
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mikuláš s andělem a čerty - 5. 12. 2021 
 

 
        

  •zdarma      •číslo 3       • prosinec 2021 



2 
 

OBSAH 
 

 
Úvodní slovo starosty 3 
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce 5 
Otevírací doba sběrného dvora 16 
Vývoj Počtu obyvatel V obci Světlá 17 
Světelská pouť 17 
Výsledky voleb do poslanecké směmovny 19 
Vítání občánků 20 
FC Světlá - 2. liga (sezóna 2021) 21 
Fotogalerie 23 

 
 

 
 
 

 
 

Foto: Rybářské závody - 25.9.2021 
 
 



3 
 

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 
 
Vážení spoluobčané,  
rok 2021 uplynul jako voda a vy opět držíte v ruce vánoční vydání zpravodaje obce 
Světlá. Nynější situace se v mnohém podobá loňské zimě a znovu nevíme, zdali se 
některé naplánované akce uskuteční. Kvůli protiepidemickým opatřením bylo zrušeno 
například rozsvěcování vánočního stromu i tradiční Mikulášský běh Světlou. Zdali se 
uskuteční další akce včetně našeho lednového hasičského plesu zatím jisté není. 
Jak již bylo zmíněno v předchozím zpravodaji, máme letos v obci rozjetých několik 
akcí. Po stavební stránce je dokončeno napojení nového vodovodního vrtu na 
vodojem a čekají nás čerpací zkoušky. V souvislosti s tím musíme v příštím období řešit 
některé požadavky Krajské hygienické stanice, jako je nový provozní řád vodovodu a 
snížení hladiny radioaktivity v pitné vodě. Zároveň již máme projekt na propojení staré 
a nové větve vodovodu ve spodní částí obce, které by mělo být realizováno v roce 
2022. 
Celkem nenadále přišel požadavek firmy E.ON zrušit ve spodní části obce stávající 
dráty nadzemního elektrického vedení nízkého napětí a uložit nové vedení do země. 
Zastupitelstvo obce sice chápe potřebu posílit elektrické rozvody a řešit nevyhovující 
stav některých sloupů, ale obává se s touto akcí spojených dopadů na obec. Panují 
obavy především z vysokých nákladů na nové veřejné osvětlení a z poškození 
stávajících místních komunikací i vjezdů do jednotlivých domů. Uvidíme, zdali se 
povede negativní stanovisko zastupitelstva uhájit, nebo dojde k realizaci této akce i 
přes nesouhlas obce. 
Podařilo se zrealizovat opravu místní kapličky, jejíž současně pěkný vzhled jistě vydrží 
mnoho dalších let. Na příští rok plánovaná stavba nového chodníku podél hlavní 
komunikace směrem na Šebetov je ale ohrožena. Nezdařilo se získat souhlas jednoho 
z vlastníků ke směně menší části soukromého pozemku, aby chodník mohl stát dál od 
silnice. Proto nyní projektant řeší zkrácenou variantu chodníku, aby bylo možno 
alespoň částečně zlepšit bezpečnost chodců v této lokalitě. 
Na úřední desce a na internetových stránkách obce visí výzva k podání připomínek a 
podnětů od občanů k návrhu zadání nového Územnímu plánu obce Světlá. Tento 
dokument je k nahlédnutí na webových stránkách obce, v kanceláři OÚ nebo na 
Městském úřadě v Boskovicích, který je pořizovatelem nového ÚP. Oprávněné osoby 
tedy nyní ve stanovené lhůtě mohou v písemné formě podávat své požadavky na nový 
územní plán směrem k Odboru výstavby a územního plánování při MěÚ Boskovice. V 
průběhu příštího roku pak bude ve spolupráci s pořizovatelem a vybranou projekční 
kanceláří probíhat tvorba samotného nového územního plánu, neboť současné 
územně plánovací dokumentaci obce Světlá bude končit platnost.  
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Stejně jako každý rok v zimě obec řeší úklid sněhu z místních komunikací. Opět 
nastávají situace, kdy nevhodně zaparkovaný automobil při shrnování sněhové 
pokrývky překáží a někdy dokonce hrozí poškození takového vozidla. Proto apeluji na 
všechny občany, aby zejména v zimních měsících parkovali ohleduplně, což je 
koneckonců i v jejich vlastním zájmu. 
Podobně to platí i o nutnosti umožnit projetí popelářského vozu. V této souvislosti 
musím připomenout, že je třeba v den vývozu přemístit popelnice před dům včas - 
svozová firma může přijet už po šesté hodině ráno. Co se celkově týká odpadového 
hospodářství, tak likvidace prakticky všech druhů odpadů neustále zdražuje. Obecní 
úřad již obdržel nové ceníky za svoz odpadu firmou Technické služby Malá Haná na 
příští rok, kdy se dle nové Obecně závazné vyhlášky obce Světlá č. 1/2021 bude platit 
částka 700 Kč na poplatníka. Ať se nám to líbí nebo ne, musíme se snažit co nejvíce 
třídit a snižovat tak objem vyprodukovaného směsného komunálního odpadu, který 
končí na skládce či teď už spíše ve spalovně. Procenta vytříděných komodit je 
sledovaná veličina a za nesplnění předepsaných hodnot mohou obci v budoucnu 
hrozit pokuty. 
Nedávno jsme do svých řad přivítali čtyři nové občánky obce Světlá. I toto dokazuje 
pozitivní trend posledních let, kdy se počet obyvatel přibližuje k číslu 250. Přispěla k 
tomu především podpora výstavby nových rodinných domů, do níž vesnice za 
posledních asi 20 let investovala nemalé prostředky. I díky tomu se podařilo v obci 
udržet mnoho mladých rodin, z nichž vyroste budoucí samospráva naší obce. 
Na přelomu roku bývá zvykem trochu zhodnotit uplynulé období a zauvažovat o 
budoucnosti. Jistě si všichni přejeme zlepšení nynější situace, hlavně v souvislosti s 
onemocněním Covid-19. Společnost se však zdá rozdělená, ve veřejném prostoru se 
střetávají se různé názory a protichůdné informace na člověka působí ze všech stran. 
Do toho se přidává nejistota v energetické oblasti, kterou zřejmě způsobuje zelená 
politika, vnucovaná nám spolu s "politickou korektností" hlavně západními státy 
Evropské unie. Toto vše může vzbuzovat určité obavy, ale i přesto je třeba zůstat 
optimistou. Snad se s novou vládou ČR podaří vrátit státní rozpočet do přijatelných 
mezí a společnost se bude držet rozumných kroků. My ve Světlé máme menší cíle, 
například v roce 2022 úspěšně zorganizovat cyklovýlet Okolo Malé Hané nebo na 
podzim absolvovat volby do místního zastupitelstva. Věřím, že i vy přispějete podle 
svých možností k prospěchu naší obce, protože nakonec co si jako samospráva 
uděláme, to tady budeme mít. 
Takže na závěr Vám přeji, abyste si za dvanáct měsíců touhle dobou řekli, že to byl 
třeba i navzdory různým těžkostem zase docela dobrý rok. 

Eduard Dokoupil, starosta obce 
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ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 2.8.2021 

Přítomni: Ing. Eduard Dokoupil, Ing. Jan Kaderka, Roman Dobeš, Jana Vlachová, Jiří 
Lizna, Mgr. Petr Palán, Ing. Martin Cikánek (dostavil se v průběhu bodu č. 2) 

Ověřovatelé: Roman Dobeš, Jiří Lizna 
Hosté: J. Vystavěl 
Program:  

1/ Odvodnění areálu u fotbalového hřiště 
2/ Rozpočtové opatření č. 6/2021 
3/ Různé, diskuze, závěr 

 

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání, 
rozšířený o bod č. 4 s názvem Návrh zadání pro zpracování Územního plánu obce 
Světlá. (6/0/0) 
 

1/ Odvodnění areálu u fotbalového hřiště 
Pan M. Třeška podal žádost směrem k obci o řešení zaplavování jeho nemovitosti 
dešťovou vodou, která byla směrem k jeho domu svedena z pole. Při velkých deštích 
kanalizace není schopná vodu pobrat a ta natéká na dvůr až ke vchodovým dveřím.  
J. Biberle podotknul, že je ucpané drenážní potrubí na odvodu do kanalizace. Bylo 
navrženo šetření na místě. 
 

2/ Rozpočtové opatření č. 6/2021 
Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 6/2021, 7/2021 , 8/2021  (viz příloha), 
které schválil starosta obce. 
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 
6/2021, 7/2021, 8/2021. (7/0/0) 
 

3/ Návrh zadání pro zpracování Územního plánu obce Světlá 
Ing. Vlastimil Kolář z Odboru výstavby a územního plánování předložil Návrh zadání 
nového Územního plánu obce Světlá. Tento dokument byl postoupen zastupitelům 
pro případné doplnění požadavků obce. 
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4/ Různé 
a) Starosta obce informoval zastupitele o plánované obnově sítě NN v obci 

Světlá u kapličky. Nový obvod by měl být proveden do země z trafostanice „U 
rybníka“ a dále bude napojeno na stáv. č. 49 na stávající nadzemní vedení. 
Bylo navrženo vyprojektování dokončení zokruhování vodovodu od 
křižovatky u Dubu po uzávěr u č. p. 85. 
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje vypracování projektové 
dokumentace na zokruhování vodovodu od křižovatky U Dubu po č.p. 26. 
(7/0/0) 

b) Starosta obce informoval zastupitele o sdělení firmy Lesy ČR k žádosti o 
směnu lesních pozemků v okolí objektu kašny. Lesy ČR souhlasí se směnou 
pozemku p. č. st. 213 a p. č. 3467 v katastrálním území Šebetov. Dále Lesy ČR 
nesouhlasí se směnou části pozemku p. č. 1069/13 o výměře asi 9 ha.  
Mgr. J. Biberle vyhotovil návrh odvolání a seznámil s jeho zněním 
zastupitelstvo obce. Toto odvolání bude zasláno LČR.  

c) Místostarosta informoval zastupitelstvo obce o možných dotačních titulech 
na zbudování chodníku od zastávky k nové zástavbě.  

d) Dále bylo navrženo vypracování plánu rozvoje sportu od firmy Dotace pro Vás 
s.r.o. za cenu 10 000 Kč. 
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje vypracování dokumentu 
Plán rozvoje sportu od firmy Dotace pro Vás s.r.o. za cenu 10 000 Kč (5/0/2 R. 
Dobeš, J. Lizna) 

e) Starosta informoval zastupitelstvo obce o průběhu rekonstrukce kapličky.  
f) Starosta informoval o škodné události způsobené obecním pracovníkem. 
g) J. Vlachová provedla kontrolu plnění předešlých zápisů. 
h) Probíhá ořez nebezpečných (zavazejících) stromů a keřů v obci. 
i) Probíhala diskuze o finančním daru pro obec postiženou tornádem.  

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.8.2021 

Přítomni: Jiří Lizna, Roman Dobeš, Ing. Eduard Dokoupil, Ing. Jan Kaderka, Ing. Martin 
Cikánek, Mgr. Petr Palán, Jana Vlachová 

Ověřovatelé: Ing. Martin Cikánek, Mgr. Petr Palán 
Hosté: Mgr. J Biberle, J. Vystavěl 
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Program: 
1/ Závěrečný účet TS Malá Haná za rok 2020 
2/ Cenová nabídka na propojení vodovodních řadů 
3/ Rozpočtové opatření č. 9/2021 
4/ Žádost o prodej obecního pozemku 
5/ Různé, diskuze, závěr 
 

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání 
rozšířený o bod 5/ Žádost o prodej obecního pozemku. (7/0/0) 
 

1/ Závěrečný účet TS Malá Haná za rok 2020 
Účetní dobrovolného svazku Technické služby Malá Haná předložila zastupitelstvu 
Závěrečný účet svazku za rok 2020. Příjmy svazku v minulém roce činily 27 637 983,55 
Kč, výdaje 27 899 786,86 Kč a financování 261 803,31 Kč. Starosta seznámil 
zastupitelstvo obce se Závěrečným účtem svazku TS Malá Haná za rok 2020. 
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Závěrečný účet Technických 
služeb Malá Haná za rok 2020. (7/0/0) 
 

2/ Cenová nabídka na propojení vodovodních řadů  
Firma Aqua Centrum Břeclav s.r.o. předložila cenovou nabídku na propojení 
vodovodních řadů v obci Světlá. Cílem je zokruhování vodovodních větví u novostaveb 
a ve spodní části obce tak, aby při poruše vodovodu byl od dodávky pitné vody 
odstaven co nejmenší počet odběratelů. Nabídnutá cena za projekt činí 49 000 Kč bez 
DPH. Dále bude třeba zaměřit dotčené území za cenu 19 200 Kč bez DPH. Byl vznesen 
požadavek na položkový rozpočet, který by byl součástí dodávky 
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá souhlasí s přidělením zakázky na projekt 
propojení vodovodních řadů firmě Aqua Centrum Břeclav s.r.o. včetně položkového 
rozpočtu. (7/0/0) 
 

3/ Rozpočtové opatření č. 9/2021 
Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 9/2021 (viz příloha), které schválil 
starosta obce. 
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 
9/2021. (7/0/0) 
 

4/ Žádost o prodej obecního pozemku 
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se zněním žádosti. Jedná se o odkup již 
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vyvěšeného záměru č. 3/2020 na prodej parcely č. 2/38 v katastru obce Světlá u 
Šebetova. Dle geometrického plánu číslo 269-133/2019 zhotoveného Ing. Janem 
Zemánkem 
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje prodej parcely č. 2/38 v katastru 
obce Světlá u Šebetova dle geometrického plánu číslo 269-133/2019 Vladimírovi 
Šumberovi. (5/0/2; J. Kaderka, J. Vlachová) 
 

5/ Různé 
a) Starosta obce informoval zastupitele o podrobnostech plánované obnovy sítě 

nízkého napětí v obci Světlá u kapličky s uložením elektrického vedení do 
země. Dle vyjádření projektanta jsou protlaky pod komunikacemi a pod 
vjezdy do domů možné, stejně jako uložení vedení pouličního osvětlení do 
stejného výkopu. Z důvodu nedostatku informací bylo navrženo posečkání do 
dalšího zasedání zastupitelstva obce. 

b) Starosta obce informoval zastupitele o návrhu nového znění Obecně závazné 
vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
Tento text byl dodán Technickými službami Malá Haná a měl by odpovídat 
nově přijaté legislativě v této oblasti.  

c) Zastupitelstvo obec diskutovalo o uzavření dohody s městysem Knínice, 
týkající se podmínek plnění předškolní a školní docházky v ZŠ Knínice. 
V dřívějších letech měla obec takové dohody uzavřeny především z důvodu 
úhrad neinvestičních nákladů na děti z obce Světlá. Bylo navrženo získání 
informací od městyse Knínice. 

d) Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o vývoji zadání nového 
územního plánu. 

e) Obec Světlá přebrala pořádání Cyklovýletu okolo Malé Hané 2022. Předběžně 
byl projednáváno pořádání této akce. 

f) Předsedkyně kontrolní komise provedla kontrolu zápisů z minulých zasedání. 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 4.10.2021 

Přítomni: Mgr. P. Palán, R. Dobeš, Ing. E. Dokoupil, Ing. J. Kaderka, J. Lizna, Ing. M. 
Cikánek - dostavil se při projednávání bodu č. 3 

Ověřovatelé: R. Dobeš, J. Lizna 
Hosté: Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl 
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Program: 
1/ Prodej obecní parcely č. 2/24 
2/ Obecně závazná vyhláška o místním popl. za systém odp. hospodářství 
3/ Uložení vedení NN do země 
4/ Rozpočtové opatření č. 10/2021 
5/ Různé, diskuze, závěr 
 

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání. (6/0/0) 
 

1/ Prodej obecní parcely č. 2/24 
Na minulém zasedání zastupitelstva schválilo OZ odprodej obecní parcely č. 2/38 
v katastru obce Světlá panu V. Šumberovi. Dle geometrického plánu číslo 269-
133/2019 zhotoveného Ing. Janem Zemánkem. Jmenovaný požádal ještě o odprodej 
vedlejší parcely č. 2/24. K tomuto odkupu byl dne 6.9.2021 řádně vyvěšen záměr č. 
1/2021 (viz příloha). 
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje prodej parcely č. 2/24 (ostatní 
plocha) o výměře 12 m2 v katastru obce Světlá u Šebetova dle geometrického plánu 
číslo 269-133/2019 panu V. Šumberovi za cenu 65 Kč/ m2. (4/0/2; J. Kaderka, J. 
Vlachová) 
 

2/ Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za systém odp. hospodářství 
Od 1. 1. 2021 byl novelizován zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Proto 
starosta obce předložil návrh nové OZV o místním poplatku za systém odpadového 
hospodářství (viz příloha). Na základě kalkulace nákladů za odvoz a zpracování odpadů 
v roce 2020 stanovilo zastupitelstvo roční sazbu poplatku na částku 700 Kč a splatnost 
tohoto poplatku do 30.6. příslušného kalendářního roku. 
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. (6/0/1; M. 
Cikánek) 
 

3/ Uložení vedení NN do země 
Starosta obce informoval zastupitele o situaci ohledně uložení el. vedení NN do země 
ve spodní části obce. V případě realizace této akce by musela obec vynaložit velké 
náklady na rekonstrukci veřejného osvětlení. 
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá vyjadřuje nesouhlas s uložením vedení 
nízkého napětí do země ve spodní části obce. Dále pověřuje starostu obce zasláním 
dopisu projekční firmě se zamítajícím stanoviskem. (7/0/0) 
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4/ Rozpočtové opatření č. 10/2021 
Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 10/2021 (viz příloha), které schválil 
starosta obce. 
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 
10/2021. (7/0/0) 
 

5/ Různé 
a) Starosta obce informoval přítomné o jednání s obcí Knínice o uzavření 

smlouvy na umisťování žáků druhého stupně do ZŠ Knínice. Dle vyjádření 
tamního starosty ředitelka ZŠ nechce z důvodu vysokého počtu žáků ve 
třídách další smlouvy uzavírat. 

b) Starosta obce navrhnul zvýšení odměny za úklid budovy obecního úřadu, 
zastávek a obsluhy sběrného dvora. Současně navrhnul zvýšení odměny za 
jednorázové praní záclon a mytí oken. Dále navrhnul zvýšení měsíční odměny 
za obsluhu knihovny. 
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obec Světlá schvaluje navýšení odměny za úklid 
OÚ, autobusových zastávek a obsluhu sběrného dvora na částku 2000 Kč 
měsíčně. Současně OZ schvaluje jednorázovou odměnu za mytí oken a praní 
záclon ve výši 500 Kč. Dále schvaluje novou výši měsíční odměny za vedení 
místní knihovny ve výši 500 Kč. Uvedené částky jsou včetně všech odvodů. 
(7/0/0) 

c) Zastupitelé obec projednali dopis Ing. Jiřího Cikánka zastupitelům (viz 
příloha), ve kterém navrhnul uspořádat anketu k využití obecního domu č. p. 
38 a požádat o dotaci na vybudování kulturní stezky v obci. Zastupitelstvo 
řešilo opravu střechy domu č. p. 38. Dále pověřilo Ing. Jiřího Cikánka zjištěním 
informací ohledně dotací na informační tabule. 

d) Bylo zjištěno, že nad obcí byl uložen odpad ze stavební činnosti. 
e) J. Biberle seznámil zastupitelstvo se stavem lesních cest v obecním lese, které 

jsou po těžbě značně poškozeny. 
f) Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem přípravy projektu chodníku od 

„zastávky k bytovce“. 
g) Byla provedena kontrola zápisů z minulých zasedání. 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.11.2021 

Přítomni: J. Lizna, R. Dobeš, Ing. M. Cikánek, Ing. J. Kaderka, Ing. E. Dokoupil, J. 
Vlachová, Mgr. P. Palán 
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Ověřovatelé: Ing. M. Cikánek, Mgr. P. Palán 
Hosté: J. Vystavěl 
 

Program: 
1/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci 
2/ Smlouva o příspěvku na spolufinancování služeb soc. prevence 
3/ Plán rozvoje sportu v obci Světlá 
4/ Rozpočtové opatření č. 11/2021 
5/ Žádost o odkup pozemku pod základnovou stanicí 
6/ Žádost o odkup pozemku od obce 
7/ Plán inventur za rok 2021 
8/ Různé, diskuze, závěr 
 

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání, 
rozšířený o body č. 6, 7 a 8. (7/0/0) 
 

1/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci 
Stejně jako v minulých letech je partnerem obce Světlá v projektu Společných nákupů 
silové elektřiny a zemního plynu obec Blatnička. V rámci zjednodušení procesu bylo na 
návrh Českomoravské komoditní burzy Kladno přistoupeno k tomu, že nově budou 
burzovní poplatky sloučeny s odměnou pro dohodce. 
V příslušné Smlouvě o spolupráci jsou ale nyní tyto poplatky uvedeny zvlášť. Aby se 
letošní proces zbytečně nenatahoval, byla obec požádána o podepsání Dodatku č. 1 
k uvedené smlouvě (viz příloha). Pro další rok již bude Smlouva o spolupráci upravena. 
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
spolupráci ze dne 15. 6. 2021 s obcí Blatnička. (7/0/0) 
 

2/ Smlouva o příspěvku na spolufinancování služeb soc. prevence  
Podobně jako v minulém roce požádalo město Boskovice o spolufinancování 
Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko ze strany obcí v ORP Boskovice pro rok 
2022. Zároveň byla předložena příslušná Smlouva o příspěvku (viz příloha) spolu 
s dalšími podklady. 
Paušální platba podle počtu obyvatel po rozpočítání vychází na 21,50 Kč na obyvatele. 
Kalkulace podílu nákladů na minimální síť služeb sociální prevence a odborného 
sociálního poradenství pro obce ORP Boskovice pro rok 2022 v případě obce Světlá 
činí tedy celkem 5400 Kč. Tato částka bude zanesena do rozpočtu obce pro rok 2022. 
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Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje příspěvek na financování sociálních 
služeb a odborného sociálního poradenství v rámci ORP Boskovice na rok 2022 
v celkové výši 5400 Kč a souhlasí s předloženým návrhem Smlouvy o příspěvku. (7/0/0) 
 

3/ Plán rozvoje sportu v obci Světlá 
Firma Dotace pro Vás s.r.o. zpracovala a předložila zastupitelstvu Plán rozvoje sportu 
obce Světlá na období let 2021-2025. Cílem tohoto dokumentu je zhodnotit současný 
stav sportu v obci a stanovit místní priority v oblasti sportu. Bylo navrženo zrevidování 
Petrem Palánem a bude připomínkováno na příštím zasedání. 
 

4/ Rozpočtové opatření č. 11/2021 
Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 11/2021 (viz příloha), které schválil 
starosta obce. 
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 
11/2021. (7/0/0) 
 

5/ Žádost o odkup pozemku pod základnovou stanicí 
Firma Vantage Towers s.r.o. (nástupnická organizace Vodafone Czech Republic) 
písemně podala žádost o odkup oplocené části pozemku parc. č. 615/149 v k. ú. 
Světlá, na kterém stojí základnová stanice veřejné sítě el. komunikací (viz příloha). Za 
plochu o výměře cca 132 m2 zájemce nabízí částku 300 000 Kč + zajištění související 
administrativy. V případě odkupu by musela být zřízena služebnost pro přístup ke 
stanici a na elektropřípojku. Platnost stávajícího kontraktu je do 26. 5. 2025 a nájem 
teď činí 55 400,70 Kč ročně. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Světlá souhlasí se záměrem odprodat část 
pozemku p. č. 615/149 pod základnovou stanicí veřejné sítě elektronických 
komunikací v k. ú. Světlá u Šebetova. (0/6/1; E. Dokoupil) 
 

6/ Žádost o odkup pozemku od obce 
Roman Smékal podal žádost o odkup částí pozemků p. č. 621/1 a 621/2 v k. ú. obce 
Světlá u Šebetova o celkové výměře asi 1665 m2 (viz příloha). 
Starosta obce zároveň informoval o stavu příprav projektové dokumentace nového 
chodníku podél hlavní silnice. 
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá nesouhlasí s odprodejem částí pozemků p.č. 
621/1 a 621/2 v k. ú. Světlá u Šebetova dle žádosti Romana Smékala. (7/0/0) 
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7/ Plán inventur na rok 2021 
Účetní obce vypracovala dokument Plán inventur na rok 2021, který stanovuje hlavní 
inventarizační komisi, další část stanovuje dílčí inventarizační komise č. 1, 2 a 3. 
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Plán inventarizační komise 
na rok 2021. (7/0/0)  
 

8/ Různé 
a) Zokruhování vodovodu - Starosta obce informoval zastupitele ohledně vývoje 

akce Zokruhování vodovodu. Byla navržena úprava projektu. 
b) Propojení vrtu a vodojemu - J. Vystavěl informoval zastupitelstvo ohledně 

postupu prací na propojení nového vrtu a vodojemu.  
c) Rozpočet na rok 2022 - Ing. M. Cikánek požádal zastupitelstvo o připomínky a 

návrhy k zařazení do rozpočtu pro rok 2022 
d) Oduranování pitné vody - Starosta obce seznámil zastupitelstvo 

s problematikou podmínek KHS Blansko z hlediska odfiltrování uranu z pitné 
vody. 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.11.2021 

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

Ověřovatelé: Jana Vlachová, Roman Dobeš 
Hosté: P. Kaderka, J. Vystavěl  
 

Program: 
1/ Rekonstrukce vedení NN formou kabelizace do země 
2/ Odprodej obecní parcely č. 119/30 
3/ Odprodej obecní parcely č. 2/38 
4/ Nová směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
5/ Projekt chodníku podél hlavní silnice 
6/ Rozpočtové opatření č. 12/2021 
7/ Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování IDS JMK 
8/ Různé, diskuze, závěr 
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Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání, 
rozšířený o bod č. 8. (7/0/0) 
 

1/ Rekonstrukce vedení NN formou kabelizace do země  
Na minulém zasedání zastupitelstvo obce vyjádřilo zamítavý postoj k rekonstrukci 
elektrického vedení ve spodní části obce. Důvodem tohoto stanoviska byly zejména 
související vysoké předpokládané náklady na rekonstrukci veřejného osvětlení. Firma 
eg.d (člen skupiny E.On) poté zaslala dopis (viz příloha), ve kterém znovu zdůvodňuje, 
proč je tato rekonstrukce nezbytná. V případě sporu by věc řešil příslušný úřad a 
mohlo by dojít až k nařízení stavby přes odpor obce. 
Zastupitelstvo obce nemá dostatek informací k projektu.  
Bylo navrženo zajištění podrobné projektové dokumentace v tištěné podobě včetně 
detailních popisů průchodů přes jednotlivé vjezdy a komunikace, popis samotného 
napojení jednotlivých nemovitostí. Bližší specifikaci možnosti spolupráce na veřejném 
osvětlení. 
Dále bylo navrženo zajištění cenových nabídek na zhotovení projektové dokumentace 
na nové veřejné osvětlení na „Spodním konci“ obce včetně předběžných nákladů na 
realizaci. 
 

2/ Odprodej obecní parcely č. 119/30 
Při nedávné kontrole hospodaření obce byl zjištěn nedostatek v podobě zastaralého 
záměru obce na prodej stavební parcely č. 119/30 v katastru obce Světlá u Šebetova. 
Příslušný záměr musí být vyvěšen nejvýše ne dříve než dva roky před prodejem. 
Z tohoto důvodu byl příslušný záměr jako Záměr obce č. 2/2021 (viz příloha) znovu 
vyvěšen a musí být znovu odsouhlasen. K uvedenému záměru prodeje nebyly ze 
strany občanů vzneseny připomínky. 
Usnesení č. 2: 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. Tímto 
usnesením se ruší usnesení OZ č. 6 ze dne 28. 6. 2021. (6/0/1; J. Kaderka) 
 

3/ Odprodej obecní parcely č. 2/38 
Na zasedání OZ dne 30. 8. 2021 byl schválen prodej obecní parcely č. 2/38 v katastru 
obce Světlá u Šebetova o výměře 32 m2 panu V. Šumberovi. Jelikož v příslušném 
usnesení chyběla prodejní cena, musí zastupitelstvo obce tento prodej znovu schválit. 
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje prodej obecní parcely č. 2/38 
v katastru obce Světlá u Šebetova o výměře 32 m2 dle geometrického plánu č. 269-
133/2019 panu Vladimíru Šumberovi za cenu 65 Kč/m2. Tímto usnesením se ruší 
usnesení OZ č. 5 ze dne 30. 8. 2021. (5/0/2; J. Kaderka, J. Vlachová) 
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4/ Nová směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
Obec Světlá má nyní platnou Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z roku 2017 (viz příloha). Vzhledem k citelnému zdražení stavebních prací a dodávek 
jsou již jednotlivé cenové hladiny v příslušné směrnici pro obec příliš omezující. Proto 
starosta obce navrhnul zvýšit hranici předpokládaných hodnot zakázek mezi I. a II. 
kategorií na 100 000 Kč a mezi II. a III. kategorií na 800 000 Kč bez DPH. 
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje směrnici č. 1/2021 k zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu. A to mezi I. a II. kategorií na 100 000 Kč a mezi II. a 
III. kategorií na 800 000 Kč bez DPH. (7/0/0) 
 

5/ Projekt chodníku podél hlavní silnice 
Starosta obce informoval zastupitele o stavu projektu chodníku podél hlavní silnice 
směrem na Šebetov. Po několikáté úpravě projektu souhlasili se směnou pozemku pro 
výstavbu chodníku tři majitelé dotčených pozemků, čtvrtý odmítnul. Pan Odehnal, 
zpracovávající projektu pro tuto stavbu navrhnul několik řešení pro další postup v této 
věci. Zastupitelstvo obce po projednání schválilo dále postupovat tak, že bude vhodné 
chodník ukončit před pozemkem 623 s místem pro přecházení. 
 

6/ Rozpočtové opatření č. 12/2021 
Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 12/2021 (viz příloha), které schválil 
starosta obce. 
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 
12/2021. (7/0/0) 
 

7/ Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování IDS JMK 
Firma Kordis, zajišťující v Jihomoravském kraji Integrovaný dopravní systém, zaslala 
obci Dodatek Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK (viz příloha). 
Předmětem dodatku je zvýšení ročního finančního příspěvku obcí na 100 Kč na 
obyvatele a sjednocení termínu splatnosti příspěvku pro všechny obce. 
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění 
financování systému IDS JMK. (7/0/0) 
 

8/ Různé 
a) Firma Prosperity FS zpracovala pro obec návrhy nového pojištění majetku 

obce a odpovědnosti představitelů obce (viz příloha). Bylo navrženo 
vypovězení stávající pojistné smlouvy s ČSOB pojišťovnou č. 8056487112 a 
vypracování nového návrhu pojištění. 

b) Starosta informoval zastupitelstvo o výsledku kontroly hospodaření JMK. 
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c) Zastupitelstvo obce Světlá navrhlo odměnu pro účetní obce za 
bezproblémové vedení účetnictví. 
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje odměnu pro účetní obce 
za bezproblémové vedení účetnictví ve výši jedné poloviny měsíční mzdy. 
(6/0/1; E. Dokoupil) 

d) Zastupitelstvo bylo seznámeno s dotačním titulem na vybavení kulturního 
domu novými židlemi a stoly. Místostarosta byl pověřen získáním cenových 
nabídek na toto vybavení.  

e) Starosta obce informoval zastupitelstvo o potřebách zajištění akce 
Cyklovýletu Okolo Malé Hané. 

f) Plán rozvoje sportu - P. Palán doplnil plán rozvoje sportu, který bude předán 
k dopracování firmě Dotace pro Vás. 

g) Zokruhování vodovodu - zastupitelstvo bylo seznámeno s novým návrhem 
trasy zokruhování vodovodu. 

h) Proběhla kontrola zápisů z minulých zasedání. 
i) Bylo projednáváno parkování osobních automobilu před místním 

pohostinstvím, kde vysoká stálá obsazenost zamezuje možnostem dočasného 
zaparkování. Obsazené parkoviště rovněž značně omezuje zimní údržbu 
tohoto místa. 

j) M. Cikánek informoval zastupitelstvo ohledně vzniklé situace v základní škole 
v Cetkovicích. 

k) J. Vystavěl informoval zastupitelstvo ohledně poruchy na vodovodu. 
 
 

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA  
 

Sběrný dvůr v obci Světlá bude v zimním období otevřen v sobotu od 15 do 16 
hod jen v liché týdny, a to pro rok 2022 v těchto termínech: 
  8. ledna 2022  19. února 2022 

22. ledna 2022    5. března 2022 

  5. února 2022  19. března 2022 
 

Od soboty 2. dubna 2022 bude provoz sběrného 
dvora opět každý týden. 
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VÝVOJ POČTU OBYVATEL V OBCI SVĚTLÁ 
 

 

 
SVĚTELSKÁ POUŤ 
 

Ve dnech 13. až 15. srpna 2021 se uskutečnilo opět několik akcí v rámci Světelské 
pouti.  
V pátek se odehrál tradiční zápas Svobodní - Ženatí, kterému přálo jednak počasí, ale i 
větší divácká kulisa než v předešlých letech. Nakonec se po několika letech mohli 
z vítězství radovat zaslouženě Ženatí. 

Svobodní - Ženatí 2:4 (po poločase 1:2),  
 branky: Dufka Ondřej, Vymer Dennis - Palán Petr 2x, Kaderka Jan, Letfus Michal 
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Snad se tato tradice fotbalových zápasů nepřeruší, jak můžete z fotky vidět, tak 
základna budoucích fotbalistů/fotbalistek je velká. 

 

V sobotu se konala předpouťová zábava za doprovodu skupiny GAVA BAND. I tato 
akce přitáhla velké množství návštěvníků, a to nejen z blízkého okolí.  
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V neděli se konala mše svatá u kapličky a odpoledne bylo připraveno posezení na 
výletišti s bohatým občerstvením, skákacím hradem a skluzavkou pro děti, kde si 
mohly děti zadovádět v průběhu celého odpoledne. 
 

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SMĚMOVNY  
 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 proběhly 
ve dnech 8. a 9. října 2021. Celorepubliková volební účast byla 65,432 %, to 
znamená třetí nejvyšší v historii České republiky. V obci Světlá volilo 145 voličů ze 
198, tj. 74,9 %. 
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Volební místnost v sále kulturního domu 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  
 

V neděli 12. 12. 2021 proběhlo slavnostní „Vítání nových občánků“ naší obce. Přivítali 
jsme:  
Mikoláše Vranu, Jana Janíka, Viktorii Danyi a Adélu Letfusovou. 
 

Velké poděkování patří našim dětem za zpestření programu básničkami, které nám 
krásně zarecitovaly.   
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FC SVĚTLÁ - 2. LIGA (SEZÓNA 2021) 
 

Letošní ročník se oproti tomu loňskému podařilo odehrát kompletní a našemu týmu se 
podařilo splnit svůj cíl „udržet se ve 2. lize i pro rok 2023“, což se nakonec povedlo. 
Připomínám, že od loňského roku je zaveden nový model, kdy týmy na 1. - 4. místě 
postupují do vyšší soutěže a na 7. - 10. místě sestupují do nižší soutěže.  
V uplynulém ročníku se účastnilo celkem 60 týmů, kterých je rozdělených do šesti lig a 
jsem rád, že právě FC Světlá se drží již několik let v těch nejvyšších soutěžích. 
V 10. kole jsme odjeli na 
doslova těžkou půdu do 
Adamova, kde jsme 
zaslouženě vyhráli 3:1 a 
trefil se i nový hráč 
Ondřej Dufka ze Světlé. 
Poté jsme v 11. kole 
přivítali ve Světlé tým 
Lysic, který jsme jasně 
přehrávali, ale selhali 
v koncovce. Zde za 
zmínku stojí fakt, že 
v tomto zápase za FC 
Světlá nastoupili pouze 
„Světelští“.  



22 
 

V dalších kolech vítězství v Lomnici 5:2, prohry doma se Svitávkou 1:3, Dolní Lhotou 
1:2 a Olešnou 2:4. Následovali 2 remízy se suverénními Šerkovicemi 1:1 a rovněž i 
Okrouhlou 1:1, na závěr pak domácí cenná výhra nad silnou Lhotou u Lysic 2:1. 
V průběhu podzimu se do sestavy podařilo zapracovat dalšího hráče se světelskými 
„kořeny“ - Radima Kaderky. 
Ke konci sezóny již byla horší docházka (stejně jako poslední roky) a tak výsledné 5. 
místo je nakonec pro tým úspěch. 
 

Více informací o uplynulé sezóně na :         www.smfbl.cz/sezona-2021/2-liga-2021/ 
 

 
Za FC Světlá v roce 2022 nastoupili:       (odehrané zápasy/góly) 
Cojocaru Valentin (6/4), Dokoupil Filip (6/5), Dufka Ondřej (4/3), Filip Jan (9/0), Horák 
Jan (1/0), Jedlička David (7/3), Kaderka Pavel (2/0), Kaderka Radim (2/0), Kubín David 
(8/5), Kubín Michal (7/3), Letfus Matěj (11/4), Letfus Michal (13/10), Letfus Petr ml. 
(9/1), Loukota David (6/0), Mucha Ondřej (5/0), Mucha Vojtěch (6/2), Palán Petr (9/2), 
Pospíšil Tomáš (2/0), Šmíd Zbyněk (11/2), Vondál Lukáš (3/0), Vondál Pavel (16/7). 
 

Do sezóny zasáhlo 20 hráčů, ale některé zápasy se horko těžko lepily a morálka se 
zhoršovala. Nyní FC Světlá řeší existenční problémy, jelikož skoro polovina hráčů (z 
okolních vesnic) skončila, tak ještě není 100% jisté, zda se příští rok bude ve Světlé 
hrát.  



23 
 

Za sebe doufám, že se FC Světlá podaří udržet pohromadě, jelikož pokud by se soutěž 
nepřihlásila, tak by se pak těžce obnovovala. Je to bohužel neveselý trend v obcích 
napříč republikou, který se týká malého i velkého fotbalu. 
 

Za tým FC Světlá bych Vám všem chtěl popřát krásné svátky vánoční a po celý rok 
2022 hlavně mnoho zdraví, štěstí, lásky a pohody.   Petr Palán - FC Světlá 

 
FOTOGALERIE 
 

 
Hasiči ze Světlé při předávce vody během oslav založení SDH Cetkovice - 21.8.2021 

 
Světelské stanoviště v rámci cyklovýletu Okolo Malé Hané - 28.8.2021 
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Ruční stříkačka SDH Světlá při předávce vody koňkami v Úsobrně - 18.9.2021 

 
Kontrolní den na stavbě připojení nového vrtu na vodojem - 18.10.2021 

 
Lampionový průvod a položení věnce u památníku - 28.10.2021 
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Mapování kanalizační sítě pomocí hasičské stříkačky - 5.11.2021 

 
Oprava poruchy vodovodní přípojky v hodní části obce - 22.11.2021 

 
Úklid listí v areálu pod lipami a zazimování fotbalového hřiště - 20.11.2021 
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Nakládání vánočního stromu v lese - 27.11.2021 
 
 
 

 
 

Stavění vánočního stromu a světelných ozdob - 27.11.2021 
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Rozloučili jsme se 
 

Pan    Šumbera Jaroslav 
 

Paní     Šumberová Vlasta 
 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

 
Naši oslavenci (1. 10. - 31. 12. 2021) 
 

Ve zpravodaji uvádíme jubilea 60, 65, 70, 75, 80 a více let. 
 

Paní Cikánková  Ludmila  
 

Paní Kaderková  Marie 
 

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