malá Haná. 

Tentokrát budou námětem noční snímky jednotlivých obcí. Zatím máme 2 až 3 
snímky na amatérské úrovni. Fotograf pan Horák nabídnul dodávku nočních 

snímků i s použitím dronu za cenu kolem 6-10 tisíc za asi 10 různých snímků. 

Zastupitelstvo navrhlo oslovit pana Šindelku, zda by provedl nafocení 
fotografií do kalendáře. 
 

f) Pan Jiří Cikánek je schopen zhotovit další velkoobjemové kontejnery na 
bioodpad v ceně asi 7000 Kč za kus. 

Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce souhlasí s výrobou jednoho 

velkoobjemového kompostéru na bioodpad v ceně cca 7000 Kč. (5/0/2; R. 

Dobeš, J. Lizna) 
 

g) J. Biberle navrhnul místní šetření v obecním lese.  
 

h) Bylo vznesen dotaz na polohu oplocení parcely číslo 615/6. 
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Meziroční porovnání množství odpadů v obci za 1.pololetí 

 

 

 

 
FC Světlá - 2. liga (sezóna 2020) 

 

Po letní pauze se znovu rozbíhá podzimní část 2. ligy malé kopané. Po 

hektické jarní části ovlivněné koronavirem se výsledkově pohybujeme 

tam, kde jsme chtěli - tedy klidný (nesestupový) střed tabulky. V 

podzimní části jsme již stihli odehrát celkem 6 z 10 utkání s bilancí tří 

výher, dvou remíz a jedné prohry (s lídrem soutěže). Cílem sezony je 

udržet se ve 2. lize. 
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FC Světlá - AJETO Adamov 2:0 (1:0) 

- branky: Vojtěch Mucha, Filip Dokoupil 
 

FC Světlá - AC Okrouhlá 3:2 (2:2) 

- branky: 2x Ondřej Mucha, Pavel Vondál 
 

FC Světlá - FC Lysice 3:3 (2:0) 

- branky: 2x Ondřej Lepka, Michal Letfus 
 

TJ Šerkovice „A“ - FC Světlá 6:2 (3:0) 

- branky: 2x Ondřej Lepka 
 

FC Lhota u Lysic - FC Světlá 3:3 (1:2) 

- branky: Ondřej Lepka, Matěj Letfus, Filip Dokoupil 
 

FC Světlá - SK JKP Olešná 5:2 (4:1) 

- branky: 2x Matěj Letfus, 2x Michal Letfus, Petr Palán 
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Podzimní rozpis zápasů: 
 

16. kolo    4.10.2020  v 10:00  FC ALUPO Dolní Lhota - FC Světlá 

17. kolo  10.10.2020  v 16:00  FC Světlá - FC Rašov 

18. kolo  17.10.2020  v 18:00  FC MICROTEX Lomnice - FC Světlá 

  4. kolo  24.10.2020  v 16:00  FC Lysice - FC Světlá 
 

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! ☺ 

 

 

 

O POHÁR SENÁTORKY 2020 - "Memoriál Josefa Rybára" 
 

Po dlouhých 7 letech se nám podařilo probojovat do finálového turnaje 

okresního poháru v malé kopané. Letošní vyřazovací část o postup byla 

snazší, jelikož do okresního poháru se díky okolnostem přihlásilo jen 9 

týmů, které se v soubojích utkali o 4 volná místa v turnaji.  

Jako soupeř nám byl nalosován tým FC Sebranice. Byl to dvojzápas o 

přímý postup na finálový turnaj. V prvním utkání jsme porazili tento tým 

na jeho hřišti 11:2, v domácí odvetě pak 10:1. Postup na turnaj byl tedy 

až nečekaně hladký. 

Letošní ročník turnaje se konal 5.7. v Březové nad Svitavou za účasti 

týmů MK Březová, FK Rozhraní, BK Sadros Boskovice, FC Světlá, 

M.K. Louka a TJ Šerkovice "A". 

Byly vylosovány dvě skupiny po 3 týmech, kde ve skupině hrál každý s 

každým. Dále postupovaly první 2 týmy, které se utkaly křížem proti 

postupujícím z druhé tabulky. Do skupiny nám byly nalosovány týmy 

BK Sadros Boskovice a TJ Šerkovice "A".  

První zápas jsme hráli s velmi silným týmem BK Sadros Boskovice a 

nevedli jsme si vůbec špatně. Po velmi dobrém výkonu, kdy jsme si 

vypracovali i více šancí, jsme nakonec remizovali 1:1.  

Ve druhém zápase šlo tzv. "o všechno", vítěz by s největší 

pravděpodobností postupoval dál. Průběh zápasu byl velmi opatrný, 

nikdo z týmů nechtěl udělat chybu. Zápas bohužel rozhodla jediná 

http://www.smfbl.cz/
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branka, která padla do naší sítě. Ta nakonec znamenala náš konec v 

turnaji. V turnaji jsme se nakonec umístili na 5. místě. I tak myslím, že 

jsme předvedli velmi dobrý výkon, který ocenili i někteří z 

přihlížejících. Chtěl bych tedy poděkovat všem hráčům za velmi dobrý 

výkon a dobrou reprezentaci Světlé na turnaji. 

 
 

 
 
 

Sestava: David Loukota - Ondřej Lepka, Zbyněk Šmíd, Pavel Vondál, 

Petr Palán - David Kubín, Filip Dokoupil, Matěj Letfus, Ondřej Mucha - 

Vojtěch Mucha, Michal Letfus. 

 
 

Konečné pořadí okresního poháru 

1. FK Rozhraní 

2. BK SADROS Boskovice 

3. M.K. Louka 

4. TJ Šerkovice "A" 

5. FC Světlá 

6. MK Březová 
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XXI. ročník turnaje v malé kopané „SVĚTLÁ 2020“ 
 

Jako každý rok, na druhou sobotu v červenci byl naplánován turnaj malé 

kopané za účasti tradičních týmů. Tentokrát jsme plánovali rozšířit počet 

účastníků na 8 týmů. Navzdory nepříznivé předpovědi počasí bylo vše 

přichystáno na pořádání turnaje. Bohužel předpověď počasí se tentokrát 

nemýlila, od časného rána hustě pršelo. Rozhodli jsme se tedy přesunout 

termín konání turnaje na neděli, pokud počasí a stav hřiště dovolí. V 

neděli ráno jsme se tedy sešli znovu, počasí bylo obstojné a stav hřiště 

uspokojivý. Rozhodli jsme se tedy pro konání turnaje. Pro některé týmy 

byl přesun turnaje na neděli překážkou v účasti, došlo tedy ke snížení 

počtu účastníků na 5 týmů. Světlá nasadila tradičně 2 týmy FC Světlá 

„A“ a AC Světlá 1999. Dále se zúčastnily týmy TORPÉDA Vážany, 

PPH Cetkovice a Beewatec Boskovice. Hrálo se systémem „každý s 

každým“, dle umístění v tabulce pak doplněny o souboje o 3. místo a 

finále. Průběh turnaje byl velmi vyrovnaný.  

 
Zápas mezi FC Světlá a AC Světlá skončil remízou 0:0 

 

Skupinu bez porážky vyhrál tým PPH Cetkovice před Beewatecem, 

týmy na 3. - 5. místě měli stejný bodový stav a rozhodlo skóre ze 

vzájemných zápasů. V boji o 3. místo uhájil toto postavení domácí tým 

FC Světlá. Finálový duel nakonec ovládnul tým Beewatec Boskovice a 

stal se vítězem XXI. ročníku turnaje. 
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Konečné pořadí turnaje 

1. Beewatec Boskovice 

2. PPH Cetkovice 

3. FC Světlá 

4. TORPÉDA Vážany 

5. AC Světlá 

 

Individuální ocenění 

Nejlepší střelec:  Tomáš Sychra - Beewatec Boskovice 

Nejlepší hráč:  David Kubín - Beewatec Boskovice 

Nejlepší brankář: Petr Biberle - AC Světlá 1999 
 

 
 

Turnaj byl zakončen tradiční soutěží o ceny a poturnajovým rozborem u 

občerstvení.  

Děkuji všem sponzorům turnaje a díky všem kdo se podíleli na 

organizaci tohoto turnaje. 

Pavel Vondál, vedoucí FC Světlá 
 

Pouťové utkání: Svobodní - Ženatí 
 

Jako již tradičně se v pátek 14. srpna, v rámci Světelské pouti, koná 

zápas Svobodných proti Ženatým. Opět jako na turnaj nám nepřálo 

počasí, avšak tentokrát se počasí umoudřilo a dovolilo nám odehrát tento 

prestižní zápas. Začalo se až pozdějších hodinách, a tak se hrací doba 

zkrátila na 2x20 minut.  
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Svobodní - Ženatí 6:4 (4:1) 
 

Branky:  Michal Ambroz 3x, Michal Letfus 2x, Matěj Letfus – Petr 

Palán, Jan Crha, Jan Kaderka, Jiří Palán ml. 
 

Rozhodčí:  Jiří Palán st. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

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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