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Nejstarší světelská lípa vzala za své při jedné z letních bouřek.
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou již více než polovinu léta a díky ustupující pandemii si můžeme
(s jistými omezeními) užívat zaslouženou dovolenou. Velkým tématem je nyní
očkování obyvatelstva proti onemocnění Covid-19. Dle statistiky bylo ke dni
13. července 2021 alespoň jednou dávkou naočkováno 53,7 % obyvatel naší
obce ve věku 16 a více let. To je v současné době mírný nadprůměr vůči
celorepublikové statistice.
Díky rozvolnění mohou tedy probíhat určité společenské akce. V červenci se
uskutečnil tradiční fotbalový turnaj na místním hřišti. Počasí vyšlo, akce se
vydařila, proto mohla být část výtěžku věnována na likvidaci následků tornáda
na Jižní Moravě.
V polovině srpna uspořádají místní hasiči každoroční Světelskou pouť. Nebude
chybět páteční fotbalový zápas, sobotní taneční zábava a v neděli po mši u
kapličky bude následovat posezení na výletišti s atrakcemi pro děti. O týden
později je v plánu účast na hasičských oslavách v Cetkovicích. A v posledním
prázdninovém víkendu po roční pauze proběhne tradiční cyklovýlet Okolo
Malé Hané. Bude se startovat ze Šebetova a na občerstvovacím stanovišti
v naší obci bude mimo jiné k dispozici tradiční dršťková polévka.
Co se týká činnosti obecního úřadu, tak máme v současné době rozjeto několik
akcí. Pracuje se na realizaci připojení nového vrtu, přičemž nyní čekáme na
vyrobení nezbytných betonových prvků pro šachty. Dále probíhá příprava
projektové dokumentace plánovaného chodníku podél silnice směrem na
Šebetov. Zde jednáme o směně s majiteli tamních pozemků a řešíme s nimi i
uspořádání výjezdů na přilehlou silniční komunikaci.
Jistě jste si všimli, že místní kaplička prochází úpravou fasády a přízemní části
stavby. Na tuto opravu máme z minulého roku dotaci a menší částkou přispěla
i jedna z místních obyvatelek, za což děkuji. Nátěr fasády bude do původních
žluto-bílých barev z technologických důvodů proveden až po pouti.
Obec Světlá má zažádáno i o dotaci na výměnu stávajících postarších stolů a
židlí v sále místního kulturního domu. Po získání objektu kašny nad obcí
usilujeme o získání okolních lesních pozemků (leží již na katastru obce
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Šebetov), na kterých se nachází zdroje pitné vody pro místní vodovod. Zatím
máme od Lesů ČR přislíbeny jen parcely v blízkém okolí kašny. Uvidíme, zdali
se dalším jednáním podaří získat více.
Určitým oříškem bude vypracování nového Územního plánu obce Světlá.
Platnost současného územního plánu dle stávající legislativy končí závěrem
příštího roku. Pořizovatelem této nezbytné územně plánovací dokumentace
bude příslušný Odbor výstavby a územního plánování při MěÚ Boskovice
v těsné spolupráci s obecním úřadem. V určité fází zpracovávání ÚP dostanou
občané obce možnost ke vznešení připomínek a požadavků na způsob využití
jednotlivých ploch v rámci intravilánu obce. O této možnosti se včas dozvíte,
vše bude předepsaným způsobem zveřejněno na úřední desce.
Ve dnech 8. a 9. října se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Kdo se nemůže dostavit do volební místnosti, ten bude moci využít mobilní
hlasovací urny. Věřím, že co největší počet našich voličů využije svého
hlasovacího práva a vyjádří se k tomu, kdo by měl vést naši republiku
v následujících čtyřech letech.
Jak už bylo výše zmíněno, postihla několik jihomoravských obcí nevídaná
pohroma v podobě tornáda. Těžko si představit, že by byla podobným
způsobem postižena naše obec. V této souvislosti jsem si vzpomněl na
autobusový výlet v létě 2009 na předávání ocenění v rámci soutěže Vesnice
roku 2009 (získali jsme tenkrát Modrou stuhu za společenský život). Právě
hostující obec Lužice získala cenu Vesnice roku Jihomoravského kraje a
oprávněnost tohoto ocenění jsme mohli sami posoudit. Zde chci vyzdvihnout
ochotu několika místních obyvatel (členů SDH), kteří ve dnech 3. a 4. července
odjeli pomáhat do postižených obcí. Za tuto pomoc jim na tomto místě
vyjadřuji poděkování. Také zásahová jednotka obce Světlá byla na výzvu
operačního střediska HZS celkem 4 dny nahlášena pro případné nasazení.
Výzvu k výjezdu do postižených oblastí jsme ale nakonec nedostali.
Na závěr tohoto mého slova Vás všechny srdečně zvu na akce v rámci
Světelské pouti a pokud možno užívejte zbytku letošního léta (neboť kdo ví, co
bude na podzim a v zimě…).

Eduard Dokoupil, starosta obce Světlá
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ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.3.2021
Přítomni: J. Vlachová, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. J. Kaderka, Ing. M.
Cikánek, J. Lizna, Mgr. P. Palán
Ověřovatelé: Mgr. P. Palán, R. Dobeš
Hosté: J. Vystavěl
Program:
1/ Realizace připojení vrtu k vodojemu
2/ Rozpočtové opatření č. 2/2021
3/ Různé, diskuze, závěr
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce ověřovatelů
zápisu Romana Dobeše a Petra Palána (7/0/0)
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání.
(7/0/0)
1/ Realizace připojení vrtu k vodojemu
Předseda stavební komise R. Dobeš dojednal stanovisko Odboru tvorby a
ochrany ŽP, které za přesně daných podmínek povoluje realizaci napojení
nového vodovodního vrtu na stávající vodojem. Dále místostarosta obce
analyzoval rozpočet celé akce a přibližně vyčíslil náklady na jednotlivé fáze
stavby.
Bylo navrženo projednání stavební komisí a určení závěru, jakým způsobem se
bude napojení vrtu realizovat. Schůzka se uskuteční v pátek 2.4.2021 v 18:00.
Dále byla zastupitelům předložena nabídka odborného statika Ivo Lukačoviče
na komplexní statický posudek betonové nádrže vodojemu. U této stavby nyní
obec prověřuje možnost náhrady stávajícího betonového stropu za nový. Cena
statického posudku byla vyčíslena na 44 000 Kč bez DPH.
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Stavební komise provede zhodnocení stavu nosné konstrukce vodojemu.
2/ Rozpočtové opatření č. 2/2021
Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 2/2021ze dne 1. 3. 2021 (viz
příloha), které schválil starosta obce. Toto Rozpočtové opatření řeší výdaje za
zimní údržbu a za rozbor zeminy na skládce pod obcí.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření
č. 2/2021. (7/0/0)
3/ Různé, diskuze
a) Starosta obce požádal firmu Lekuro, s.r.o. Cetkovice o vypracování
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění pěstebních prací v lesích obce
Světlá (viz příloha). Důvodem byla skutečnost, že platnost uvedené
smlouvy končí posledního dubna roku 2021 a všechny plánované
pěstební práce kvůli zdržení v kácení kůrovcových stromů nestihly být
provedeny. Proto se platnost smlouvy Dodatkem č. 1 prodlužuje do
31. 12. 2021 a zároveň se zvyšuje cena oplocenek o 5000 Kč na běžný
kilometr.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o zajištění pěstebních prací v lesích obce Světlá. (7/0/0)
b) Paní Štěpánková doručila na obec odborný posudek k borovici, která
roste u obecního úřadu. Tento strom měl být původně pokácen, avšak
jeho stáří dle posudku vyžaduje povolení příslušného úřadu
v Boskovicích. Zastupitelstvo bere odborný posudek paní Štěpánkové
na vědomí. Na základě tohoto posudku se upouští od kácení tohoto
stromu.
c) Pan Dračka z Cetkovic zakoupil v obci nemovitost a požádal obec o
vyjádření k napojení na stávající vodovod a kanalizaci.
d) Projektant Petr Odehnal předal obci předběžnou projektovou
dokumentaci na nový chodník podél hlavní silnice směrem na Šebetov.
Dle projektu bude třeba přistoupit k několika směnám či odkupům
částí pozemků od soukromých vlastníků. Bylo navrženo projednání
trasy chodníku s majiteli okolních pozemků.
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e) Marek Třeška, majitel rekreační nemovitosti u fotbalového hřiště,
požádal obec o to, aby veškeré úpravy odtoku dešťové vody v oblasti
horní části areálu Pod lipami byly prováděny tak, aby nedocházelo
k zavlhání jeho domu. Opatření byla provedena právě z důvodu
značného pomáčení areálu Pod lipami.
f) Byl vznesen návrh na zaměření kanalizace a vodovodu a vytvoření
elektronického podkladu pro potřebu např. budoucích stavebníků.
Místostarosta zjistí předběžnou cenu.
g) Starosta informoval zastupitelstvo o získání objektu „kašny“ do
vlastnictví obce. Byl vznesen dotaz, zda se má obec ucházet o
pozemek v okolí objektu kašny. Pozemek je ve vlastnictví LČR.
h) Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje prodej zámkové
dlažby (cca 250 ks) za cenu 2 Kč/ks E. Dokoupilovi. (6/0/1)
i)

Polní cesty jsou po deštivém roce 2020 ve špatném stavu. Bylo
navrženo zaslání dopisu místním zemědělcům, aby uvedli cesty do
slušného stavu.

j)

Bylo navrženo rozšíření spodního dětského hřiště o další herní prvky.
P. Palán byl pověřen zjištěním konkrétních návrhů včetně ceny.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 3.5.2021
Přítomni: Mgr. Petr Palán, Jiří Lizna, Ing. Martin Cikánek, Jana Vlachová,
Roman Dobeš, Ing. Eduard Dokoupil, Ing. Jan Kaderka
Ověřovatelé: Jana Vlachová, Jiří Lizna
Hosté: Jan Vystavěl, Mgr. Jiří Biberle
Program:
1/ Směna pozemku kolem objektu kašny
2/ Rozpočtové opatření č. 3/2021
3/ Různé, diskuze, závěr
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Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce ověřovatelů
zápisu Jiřího Liznu a Janu Vlachovou (7/0/0)
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání.
(7/0/0)
1/ Směna pozemku kolem objektu kašny
Obec Světlá se nedávno stala majitelem vodohospodářského objektu tzv.
kašny, nacházející se nad obcí Světlá v katastru obce Šebetov. Tento objekt leží
na pozemku parc. č. 213 o výměře 84 m2 a je obklopen pozemkem parc. č.
3467 o výměře 386 m2. Uvedené pozemky by chtěla obec Světlá spolu s dalším
lesním pozemkem v oblasti obecních povrchových studní směnit s firmou Lesy
ČR. Bylo navrženo směnit cca 9 ha v majetku Lesy ČR.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá pověřuje Ing. J. Cikánka, Mgr. J.
Biberleho a Jana Vystavěla jednáním o směně pozemků v katastru obce
Šebetov s firmou Lesy ČR. (7/0/0)
2/ Rozpočtové opatření č. 3/2021
Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 3/2021ze dne 12. 4. 2021 (viz
příloha), které schválil starosta obce.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření
č. 3/2021. (7/0/0)
3/ Různé, diskuze
a) Místostarosta obce zajistil nabídku na digitalizaci obecní vodovodní a
kanalizační sítě ve formátu DWG. Firma Geodézie Zemánek nabízí
provedení digitalizace za cenu 12 až 15 tisíc Kč bez DPH s termínem do
tří týdnů od objednávky.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje provedení
digitalizace obecní vodovodní a kanalizační sítě firmou Geodezie
Zemánek za cenu do 15 tisíc bez DPH. (7/0/0)
b) Obec Světlá obdržela stejně jako v předchozích letech žádost spolku
Linka bezpečí s. z. (která provozuje dětskou krizovou linku) o podporu
ve formě finančního příspěvku ve výši 2000 Kč.
8

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje finanční příspěvek
spolku Linka bezpečí z. s. ve výši 2000 Kč. (70/0)
c) Starosta obec informoval přítomné o situaci v obecním lese na
katastru obce Uhřice.
Dne 18. 4. 2021 proběhla prohlídka lesa se zástupci obce Uhřice, kteří
žádali úklid zbytků po těžbě a úpravu plochy pro skládku dřeva.
Dne 19. 4. bylo obecnímu úřadu od majitelů tří Uhřických domů
doručeno upozornění na hrozící škodu v podobě vzrostlých borovic,
které údajně ohrožují možným pádem jejich nemovitosti.
d) Zastupitelé obce byli informování o stavu projektu chodníku podél
hlavní silnice směrem na Šebetov. Sousední vlastníci pozemků vesměs
se stavbou souhlasí, žádají však do projektu doplnit sjezdy na silniční
komunikaci.
Projektantovi Petru Odehnalovi byly předány veškeré připomínky pro
úpravu projektu, zejména pak požadované oddálení chodníku od
silnice.
Zastupitelstvo souhlasí s vytvořením projektové dokumentace na
povolení sjezdů z pozemků 624/2, 625/5 a 623/2.
e) Petr Palán dodal podklady pro možné nové herní prvky na místní
dětské hřiště. Bylo navrženo zjištění bližších cenových nabídek např.
na lanovou pyramidu.
f) Zastupitelé dostali informaci o stavu realizace připojení nového
vodovodního vrtu na místní vodojem. Z projektu byly vyčleněny
náklady ve výši přibližně 397 000 Kč bez DPH, které budou předmětem
veřejné soutěže. Dále byl vyčleněn materiál, který nakoupí přímo obec
(včetně práce obecního zaměstnance), a zvlášť byly vyčísleny i náklady
na elektroinstalaci.
g) Starosta obce informoval přítomné o podání žádosti na vybavení
obecního sálu novými stoly a židličkami. Žádost bude podána
prostřednictvím MAS Partnerství venkova.
h) Starosta obce podal zastupitelům stručnou informaci o připravovaném
společném projektu na centrální odkanalizování obcí na území Malé
Hané. Pro Vodárenskou akciovou společnost Boskovice zajišťuje
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projekt firma VH atelier s. r. o. Zpracováno je zatím v rámci
investičního záměru (studie) několik předběžných variant s prvotním
vyčíslením nákladů na výstavbu.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31.5.2021
Přítomni: Jiří Lizna, Roman Dobeš, Ing. Eduard Dokoupil, Ing. Jan Kaderka, Ing.
Martin Cikánek, Mgr. Petr Palán -omluven, Jana Vlachová -omluvena
Ověřovatelé: Roman Dobeš a Ing. Martin Cikánek
Hosté: J. Vystavěl
Program:
1/ Závěrečný účet obce za rok 2020
2/ Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2020
3/ Účetní uzávěrka obce za rok 2020
4/ Smlouva na nákup energií
5/ Smlouva o právu provést stavbu
6/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK
7/ Rozpočtové opatření č. 4/2020
8/ Nový územní plán obce Světlá
9/ Změna smlouvy na prodej stavebního pozemku
10/ Různé, diskuze, závěr
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce ověřovatelů
zápisu Romana Dobeše a Ing. Martina Cikánka. (5/0/0)
Usnesení č. 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. (5/0/0)
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1/ Závěrečný účet obce
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 (viz příloha) byl řádně vyvěšen na
úřední desce. K závěrečnému účtu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh závěrečného účtu obce za
rok 2020 s výhradou. (5/0/0)
2/ Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2020
Obci Světlá byla doručena Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2020 obce Světlá, která je součástí Návrhu závěrečného účtu. Konečné
přezkoumání hospodaření provedly pracovnice Odboru kontrolního
a správního - oddělení přezkumu obcí při JmK dne 16. 2. 2021.
Ve výsledku přezkoumání bylo konstatováno zjištění pouze jednoho
nedostatku menší závažnosti, týkající se pozdního zveřejnění smlouvy s firmou
Strabag na profilu zadavatele. Dále bylo ve zprávě konstatováno, že ostatní
závady zjištěné při dílčím přezkoumání hospodaření dne 24. 8. 2020 byly
řádně napraveny.
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika
s negativním dopadem na hospodaření obce v budoucnosti. Podíl pohledávek
na rozpočtu činil 5,25 %, podíl závazků 1,29 % a podíl zastaveného majetku
obce 0 %.
Usnesení č. 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. (5/0/0)
3/ Účetní závěrka obce za rok 2020
Účetní obce předložila obecnímu zastupitelstvu ke schválení Účetní závěrku
obce za rok 2020. Závěrka mimo jiné obsahuje rozvahu k 31. 12. 2020 a
přílohu, výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2020, výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu a inventarizační zprávu obce za rok 2020. Přítomní zastupitelé
podepsali protokol o schvalování účetní uzávěrky za rok 2020.
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Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce včetně
výsledku hospodaření obce Světlá za účetní období 2020 sestavenou ke dni
31.12.2020. (5/0/0)
4/ Smlouva na nákup energií
Starosta seznámil přítomné se Smlouvou s obcí Blatnička na zajištění nákupu
energií na příští rok viz příloha). Na základě smlouvy je takto dodávána cenově
výhodná elektřina a plyn pro potřeby obce již několikátý rok. Starosta seznámil
přítomné se smlouvou na zajištění nákupu energií pro rok 2022.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Smlouvu o spolupráci s obcí
Blatnička na nákup energií v roce 2022. (5/0/0)
5/ Smlouva o právu provést stavbu
Obec Světlá plánuje provést stavbu chodníku podél hlavní silnice č. II/374
směrem na Šebetov, kde leží mimo jiné i pozemky v majetku Jihomoravského
kraje. Krajský úřad JmK vydal k této stavbě souhlasné stanovisko a zaslal návrh
Smlouvy o právu provést stavbu (viz příloha). Tato smlouva se vydává pro
potřeby územního a stavebního řízení, přičemž o vydání příslušného územního
rozhodnutí/stavebního povolení, bude stavebníkem požádáno nejpozději do
31.05.2022.
Dále se obec Světlá touto smlouvou zavazuje, že do 6 měsíců od kolaudace
bude JmK požádán o bezúplatný převod stavbou dotčených pozemků p. č.
623/3 a p. č. 668/1, ostatní plocha-silnice, v k. ú. Světlá u Šebetova.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu s Jihomoravským krajem, týkající se realizace stavby „Chodník
v souběhu se silnicí II/374“. (5/0/0)
6/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK
Na základě schválené dotace na realizaci akce Bezpečněji na komunikacích ve
Světlé (tzn. pořízení projektové dokumentace na výstavbu chodníku a výměna
několika svítidel pouličního osvětlení za LED zdroje) zaslal Jihomoravský kraj
jako poskytovatel Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK (viz příloha).
Dle smlouvy bude z dotačního programu Podpora rozvoje venkova JmK pro
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rok 2021 poskytnuta částka 45 000 Kč (max. 50 % uznatelných výdajů akce)
s čerpáním do 31. 12. 2021.
Usnesení č. 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“. (5/0/0)
7/ Rozpočtové opatření č. 4/2021
Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 4/2021(viz příloha), které
schválil starosta obce.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření
č. 4/2021. (5/0/0)
8/ Nový územní plán obce Světlá
Ze strany Jihomoravského krajského úřadu bylo obci Světlá písemně
oznámeno, že stávající územní plán obce pozbyde k datu 31. prosince 2022
platnost. Důvodem je příslušné ustanovení stavebního zákona, podle něhož
územně plánovací dokumentaci, vydanou před 1. lednem 2007 (ÚP obce
Světlá byl vytvořen v roce 2004) je třeba dle tohoto zákona upravit. Dále byla
předána informace o možnosti čerpání dotace na zpracování územního plánu
v rámci programu Dotace obcím na zpracování územních plánů z rozpočtu JmK
(50 % celkové částky, max. 200 000 Kč).
Starosta obce o pořízení územního plánu jednal s příslušnými úředníky
Jihomoravského kraje i se zástupcem pořizovatele, kterým by měl být Odbor
výstavby a územního plánování při MěÚ Boskovice. Před zpracováním zadání
nového územního plánu zastupitelstvo musí rozhodnout o pořízení nového ÚP
a vybrat zastupitele, určeného ke spolupráci s pořizovatelem.
Poté starosta seznámil přítomné s harmonogramem průběhu tvorby ÚP,
včetně výběru zpracovatele samotného ÚP po vypracování jeho zadání.
Usnesení č. 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. (4/1; J. Lizna/0)
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9/ Změna smlouvy na prodej stavebního pozemku
K. Šumberová a P. Kaderka doručili obecnímu úřadu Žádost o změnu kupní
smlouvy ke stavebnímu pozemku p. č. 119/30, která byla uzavřena dne
21.12.2020. Z důvodu potřeby zřízení zástavního práva na pozemek v rámci
žádosti o hypotéku výše uvedení žádají o uzavření kupní smlouvy za účelem
získání stavebního pozemku p. č. 119/30 do svého vlastnictví.
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje prodej stavebního
pozemku 119/30 v katastru Světlá u Šebetova do vlastnictví Pavla Kaderky a
Kamily Šumberové. (1; E. Dokoupil/3/1; J. Kaderka)
10/ Různé
a) Starosta obce seznámil přítomné s cenovou nabídkou firmy Lenka
Smékalová se sídlem v obci Světlá na opravu místní kapličky. Na tuto
akci, na kterou jsou čerpány dotační prostředky z rozpočtu
Jihomoravského kraje, bylo na podzim roku 2020 uspořádáno
výběrové řízení. Do tohoto řízení se nikdo ze tří přímo oslovených
firem nepřihlásil.
Nabídnutá celková cena dle položkového rozpočtu prací činí 68 550 Kč
včetně DPH s tím, že práce by měly být provedeny v měsíci červnu
2021.
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje jako dodavatele
prací v rámci projektu Oprava obecní kapličky firmu Lenka Smékalová
ze Světlé s nabídkovou cenou 68 550 Kč. (5/0/0)
b) Petr Palán zajistil další dvě cenové nabídky na nový herní prvek na
místní dětské hřiště. Jedná se o nabídku firmy Flora servis s.r.o. a
nabídku firmy Machovský s.r.o. na dodávku různých verzí lanové
pyramidy.
Náklady na pořízení nových herních prvků jsou dle zastupitelstva obce
neúměrně vysoké a bylo navrženo, že se vyčká na vhodný dotační
titul, ze kterého by bylo možné nové herní prvky financovat.
c) Starosta obce informoval přítomné o škodě, způsobené stromem na
lesním pozemku v majetku obce Světlá v katastru obce Uhřice. Ještě
předtím, než stačila obec zajistit skácení vzrostlých samostatně
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stojících, spadla jedna z borovic při větrném dni na zahradu občana
obce Uhřice a způsobila škodu na dětském zahradním domku a na
plotě. Situace byla ihned prověřena a zaprotokolována zástupci obce
Světlá a nyní probíhá jednání o náhradě škody.
d) Ing. Jiří Cikánek zpracoval žádost na směnu (odkoupení) lesního
pozemku pod a kolem objektu tzv. kašny, která je nově v majetku
obce Světlá od firmy Lesy ČR. Dále je v tomto dokumentu obsažena
žádost o směnu asi 9 hektarů dalšího lesního pozemku v katastru obce
Šebetov, na němž leží povrchové studny pro vodovod obce Světlá.
Starosta seznámil zastupitelstvo s obsahem žádosti.
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje předložený text
žádosti o směnu (odkoupení) lesních pozemků v majetku podniku Lesy
ČR v katastru obce Šebetov. (5/0/0)
e) Starosta obce navrhnul vydat zákaz stání vozidel podél místní
komunikace u výletiště. Dlouhodobé parkování v tomto místě překáží
v užívání veřejných ploch a poškozuje travní plochu. Tento návrh byl
zamítnut.
f) Starosta obce podal přítomným informace z proběhnuvších výročních
valných hromad Spolku pro výstavbu R43, Technických služeb Malá
Haná a Mikroregionu Malá Haná.
g) Ing. E. Dokoupil požádal o odkoupení nepotřebných plechových vrat,
vybouraných při rekonstrukci místní zbrojnice za cenu 650 Kč, což je
stejná cena, za jakou byla odprodána stejná vrata v květnu 2020.
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje odprodej
plechových vrat Ing. E. Dokoupilovi za cenu 650 Kč. (4/0/1; E.
Dokoupil)
h) M. Cikánek navrhl požádat městys Knínice jakožto zřizovatele základní
školy o provozování spádové školy a to zejména II. stupně. Starosta byl
pověřen jednáním o této věci.

15

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.6.2021
Přítomni: Jana Vlachová, Roman Dobeš, Ing. Jan Kaderka, Ing. Eduard
Dokoupil, Ing. Martin Cikánek, Jiří Lizna, Mgr. Petr Palán
Ověřovatelé: Mgr. Petr Palán, Jana Vlachová
Hosté: J. Vystavěl, Mgr. Jiří Biberle, Pavel Kaderka
Program:
1/ Výběrové řízení na propojení vrtu s vodojemem
2/ Předžalobní výzva od spolku Živé muzeum
3/ Rozpočtové opatření č. 5/2021
4/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 21.
12. 2020
5/ Různé, diskuze, závěr
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce ověřovatelů
zápisu Mgr. Petra Palána a Janu Vlachovou. (7/0/0)
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání,
rozšířený o bod č. 5 s názvem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí
kupní smlouvy ze dne 21. 12. 2020. (7/0/0)
1/ Výběrové řízení na propojení vrtu s vodojemem
Obec Světlá uspořádala výběrové řízení na dodavatele stavebních prací
v rámci připojení nového vodovodního vrtu na stávající vodojem.
Předpokládaná cena díla dle předběžného položkového rozpočtu byla
zkalkulována na částku mírně pod 400 tisíc Kč bez DPH. Proto byly přímo
osloveny tři stavební firmy - Roman Dobeš - provádění staveb, RM Trymet a. s.
a Grund Svitavy s.r.o.
Dne 27. 6. 2021 za účasti starosty obce, místostarosty a Ing. Jiřího Cikánka
proběhlo otevírání obálek s cenovými nabídkami, které dodaly všechny tři
oslovené firmy. Komise konstatovala, že všechny firmy splnily v rámci
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výběrového řízení požadované náležitosti. Nejlevnější nabídku předložila firmy
Roman Dobeš - provádění staveb s cenou 396 886,63 Kč bez DPH.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje jako dodavatele stavebních
prací v rámci akce Propojení vrtu s vodojemem firmu Roman Dobeš provádění staveb s cenou 480 232,82 Kč včetně DPH. (6/0/1; R. Dobeš)
2/ Předžalobní výzva od spolku Živé muzeum
Obec Světlá prostřednictvím právníka Mgr. P. Cikánka obdržela předžalobní
výzvu spolku Živé muzeum, týkající se nově zbudované místní komunikace u
objektů tzv. Familií. S touto výzvou byl zároveň předložen znalecký posudek č.
124-9/2021, který měl podpořit stanovisko Živého muzea, že byl stavbou
poškozen jejich majetek. Starosta seznámil zastupitelstvo se zněním
předžalobní výzvy JUDr. Pillera.
Znalecký posudek konstatuje, že je místní komunikace nedokončená, je
zhotovena vadně, je v rozporu s předpisy a pro jízdu motorových vozidel i
pohyb chodců je nebezpečná. Dle předžalobní výzvy bude na obec Světlá
začátkem července podána žaloba z důvodu poškození nemovitostí Živého
muzea, pokud nebudou splněny požadavky.
Stanovisko obce Světlá v této věci se nemění, tzn. že námitky Živého muzea
v této věci neuznává a obecní pozemky Živému muzeu prodávat nebude.
Provedení určité úpravy odvodu dešťových vod (jen v místě opravované
komunikace a bez zásadního zásahu do vozovky) je možné, stejně jako (po
konzultaci s OÚ) zbudování nového vjezdu do objektu Familií.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá neuznává námitky Živého muzea, z.s.
ve věci poškození objektu tzv. Famílií opravou místní komunikace a nesouhlasí
s odprodejem tzv. Kostíkovy zahrady. (7/0/0)
3/ Rozpočtové opatření č. 5/2021
Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 5/2021 (viz příloha).
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Rozpočtové opatření č.
5/2021. (7/0/0)
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4/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 21. 12.
2020
Z důvodu potřeby financování stavby byla budoucími majiteli stavební parcely
č. 119/30 v katastru obce Světlá předložen dodatek ke Smlouvě o uzavření
budoucí kupní smlouvy, na základě něhož by bylo možné uzavřít kupní
smlouvu na uvedený pozemek již při zahájení stavebních prací bez nutnosti
zaměření alespoň části stavby.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 21. 12. 2020 s P. Kaderkou a K.
Šumberovou. (4/0/2; J. Kaderka, J. Vlachová)
5/ Různé
a) Starosta obce informoval zastupitele o žádosti pana M. Borkovce o
úhradu škody ve výši 20 000 Kč, ke které došlo dne 11. 5. 2021
v důsledku pádu stromu z obecního lesa v katastru obce Uhřice na
zahradu výše jmenovaného a způsobilo škodu na plotu a zahradním
domku.
Událost byla řádně zadokumentována a odpovídá vzniklé škodě.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje úhradu částky
20 000 Kč jako náhradu škody, způsobené pádem stromu v majetku
obce Světlá na majetek pana M. Borkovce v katastru obce Uhřice.
(7/0/0)
b) Dále starosta obce na základě osobní prohlídky informoval o
probíhajících pracích v obecním lese v katastru obce Uhřice. Firma
Dřevo-Málek provádí další fázi kácení kůrovcem napadených stromů.
Fa Lekuro provedla vysázení stráně u rybníku Lipina v ceně 944 000 Kč.
c) Projektant Petr Odehnal předložil úpravu projektu chodníku podél
silniční komunikace směrem na Šebetov, která obsahuje odsunutí
chodníku od silnice a vyprojektování několika výjezdů na hlavní silnici.
Kvůli této stavbě bude muset být na pozemku p. č. 621/1 skácen
strom.
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d) Zastupitelstvo obce jednalo o pomoci několika Jihomoravským obcím,
které byly dne 24. června vážně poškozeny tornádem. Bylo navrženo
posečkání, až se situace uklidní.
e) Bude proveden ořez a úklid zeleně v obci.
f) Byl vznesen dotaz na opravu místní kapličky. Předpokládaný termín je
začátek července.

XXII. ROČNÍK TURNAJE V MALÉ KOPANÉ
Tradiční turnaj připadl na druhou sobotu v červenci
(10.7.2021) a do Světlé se sjelo 6 týmů (záměrně
plánovaný menší, ale osvědčený počet účastníků). Před
turnajem proběhla rozsáhlejší úprava hřiště a zde bych
chtěl poděkovat všem, kdo se do těchto prací zapojili.
Oproti loňskému roku nám naštěstí přálo počasí po celý
den, a tak nic nebránilo tomu, tento kvalitně obsazený
turnaj před slušnou diváckou návštěvou odehrát.
Týmy byly rozlosovány do 2 skupin již v pátek večer a to následovně:
Skupina A: BEEWATEC Boskovice (obhájce), TORPÉDA Vážany a AC Světlá 1999
Skupina B: PPH Cetkovice, FC Světlá a PANTHERS Vanovice
Turnaj zahájil loňský obhájce proti týmu veteránů ze Světlé a zápas skončil pro
domácí šťastnou remízou 1:1, poté ale nezvládli druhý zápas s Torpédama a po
prohře 0:4 museli do čtvrtfinále z 3. místa. Naopak Torpéda skupinu A vyhráli.
V druhé skupině dominoval domácí A-tým, kdy po remíze 0:0 s PPH a výhrou
2:1 nad Vanovicemi postoupili přímo mezi nejlepší 4 týmy turnaje do
semifinále.
Ve čtvrtfinále domácí AC Světlá narazili na velice silný tým PPH a
v dramatickém závěru nakonec prohráli těsně 2:1. V posledním zápase o 5.
místo pak dominovali nad PANTHERS Vanovice v poměru 4:1.
Hráči FC Světlá měli zápas volno a v semifinále se utkali s Beewatecem, kde
doplatili na nevyužité šance a po prohře 0:3 zůstal „jen“ zápas o 3. místo, který
však zvládli v poměru 3:2 nad tým Torpéda Vážany.
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Finále nám nabídlo reprízu loňského zápasu mezi týmy Beewatec Boskovice a
PPH Cetkovice, tento dramatický a vyrovnaný duel dospěl až do penaltového
rozstřelu, kde byli úspěšnější hráči PPH a potvrdili tak dlouholeté pravidlo, že
ve Světlé se neobhajuje (za celých 22 let se ani jednomu týmu nepovedlo
zvítězit 2 roky po sobě).
Konečné pořadí turnaje:
1. PPH Cetkovice

2. Beewatec Boskovice

3. FC Světlá „A“

4. TORPÉDA Vážany

5. AC Světlá „1999“

6. PANTHERS Vanovice

Závěrečné foto domácích týmů FC Světlá „A“ a AC Světlá „1999“
Individuální ocenění:
Cena pro spoluzakladatele turnaje v roce 2000: Petr Letfus st. a Jiří Palán ml.
Nejlepší střelci: Pavel Ščudla a Michal Zemánek (3 góly) - Torpéda Vážany
Nejlepší hráč: David Kubín - Beewatec Boskovice
Nejlepší brankář: Petr Letfus ml. - FC Světlá A
Po celou dobu turnaje probíhala sbírka na finanční pomoc rodině Čulenových
v Moravské Nové Vsi. K vybrané částce 954 Kč jsme z výdělku přispěli 5.046 Kč
a následující den jsme 6.000 Kč předali na benefičním koncertu v Cetkovicích.
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Děkujeme všem sponzorům, dárcům a také všem, kdo se podíleli na organizaci
a pomoci při 22. ročníku světelského turnaje.

FC SVĚTLÁ - 2. LIGA (2021)
Po loňské nedohrané sezóně se s menším zpožděním rozehrály i soutěže
v malé kopané okresu Blansko. FC Světlá, stejně jako v předchozích letech,
zasáhla do bojů ve 2. lize.
Po výhrách 6:1 nad Adamovem (v Cetkovicích), v Lysicích 4:1 a doma nad
Lomnicí 5:3, jsme se na chvíli usadili v čele 2. ligy. Těsná a trochu i smolná
prohra 2:1 ve Svitávce nás trochu přibrzdila, ale následné výhry 9:5 v Olešné,
4:0 v Dolní Lhotě a zejména 2:1 v Šerkovicích (favorit soutěže), nás opět
katapultovali nahoru.. Trošku kaňkou na výborně rozjeté sezóně byl závěr jara
a horší morálka (pramalá účast na zápasech), kdy se po prohře 4:2 na
Okrouhlé a především 5:0 kontumačně se Lhotou u Lysic „spadlo“ na zatím
průběžnou 4. příčku. I tak je to výsledek nad očekávaní dobrý a díky za něj.
Většinu podzimních zápasů již odehrajeme na hřišti ve Světlé (snad) …

Více na: https://www.smfbl.cz/sezona-2021/2-liga-2021/
Petr Palán, FC Světlá
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XIV. ROČNÍK CYKLOVÝLETU OKOLO MALÉ HANÉ
XIV. ročník cyklovýletu startuje tentokrát v obci Šebetov v sobotu 28. 8. 2021
Trasa je přibližně 35 km dlouhá a vede přes všechny obce mikroregionu Malá
Haná. Cesta vede převážně po nových asfaltových silnících II. a III. třídy, na
kterých probíhá normální silniční provoz, proto dbejte zvýšené opatrnosti.
Kousek se jede i po lesní cyklostezce mezi Borotínem a Velkou Roudkou,
případně pro odvážné mezi Úsobrnem a Uhřicemi.
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Foto archiv: Ročník 2012, start ze Světlé
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SVĚTELSKÁ POUŤ
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Přivítali jsme do řad občánků naší obce

Adéla Letfusová

Blahopřejeme rodičům i dětem a přejeme našim novým
občánkům do života vše nejlepší.

Naši oslavenci (1. 4. - 1. 9. 2021)
Ve zpravodaji uvádíme jubilea 60, 65, 70, 75, 80 a více let.
Paní

Kubínová

Věra

Pan

Šumbera

Jaroslav

Paní

Ščudlová

Markéta

Paní

Pulcová

Milena

Pan

Kaderka

František

Paní

Jakešová

Marie

Paní

Hartlová

Věra

Všem našim milým oslavencům přejeme do dalších krásných let života hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti a rodinné pohody.
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FOTOGALERIE

Les obce Světlá poničený kůrovcem v katastru obce Uhřice

Benefiční koncert Cetkovice 11.7.2021
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Oprava kapličky červenec 2021

Výměna čerpadla ve vodovodním vrtu 4.8.201
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Zdroj: Nicol′s free coloring pages
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