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V úředních hodinách (pondělí 15-17 hodin) v kanceláři OÚ je možné 

ZDARMA si vyzvednout „kalendář Malá Haná na rok 2021“. 
 

Naši oslavenci (1. 10. - 31. 12. 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 Cikánková  Ludmila  
 

Paní Liznová  Miloslava 
 

Pan Cikánek  Jiří 
 
 

 
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, 

blíží se závěr roku 2020, který byl plný mnoha podivností. Především 

tedy v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. Všechna ta 

opatření proti jeho šíření mají vážné dopady nejen na jednotlivce, ale 

také na veřejné rozpočty, potažmo i na naplněnost obecních pokladen. 

Ještě samozřejmě nemáme zpracovaný Závěrečný účet obce za letošní 

rok, takže přesně neznáme dopady nižšího výběru daní na příjmovou 

stránku naší obce. 

Na základě odhadů pro příští rok jsme v návrhu rozpočtu obce na rok 

2021 po odečtení vlivu schválených dotací snížili příjmy rozpočtu obce 

Světlá ve srovnání s původním předpokladem pro rok 2020 o 18 % na 

3 425 500 Kč. Z důvodu obtížné predikce vývoje hospodářství i kvůli 

prozatím definitivně neschválenému návrhu na zrušení tzv. superhrubé 

mzdy či zvýšení slevy na poplatníka daně z příjmů jsou ovšem daňové 

výnosy veřejných rozpočtů značně nejisté. Rozpočet obce tedy bude 

v průběhu příštího roku upravován rozpočtovými opatřeními podle 

aktuální situace. Na straně výdajů prozatím počítáme s celkovou částkou 

4,5 milionu, což znamená, že pravděpodobně budeme muset sáhnout do 

svých finančních rezerv. 

Na rok 2021 máme naplánovány některé investiční akce, které budou na 

rozdíl od minulých let spíše menšího charakteru. V první polovině roku 

se snad podaří napojení nového hlubinného vrtu na stávající vodojem, 

k čemuž již máme téměř veškerá nezbytná povolení. Přesnější obrysy 

získává i plánovaný projekt chodníku od dřevěné zastávky podél silnice 

směrem na Šebetov, který si klade za cíl zvýšení bezpečnosti chodců 

v dopravě. 

Příští rok by mělo dojít k opravě kapličky a k dopracování studie areálu 

u fotbalového hřiště. Samozřejmě musí být průběžně řešena kalamitní 

situace v obecním lese v katastru obce Uhřice, kde již padla více než 

polovina z tamních více než čtyřiceti hektarů v našem vlastnictví. 

Nedávno proběhla členská schůze Dobrovolného svazku obcí Technické 

služby Malá Haná, kterého je naše obec členem. Tento svazek je spojen 

se společností Technické služby Malá Haná s.r.o., která zajišťuje 

v našem regionu svoz veškerých druhů odpadu. Množství subjektů 
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přecházejících k našemu svazku neustále roste a nedávno jsme přijali 

mezi sebe padesátou obec. Za asi tříletou existenci jsme získali velké 

množství dotačních prostředků v řádu desítek milionů korun, a to 

především na pořízení nákladních vozidel a sběrných nádob pro obce. 

Situace v oblasti odpadů se ale komplikuje a výhledově bude stále 

obtížnější hledat odběratele na jednotlivé druhy odpadu. S tím souvisí i 

nevyhnutelný růst nákladů na odpadové hospodářství, i když se zároveň 

postupně zvyšují i odměny od firmy Ekokom za třídění odpadů. Po 

diskuzi se starosty okolních obcí ale mohu konstatovat, že výše poplatku 

za odvoz a likvidaci odpadů ve Světlé patří k nejnižším (a to podotýkám, 

že poplatek u nás vychází z reálných nákladů na tuto agendu). Z toho 

plyne, že odpady v naší obci zřejmě řešíme dobře. 

 

 
Stavění vánočního stromu ve Světlé - 28.11.2020 

 

Mezi obcemi ve svazku však patříme mezi výjimku, která nemá zaveden 

systém door-to-door, což je systém svozu některých druhů odpadů z 

několika barevných popelnic od jednotlivých domů. Máme ale v obci tři 

hnízda s velkoobjemovými kontejnery na tříděný odpad a k tomu 

i sběrný dvůr. Přitom sběrný dvůr určitě není v každé obci 

samozřejmostí. Myslím si, že u nás sběr odpadů funguje velmi dobře a 

není důvod, aby se jakékoliv odpadky povalovaly někde u cesty či 
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kdekoliv jinde. V zimních měsících jsme mimochodem přistoupili 

k redukci provozu sběrného dvora na otevření jednou za 14 dní. 

Samostatnou kapitolou je povinnost obce řešit vzniklý bioodpad. U nás 

kromě domácích kompostérů (které byly před několika lety 

distribuovány do každého domu) lze využít i kompostárnu v rámci 

místního sběrného dvora. Ve Světlé se tedy šetří náklady na odvoz 

bioodpadu. Tento odvoz mimochodem přináší v ostatních obcích někdy 

potíže při vývozu nadměrně naplněných domácích popelnic s tímto 

druhem odpadu. Jsem toho názoru, že obec našeho typu si dokáže 

biologický odpad zlikvidovat sama v rámci svého území. 

Opatření vlády v souvislosti s korovanirem se negativně dotkla i 

kulturního a společenského života v obci. Letos v srpnu se sice v době 

uvolněných protiepidemických opatření podařilo zorganizovat tradiční 

akce v rámci Světelské pouti, ale na podzim už nevyšlo z plánovaných 

akcí téměř nic. Sice jsme postavili vánoční strom, ale jeho oficiální 

rozsvícení se už neuskutečnilo. Nebude ani každoroční vánoční 

koledování u kapličky či štědrodenní bruslení. Bohužel odpadají i 

hasičské akce, jako ples v Cetkovicích nebo valná hromada sboru, která 

se možná uskuteční až na jaře. Nezbývá než doufat, že se v lepších 

časech všechny tyto tradiční akce v naší obci podaří obnovit a lidé si 

příliš nezvyknou pobývat spíše doma. 

Na závěr Vám přeji pokud možno šťastné Vánoce, úspěšný vstup do 

nového roku 2021 a především jasnou mysl, abychom si vždy dokázali 

rozumně posoudit co v současné době kolem nás děje. 

 

Eduard Dokoupil, starosta obce 
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Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 5. 10. 2020 
 

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

J. Vlachová, Mgr. P. Palán (omluven)  
Ověřovatelé:  J. Vlachová, Ing. M. Cikánek 

Hosté:   Mgr. J. Biberle, Ing. P.Vondál, P. Kaderka, K. Šumberová, J. Vystavěl 
 

Program: 1/ Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě s družstvem Agrospolem 

 2/ Kupní smlouva na pozemek 629/12 

 3/ Rozpočtové opatření č. 12/2020 

 4/ Prodej stavebního pozemku č. 119/30 
 5/ Různé, diskuze, závěr 

 

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce ověřovatelů 
zápisu J. Vlachovou, M. Cikánka. (6/0/0) 

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání, 

rozšířený o bod č. 4 s názvem Prodej stavebního pozemku č. 119/30. (6/0/0) 
 

1/ Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě s družstvem Agrospol 

Agrární družstvo Agrospol Knínice zaslalo obci návrh Dodatku č. 1 

k Pachtovní smlouvě č. 201946 (viz příloha) na pozemky parc. č. 430/10, 

430/11, 615/83, 740/29 a 740/30, všechny v kat. území Světlá u Šebetova. 
V dodatku se zároveň zvyšuje pachtovné na 3,5 % z průměrné zákl. ceny 

zemědělského pozemku dle předpisu MZE. 

K tomuto byl řádně uveřejněn Záměr obce č. 6/2020 na propachtování 

uvedených pozemků. 
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě 

č. 201946. (6/0/0) 
 

2/ Kupní smlouva na pozemek 629/12 

Na základě Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na stavební pozemek 
č. 629/12 - zahrada no celkové výměře 736 m2 v k. ú. Světlá u Šebetova 

předložila J. Smékalová geometrický plán č. 281-391/2020 (viz příloha) se 

zaměřením nově postavené budovy. 
Starosta obce předložil Kupní smlouvu na výše uvedený pozemek, podle níž 

má být uhrazena druhá splátka ve výši 15 947 Kč. 

Usnesení č. 4: Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej stavebního parcely č. 
629/12 v katastru obce Světlá u Šebetova paní Jitce Smékalové, bydlištěm 

Drválovice 13, dle předložené kupní smlouvy. (6/0/0) 
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3/ Rozpočtové opatření č. 12/2020 

Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 12/2020 (viz příloha), které 

schválil starosta obce. 

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření 
č. 12/2020. (6/0/0) 
 

4/ Prodej stavebního pozemku č. 119/30 

Na volný stavební pozemek č. 119/30 přišly dvě další žádosti o odkup. Dne 1. 

října podali žádost K. Šumberová a P. Kaderka. Dne 4. října podala žádost L. 
Smékalová č. p. 122. 

V. Šumbera, který podal žádost o odprodej tohoto pozemku už 18. srpna 2019, 

je podle svého posledního vyjádření ochoten svou žádost stáhnout ve prospěch 

prvně jmenovaných žadatelů. Za stejných podmínek jako tomu bylo u 
předchozích prodejů stavebních parcel. 

Usnesení č. 6: Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem stavební parcely č. 

119/30 o rozloze 717 m2 v katastru obce Světlá u Šebetova za cenu 65 Kč/m2, 
tzn. celkem za částku 46 605 Kč, Pavlovi Kaderkovi bydlištěm Světlá 43 a 

Kamile Šumberové bydlištěm Světlá 93. (5/0/1 J. Kaderka) 
 

5/ Různé, diskuze 

a) Místostarosta obce zajistil vypracování rozpočtu na připojení nového 
vodovodního vrtu na stávající vodojem firmou Aquacentrum Břeclav. Cena za 

veškeré stavební práce byla v rozpočtu stanovena na 2 001 937,79 Kč včetně 

DPH. 
 

b) Atelier Naskok předložil k připomínkám předběžný návrh architektonické 

studie řešení areálu pod lipami pod názvem Aktivní park obce Světlá. Tato 
studie byla zastupitelům obce zaslána v elektronické podobě pro vznesení 

připomínek. Starosta předal podklady místnímu sportovnímu spolku.  
 

c) Jiří Chaloupka zažádal obec o změnu druhu pozemku č. 740/1 z orné půdy 

na stavební pozemek. Poslední změna územního plánu obce Světlá byla přitom 

zpracována v roce 2013. Zastupitelstvo obce nyní neplánuje změnu či 

vyprojektování nového územního plánu.  
 

d) Zastupitelstvo debatovalo o možnostech postupu ve věci prodeje pozemku 

p.č. 13/3 v k.ú. Světlá u Šebetova p. Ambrožovi. Zastupitelstvo navrhlo 
projednat tyto možnosti s advokátem. 
 

e) Zastupitelstvo projednávalo chodník od bytového domu po autobusovou 
zastávku. Majitelé okolních pozemků se údajně nebrání prodeji nebo směně 

pozemků, které by bránili výstavbě. Bylo navrženo vyhotovit požadavky na 

projekt a zkonzultovat je i majiteli. Následně předat tyto požadavky projekční 
firmě. 
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f) Zastupitelstvo projednávalo řešení rekonstrukce kanalizace přes zahradu u 
Bělíků. 
 

g) Starosta informoval zastupitele o vývoji jednání o odkupu „kašny“ nad obcí. 
 

 
Volby do krajského zastupitelstva ve Světlé - 2. a 3. října 2020 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 2. 11. 2020 
 

Přítomni:  J. Vlachová, Ing. J. Kaderka, Ing. E. Dokoupil, Ing. M. Cikánek, 

Mgr. P. Palán, (J. Lizna, R. Dobeš - omluveni) 

Ověřovatelé:  Ing. M. Cikánek, Mgr. P. Palán 

Hosté:  J. Vystavěl, P. Kaderka 
 

Program: 1/ Program rozvoje obce Světlá 2020-2026 

2/ Spolufinancování Minimální sítě soc. služeb okr. Blansko 

3/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování el. spisové služby 

4/ Předkupní právo na pozemek p. č. 13/3 
5/ Rozpočtové opatření č. 13/2020 

6/ Různé, diskuze, závěr 
 

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

zápisu Petra Palána a Martina Cikánka. (5/0/0) 
Usnesení č. 2: Zastup. obce Světlá schvaluje navržený program jednání. (5/0/0) 
 

1/ Program rozvoje obce Světlá 2020-2026 

Obec Světlá nechala prostřednictvím MAS Partnerství venkova zpracovat nový 

Program rozvoje obce Světlá na období let 2020-2026. Tento dokument, který 
vypracovala firma Dotace pro Vás s.r.o. za cenu 21 000 Kč, byl zastupitelům 

předložen ke schválení. 

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Program rozvoje obce 
Světlá na období let 2020-2026. (5/0/0) 
 

2/ Spolufinancování Minimální sítě soc. služeb okr. Blansko 

Stejně jako v minulém roce požádalo město Boskovice o spolufinancování 

Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko ze strany obcí v ORP 
Boskovice. Zároveň byla předložena příslušná Smlouva o příspěvku (viz 

příloha) spolu s dalšími podklady. 

Paušální platba podle počtu obyvatel po rozpočítání vychází na 18,40 Kč na 
obyvatele. Kalkulace podílu nákladů na minimální síť služeb sociální prevence 

a odborného sociálního poradenství pro obce ORP Boskovice pro rok 2021 v 

případě obce Světlá činí tedy celkem 4500 Kč. Tato částka by byla zanesena do 

rozpočtu obce pro rok 2021. 
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje příspěvek na financování 

sociálních služeb v rámci ORP Boskovice na rok 2021 v celkové výši 4500 Kč 

a souhlasí s předloženým návrhem Smlouvy o příspěvku. (5/0/0) 
 

3/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování el. spisové služby 

Obec Světlá prostřednictvím města Boskovice využívá elektronickou spisovou 

službu. V důsledku navýšení nároků státní politiky na digitalizaci státní správy 
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je potřeba tuto spisovou službu rozšířit o nově požadované funkčnosti. K tomu 
město Boskovice zaslalo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování el. spisové 

služby (viz příloha). Dle této předložené smlouvy se navýší stávající roční 

poplatek 4700 Kč s DPH o 20 % a dále budou uhrazeny jednorázové náklady 
4650 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 

provozování elektron. spisové služby, uzavřené s městem Boskovice. (5/0/0) 
 

4/ Předkupní právo na pozemek p. č. 13/3 

Katastrální pracoviště Boskovice zapsalo do KN k pozemku p. č. 13/3 na 

katastru Světlá u Šebetova chybějící předkupní právo ve prospěch obce Světlá 

dle příslušné kupní smlouvy ze dne 18. 4. 1997. Dne 26. 10. 2020 byla obci 

doručena písemná nabídka současného majitele výše uvedeného pozemku, kde 
za pozemek o výměře 624 m2 žádá 400 Kč za m2 (viz příloha). 

Zastupitelům bylo předneseno stanovisko právníka P. Cikánka k této věci. 

Právník konstatoval, že smluvně uzavřené právo na odstoupení od smlouvy je 
již promlčeno. Dále vyjádřil pochybnost, zdali obec něčeho dosáhne, pokud 

bude trvat na odkupní ceně v původní výši a bude se snažit bránit prodeji 

jinému kupci za každou cenu.  
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá nepřijímá cenovou nabídku pana 

Ambrože v rámci předkupního práva obce na pozemek č. 13/3 v katastrálním 

území Světlá u Šebetova ve výši 400 Kč/m2. Dále pověřuje starostu obce 

k jednání o snížení kupní ceny. (5/0/0) 
 

5/ Rozpočtové opatření č. 13/2020 

Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 13/2020 (viz příloha), které 

schválil starosta obce. 

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření 
č. 13/2020. (5/0/0) 
 

6/ Různé, diskuze 

a) Starosta obce předložil náčrt možného řešení nového chodníku podél silnice 

od Šebetova k autobusové zastávce. Úsek chodníku v zatáčce pod horizontem 
by částečně vedl po soukromých pozemcích. Majitelé těchto pozemků (asi 120 

m2) vyjádřili ochotu k jednání o směně za pozemky na opačné straně dotčených 

parcel. Bylo navrženo jednat osobně s dotčenými majiteli pozemků. Provést 
poptávku na projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně vyřízení 

stavebního povolení.  
 

b) Diakonie Broumov, zabývající se svozem a poskytováním textilního 

materiálu sociálně slabým, požádala obec Světlá o finanční dar (i s možností 

fakturace) na zvládnutí dnešní obtížné situace. 
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Starosta byl pověřen odpovědí se sdělením, že obec již podporuje jiné projekty 
a spolky.  
 

c) Fotbalový klub obce Světlá požádal o financování úpravy povrchu místního 
hřiště. Místostarosta obce zajistil nabídku firmy DEAS Boskovice v ceně 

174 240 Kč. Nabídka je vysoká. Byl navržen chemický postřik, z důvodu 

vyhubení porostu. Další řešení bude probráno na začátku nového roku. 
 

d) Atelier Naskok předložil k připomínkám předběžný návrh architektonické 

studie řešení areálu pod lipami pod názvem Aktivní park obce Světlá. K této 
studii byla dne 24. 10. 2020 svolána pracovní porada zastupitelů i uživatelů 

areálu. Vznesené připomínky byly písemně postoupeny zpracovatelské firmě. 
 

 
Mikuláš s andělem a čerty ve Světlé - 5. prosince 2020 

 

e) Byl vznesen návrh na omezení provozu sběrného dvora. Podle informací 

obsluhy sběrného dvora není v zimním období možnost uložení odpadů příliš 

využívána. Bylo navrženo zredukování provozu sběrného dvora na četnost 

jednou za čtrnáct dní 
Usnesení č. 8: Obecní zastupitelstvo schvaluje provoz sběrného dvora 

v zimním období pouze v liché soboty od 15 do 16 hodin. (5/0/0) 
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f) Dále byl kvůli většímu počtu odevzdaných pneumatik vznesen návrh na 

zpoplatnění sběru tohoto druhu odpadu (asi 50 pneumatik za půl roku). Bylo 

navrženo zjistit podmínky zřízení místa bezplatného místa sběru pneumatik do 
příštího zasedání zastupitelstva. 
 

g) Manželé Skálovi zaslali žádost o opravu cesty za humny od hlavní silnice 
nahoru kolem cukrárny. Bylo navrženo místní šetření se stavební komisí. 
 

g) Pan Flek projevil zájem o pracovní pozici obecního pracovníka. Bylo 
navrženo projednání podmínek a okolností této pozice a požadavků 

jednotlivých stran.  
 

h) Starosta informoval zastupitelstvo o dění v obecním lese. 
 

i) Na zahradě u Bělíků (Jeníčků) byl skácen strom, který bránil v rekonstrukci 
ucpané kanalizace. 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. 11. 2020 
 

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

Mgr. P. Palán (J. Vlachová - omluvena) 
Ověřovatelé:  R. Dobeš, J. Lizna  

Hosté:  Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl 
 

Program: 1/ Internetové stránky obce 

2/ Situace v obecním lese 
3/ Rozpočtové opatření č. 14/2020 

4/ Různé, diskuze, závěr 
 

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

zápisu Romana Dobeše, Jiřího Liznu. (6/0/0) 
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání, 

doplněný o dva další body - 4. Smlouva o poskytnutí dotace a 5. Oprava 

veřejného osvětlení. (6/0/0) 
 

1/ Internetové stránky obce 

Od 23. září 2020 musí internetové stránky a mobilní aplikace subjektů veřejné 

správy splňovat pravidla přístupnosti dle zák. č. 99/2019 Sb. To znamená, že i 

internetové stránky obce Světlá musí být pro své uživatele (tj. i pro osoby se 
zdravotním postižením) vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní.  

Obec Světlá obdržela několik nabídek na úpravu internetových stránek obce, 

jak na úpravu vzhledu, tak především k úpravě webu ke splnění podmínek 
přístupnosti. Jedna z nabídek je od firmy Antee s.r.o. s cenou 16 000 Kč a 

měsíční servis 400 Kč (obě ceny bez DPH). 
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Zastupitelé byli pověřeni získáním dalších informací ohledně možných 
zprostředkovatelů webových stránek. 
 

2/ Situace v obecním lese 

Zástupci brněnské firmy LESY-DREVO EU s.r.o., za doprovodu starosty obce 

navštívili obecní lesy v katastru obce Uhřice. Většina porostu je tam uschlá po 
napadení kůrovcem. Uvedená firma zaslala obci Smlouva o prodeji dřeva 

s cenovou nabídkou za vytěžené dřevo (viz příloha). 

J. Biberle byl pověřen telefonicky kontaktovat dodavatele těžebních prací a 
zjištěním, zda má dodavatel zájem o další práce. Dále bylo dohodnuto, že by 

bylo vhodné oslovit dodavatele pěstebních prací a ve spolupráci s naším 

správcem lesa navržení dalšího ošetření a vyžínání nově vysázeného lesa.  
 

3/ Rozpočtové opatření č. 14/2020 

Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 14/2020 ze dne 4. 11. 2020 (viz 

příloha), které schválil starosta obce. Toto Rozpočtové opatření řeší přijetí 

dotace ve výši 35 000 Kč z rozpočtu JmK na opravu místní kapličky. 

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření 
č. 14/2020. (6/0/0) 
 

4/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK 

Obec Světlá z důvodu neúspěšného výběrového řízení na opravu místní 

kapličky požádala Jihomoravský kraj o převod dotace na tuto akci do roku 
2021. K tomu Odbor kultury a památkové péče zaslal Dodatek č. 1 ke Smlouvě 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK067332/20/OK 

uzavřené dne 30. 10. 2020. V tomto dodatku se obec zavazuje realizovat 
projekt do 30. 09. 2021. 

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK067332/20/OK, 
uzavřené dne 30. 10. 2020. (6/0/0) 
  

5/ Oprava veřejného osvětlení 

Firma Elektro Plošiny Z. Schreiber předložila nabídku na výměnu zbývající 

poloviny svítidel veřejného osvětlení v obci Světlá. Jedná se o výměnu celkem 
19 kusů stávajících starších svítidel za úsporná LED světla za celkovou cenu 

189 500,52 Kč vč. DPH.  

Zastupitelstvo se dohodlo na postupném systému výměny svítidel a to tak, že 

při poruše staršího svítidla (něž dva roky), bude svítidlo vyměněno za nové 
LED. Nabídka od Z. Schreibra tedy nebyla přijata. 
 

6/ Různé, diskuze 

a) Účetní obce předložila plán inventur majetku obce na rok 2020, který 

obsahuje složení hlavní i dílčích inventarizačních komisí. 
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b) Na prosincovém zasedání zastupitelstva bude schvalován rozpočet obce 

Světlá na rok 2021. Je proto třeba zvážit akce v příštím roce, které by měly být 

hrazeny z obecního rozpočtu. Bylo vzneseno několik návrhů. Finanční komise 
zpracuje návrh rozpočtu na příští rok. 
 

c) Starosta obce informoval přítomné, že pan Smékal předběžně souhlasil se 
směnou pozemku pro výstavbu chodníku podél hlavní komunikace Směrem na 

Šebetov. K tomu podala firma Aqua Centrum Břeclav s.r.o. cenovou nabídku 

na vypracování projektové dokumentace za 70 000 Kč bez DPH. (viz příloha) 
Místostarosta obce požádal další dvě firmy o cenovou nabídku na zhotovení 

výše uvedené dokumentace. Zastupitelstvo vyčká na další dvě nabídky. 
 

d) Starosta informoval zastupitele o plánu výstavby centrálního čištění 

odpadních vod pro obce Malé Hané. 
 

e) Zastupitelé obce diskutovali o plánu výstavby místní komunikace v areálu 

Pod lipami a o řešení mokřadu v této lokalitě. Bylo navrženo zpevnění cesty 

v areálu Pod lipami. 
 

f) Starosta informoval zastupitelstvo o provedené opravě kanalizace u Bělíků. 
 

g) Obecní zaměstnanec - bylo navrženo uzavření dohody o provedení různých 

prací s panem L. Flekem. 

 
Činnost SDH Světlá v roce 2020 
 

11. ledna - 14. společenský ples SDH (hudba MIX Boskovice) 

15. ledna - prodáno hasičské vozidlo Ford Tranzit 2,5D z roku 1992 

23. ledna - přípravná schůze výboru okrsku v Knínicích 

25. ledna - odesláno hlášení o činnosti SDH 

  7. února - pomoc při odčerpání vody ze sklepa č. p. 65 (kalové 

čerpadlo, M. Cikánek, J. Kaderka) 

15. února - volební schůze okrsku Šebetov v Sudicích (E. Dokoupil, L. 

Smékalová, M. Cikánek) 

22. února - organizace masopustu (od 10 hodin) 

27. února - naladěna vozidlová radiostanice u HZS Blansko (E.Dokoupil 

  5. března - schůze výboru okrsku v Knínicích 

19. března - dovezena nová kola k ruční stříkačce za 60 000 Kč od pana 

Uherky (M. Cikánek, E. Dokoupil) 

28. března - úprava nového přívěsného vozíku (E. Dokoupil) 

29. března - přechod stříkačky PS12 na letní provoz (E. Dokoupil) 
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25. dubna - nalakována kola na ruční stříkačku a doupraven přívěsný 

vozík (E. Dokoupil, M. Cikánek) 

  1. května - brigáda - průzkum kanalizace, úprava zbrojnice, přemístění 

přívěsů (M. Cikánek, P. Palán, J. Kaderka, E. Dokoupil) 

  7. května - brigáda - průzkum a čištění kanalizace (L. Ambroz, J. 

Kaderka, E. Dokoupil, J. Vystavěl) 

17. května - dovybavení hasičského přívěsu (E. Dokoupil) 

  2. července - schůze výboru okrsku v Knínicích 

12. července - cvičení s mladými hasiči 

12. července - spolupráce na fotbalovém turnaji 

18. července - účast na soutěži mládeže v Uhřicích - 2. místo (L. + O.  

Ambroz, L. + D. Dokoupilová, K. Biberlová, J. Smékal, 

E. Dokoupil, P. Letfus ml.) 

18. července - předávka vody v rámci výletu v Cetkovicích (J. Crha, J. 

Palán ml., M. Cikánek, L. Ambroz, J. Smékal, E. 

Dokoupil, P. Letfus) 

  6. srpna - organizační schůze k pouti 

14. -16. srpna - Světelská pouť (fotbalové utkání , taneční zábava, 

nedělní posezení na výletišti) 

25. srpna - schůze výboru okrsku v Knínicích 

  5. září  - volební schůze představitelů has. sborů okresu Blansko 

v Kotvrdovicích 

11. září - noční focení noční stříkačky L. Šindelkou (M. Cikánek, J. 

Crha, L. Ambroz, R. Dobeš, E. Dokoupil, J. Kaderka, P. 

Palán) 

12. září - dálková doprava vody koňskými stříkačkami obcí Úsobrno 

(M. Cikánek, J. Hartl, L. Ambroz, R. Dobeš, E. Dokoupil, J. 

Smékal, P. Letfus) 

21. listopadu - prohlídka a start čerpadel, doplnění kapalin (E. Dokoupil) 

25. listopadu - prohlídka vozidla v servisu CARent Brno (E. Dokoupil) 

28. listopadu - stavění vánočního stromu, zazimování výletiště (12 osob) 

  3. prosince - provedení technické prohlídky hasičského automobilu 

Ford (E. Dokoupil) 

17. prosince - schůze výboru okrsku v Knínicích 
 

Zapsal: E. Dokoupil 
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FC Světlá - 2. liga (sezóna 2020) 
 

Letošní ročník bude zapsán do historie jako nedohraný, jelikož poslední 

2 kola všech soutěží se musely zrušit, a to kvůli opatřením spojené s 

koronavirem. 

V 15. kole jsme prohráli v Dolní Lhotě těsně 5:4 a o týden později jsme 

soutěž zakončili 16. kolem doma s Rašovem, prohra 1:2. 

V neúplné tabulce (brána jako konečná) jsme se umístili na postupovém 

4. místě, což ale pro ročník 2021 neplatí - byly zrušeny všechny postupy 

a sestupy. Pro rok 2021 tedy budeme opět hrát 2. ligu. 

 

Více informací na stránkách www.smfbl.cz 

 

 
 

Za tým FC Světlá bych Vám všem chtěl popřát krásné svátky vánoční a 

po celý rok 2021 hlavně mnoho zdraví, štěstí, lásky a pohody. 
 

Petr Palán 

 

http://www.smfbl.cz/
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Na portálu Boskovicko.info najdete program na víkend i práci v okolí 
 

Boskovický portál se stal už během prvního roku svého fungování jedním z 

největších informačních zdrojů v regionu. Dnes tak na jeho stránkách kromě 

regionálních zpráv a přehledu kulturních akcí najdete také denně 

aktualizované nabídky zaměstnání a bydlení.  

Chcete si prohlédnout fotky boskovické adventní výzdoby nebo si přečíst o 

právě probíhajících rekonstrukcích, ale rádi byste se přitom vyhnuli 

pročítání černé kroniky? Všechny regionální zprávy jsou řazeny do rubrik, 

takže si lehce zvolíte, co vás zajímá, ať už je to aktuální dění, policejní 

hlášení nebo kulturní a sportovní události. Pokud vám ale jen povědomí o 

okolním dění nestačí, toužíte vyrazit ven a hledáte událost, které byste se 

mohli zúčastnit, sledujte kalendář regionálních akcí. Najdete v něm 

festivaly, výstavy, promítání, besedy a další možná vyžití pro rodiny, 

skupiny i jednotlivce. Vyhledávat je můžete jak v celém regionu, tak v 

konkrétních obcích. V případě, že akci sami pořádáte a chcete, aby se o ní 

dozvědělo i široké okolí, máte možnost na ni právě zde upozornit 

zveřejněním pozvánky v přehledném seznamu událostí. Nejzajímavější a 

nejčtenější z nich se objeví také na facebookové stránce Region 

Boskovicko, kterou v současnosti sleduje přes 500 uživatelů. Pokud chcete 

být o dění v regionu průběžně informováni, stačí se připojit.  

Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak sehnat práci poblíž svého 

bydliště. I s tím si portál poradí. Poptávku místních firem najdete v sekci s 

nabídkami práce. Ve vyhledávání nastavte, o jaký obor máte zájem a do 

jaké vzdálenosti jste za zaměstnáním ochotni dojíždět, a můžete začít 

vybírat. Firmy, kterým momentálně schází pracovní síla, tady mají možnost 

oslovit potenciální zaměstnance prostřednictvím bezplatného inzerátu a 

zároveň využít vysokou návštěvnost portálu pro vlastní propagaci - díky 
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bezplatné inzerci mohou rozšířit povědomí o nabízených službách přímo v 

místě svého působení. Získat nové zákazníky a připomenout se těm 

stávajícím navíc můžete i zařazením své společnosti do katalogu firem a 

služeb.  

Navštivte portál www.boskovicko.info a zjistěte, jaké možnosti nabízí 

právě vám. 

RegionyBrněnska.cz 

 

 

 

 

Změna otevírací doby sběrného dvora 
 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o omezení otevírací doby sběrného dvora a 

kompostárny v zimním období. Důvodem je menší využití dvora ze strany 

občanů. 

V období zimního času, tj. od začátku listopadu do konce března, bude 

sběrný dvůr otevřen vždy v lichou sobotu od 15 do 16 hodin. 
 

Konkrétně bude otevřeno v tyto termíny: 
 

  7. listopadu 2020 

21. listopadu 2020 

  5. prosince 2020 

19. prosince 2020 

  2. ledna 2021 

16. ledna 2021 

30. ledna 2021 

 

13. února 2021 

27. února 2021 

13. března 2021 

27. března 2021 

 

V letním období budou sběrný dvůr i kompostárna opět otevřeny každou 

sobotu od 16 do 17 hodin. 
 

Sbírané komodity ve sběrném dvoře: 

- velkoobjemový odpad (běžný komunální odpad, suť v malém množství, 

koberce atd.) 

- železné i neželezné kovy 

- pneumatiky 

- nebezpečný odpad (barvy, obaly od nebezpečných látek, světelné zdroje, 

akumulátory apod.) 

- elektroodpad (televize, pračky, ledničky, počítače, menší el. přístroje atd.) 

- bioodpad (bez větších kusů dřeva) 
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Milí přátelé Tříkrálové sbírky,  

už 21. rokem přináší skupinky Tří králů do obcí a měst v okrese Blansko 

zvěst o narození Krista při tříkrálovém koledování. Věříme, že Tříkrálová 

sbírka za dodržení přísných hygienických opatření proběhne i letos. Štěstí, 

zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 budou přinášet 

koledníci do vašich domovů od 1. do 24. ledna 2021. 

Musíme však počítat i s tím, že případné zhoršení epidemiologické situace 

neumožní setkání koledníků a dárců tváří v tvář, proto se připravujeme i na 

online variantu Tříkrálové sbírky. Pokud lidé nebudou mít možnost přispět 

do tříkrálové kasičky přímo, můžou sbírku podpořit také přes bankovní 

účet 66008822/0800, VS 77706000 nebo pomocí QR kódu, který najdou 

na našich webových stránkách:  

www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2021, pomocí nichž a facebooku 

charitablansko se lidem také pokusíme přinést tříkrálovou koledu. 

Z výtěžku sbírky plánujeme podpořit náš Mobilní hospic sv. Martina včetně 

nákupu nových aut pro hospic, dále pomoci seniorům, zdravotně 

postiženým a rodinám s dětmi v nouzi v okrese Blansko a část výtěžku 

půjde také na Charitní záchrannou síť, což je pomoc těm nejpotřebnějším v 

regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi. 

Sledujte naše stránky www.blansko.charita.cz, kde se dozvíte aktuální 

informace a buďte s námi.  

Velmi děkujeme všem lidem, kteří vlídně přijmou koledníky a sbírku 

podpoří. Stejné díky patří i koledníkům a všem ostatním, kteří se na sbírce 

podílí a nezištně věnují svůj čas ve prospěch druhých. 
 

Ing. Pavel Kolmačka, ředitel Charity Blansko 

 

 

http://www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2021
https://www.facebook.com/charitablansko
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