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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
ZE DNE 31. 5. 2021 

 
1/ Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce ověřovatelů zápisu Romana Dobeše  

a Ing. Martina Cikánka. 
 
2/ Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání, rozšířený o bod č. 9 

s názvem Nový územní plán obce Světlá a bod č. 10 s názvem Změna smlouvy na prodej 
stavebního pozemku. 

  
3/ Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 s výhradou. 
 
4/ Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Zprávu o přezkumu hospodaření obce za rok 

2020 a schvaluje nápravné opatření zjištěného nedostatku z přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2020 v podobě včasného zveřejňování uzavřených smluv na profilu zadavatele. 

 
5/ Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření obce Světlá 

za účetní období 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020. 
 
6/ Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Smlouvu o spolupráci s obcí Blatnička na nákup 

energií v roce 2022. 
 
7/ Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu s Jihomoravským 

krajem, týkající se realizace stavby „Chodník v souběhu se silnicí II/374“. 
 
8/ Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje ve výši 45 000 Kč, týkající se realizace akce „Bezpečněji na 
komunikacích ve Světlé“. 

 
9/ Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2021. 
 
10/ Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje pořízení nového územního plánu obce v souladu s § 6 

odst. 5 písm. a), § 44 zákona č. 225/2017 Sb. 
Zastupitelstvo obce dle § 47 odst. 1 stavebního zákona dále schvaluje Ing. Eduarda 
Dokoupila, jako určeného zastupitele pro pořizování nového územního plánu obce Světlá. 

 
11/ Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje jako dodavatele prací v rámci projektu Oprava obecní 

kapličky firmu Lenka Smékalová ze Světlé s nabídkovou cenou 68 550 Kč. 
 
12/ Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje předložený text žádosti o směnu (odkoupení) lesních 

pozemků v majetku podniku Lesy ČR v katastru obce Šebetov. 
 
13/ Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje odprodej plechových vrat Ing. E. Dokoupilovi za cenu 

650 Kč. 
 
Ve Světlé dne 14. června 2021. 
 
 
 
 
 
….......................................................       ......................................................... 
     starosta obce             zástupce starosty 


