Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 22.2. 2022
Přítomni: J. Vlachová, J. Lizna, Mgr. P. Palán, Ing. E. Dokoupil, Ing. J. Kaderka, R. Dobeš,
Ing. M. Cikánek – omluven
Ověřovatelé: Roman Dobeš, Mgr. Petr Palán
Hosté: J. Vystavěl, P. Komárek
Program:

1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu
2/ Rekonstrukce vedení NN formou kabelizace do země
3/ Ceny pozemků v obci
4/ Žádost o kácení stromu
5/ Vyřazení a odprodej nepotřebného vybavení
6/ Různé, diskuze, závěr (zhodnocení finančních prostředků obce, žádost o pronájem,
vyjádření LČR ke kašně, smlouva E.ON)

0/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu
Usnesení č. 1: Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce ověřovatelů zápisu
Romana Dobeše a Mgr. Petra Palána. (6/0/0)
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání, rozšířený o bod č. 6
s názvem Rozpočtové opatření č. 1/2022. (6/0/0)
2/ Rekonstrukce vedení NN formou kabelizace do země
Přítomný zástupce firmy EG.D podal zastupitelům informace o stavu projektových příprav
rekonstrukce vedení NN formou kabelizace do země v oblasti kolem místní kapličky. Dále odpověděl
na dotazy zastupitelů, zejména ohledně související rekonstrukce pouličního osvětlení. Bylo navrženo
získat projektovou dokumentaci od projekční firmy a následně jednat o proveditelnosti a dalším
postupu.
3/ Ceny pozemků v obci
Starosta obce informoval zastupitele o předběžném jednání s Ing. Šmídem ohledně stanovení
aktuálních cen pozemků ve vlastnictví obce za účelem jejich prodeje. V úvahu připadají dva modely:
buď znalecké ocenění konkrétního pozemku při každém jednotlivém prodeji, nebo jednorázové
stanovení cen různých typů pozemků na určité období.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje zadání stanovení aktuálních cen pozemků v obci
Světlá Ing. Šmídovi pro případ prodeje pozemků v obecním vlastnictví. (5/0/1; J. Lizna)
4/ Žádost o kácení stromu
J. Hes předložil písemnou žádost o pokácení vzrostlé borovice (viz příloha), která se nachází na
obecním pozemku v blízkosti jeho domu č. p. 57, který podle jeho slov ohrožuje. Proti této žádosti
stojí odborný posudek, který nechala zpracovat majitelka domu č. p. 54. Bylo navrženo projednání
na TOŽP Boskovice.
5/ Vyřazení a odprodej nepotřebného vybavení
Z důvodu nákupu nových židlí a stolů do sálu místního kulturního domu navrhnul starosta obce
vyřazení 38 (sál) použitých židlí a 14 (čtvercových) +10 (obdélníkových) +3 kusů stolů, pořízených
v roce 2000, z majetku obce jako nepotřebné a jejich následný odprodej. Zastupitelstvo obce následně
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stanovilo konkrétní prodejní cenu s tím, že tento nepotřebný inventář bude nabídnut místním
občanům.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje vyřazení 38 kusů židlí a 27 kusů stolů z majetku
obce jako použité a nepotřebné a souhlasí s jejich odprodáním za cenu 20 Kč za židli a 50 Kč za stůl.
(6/0/0)
6/ Rozpočtové opatření č. 1/2022
Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 1/2022 (viz příloha), které schválil starosta obce dne
3. 1. 2022. Toto rozpočtové opatření mění některé položky na straně příjmů i výdajů rozpočtu obce
v celkové částce 8800 Kč.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2022. (6/0/0)
5/ Různé
a) Starosta obce informoval o doručném vyjádření společnosti Lesy ČR ohledně odvolání proti
zamítnutí směny či odprodeje části lesních pozemků v oblasti prameniště pitné vody nad obcí Světlá.
Společnost LČR stále trvá na svém stanovisku odprodat pouze pozemky p. č. st. 213 a 3467
v katastrálním území obce Šebetov v blízkosti kašny. Dále bylo navrženo pověřit Mgr. J. Biberleho
a Ing. J. Cikánka vytvořením dopisu jako žádosti o směnu lesních pozemků s LČR v k.ú. Uhřice.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce pověřuje jednáním o koupi p. č. st. 213 a 3467 v katastrálním
území obce Šebetov (v blízkosti „kašny“) Ing. Jiřího Cikánka a Mgr. Jiřího Biberleho.
b) Starosta obce podal zastupitelům předběžné informace ohledně možného výhodnějšího zúročení
volných finančních prostředků obce prostřednictvím spořicích účtů u vybraných peněžních ústavů,
aby se tak minimalizovaly ztráty v důsledku nynější vysoké míry inflace.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce ve spolupráci s finančním výborem
předložením návrhu na zhodnocení finančních prostředků obce prostřednictvím vhodných
bankovních produktů na příštím zasedání OZ. (6/0/0)
c) J. Krajíčkovi bylo sděleno stanovisko zastupitelstva obce ohledně jeho žádosti o řešení situace
v souvislosti se zastavěním dvou obecních pozemků. Uvedený následně předběžně souhlasil se
směnou obecního pozemku p. č. 2/15 o výměře 98 m2 v katastru obce Světlá u Šebetova
za stejně velkou část pozemku p. č. 1/2 v katastru obce Světlá u Šebetova.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Světlá souhlasí se záměrem směny pozemku p. č. 2/15 o výměře
98 m2 v katastru obce Světlá u Šebetova za stejně velkou část pozemku p. č. 1/2 v katastru obce Světlá
u Šebetova s tím, že polovinu nákladů hradí obec Světlá a polovinu J. Krajíček. (6/0/0)
d) Starosta obce informoval přítomné, že podepsal Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou EG.D a.s. o
zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 673, týkající se rekonstrukce kabelového vedení NN a
výstavby nového el. rozvaděče. Příslušnou smlouvu bude projednávat zastupitelstvo obce.
e) Paní Kalvodová požádala zastupitelstvo obce o užívání pozemku č. 8/2 u svého domu č. p. 66
v katastru obce Světlá.
Bylo zjištěno, že se jedná o soukromý pozemek, nikoliv obecním. Z tohoto důvodu tuto věc nebude
projednávat.
g) Starosta obce byl kontaktován firmou Natureas s tím, že by na obecních či soukromých pozemcích
v katastru obce. Tato nabídka má však několik podmínek. Zastupitelstvo s nabídkou nesouhlasilo.
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h) Bylo navrženo vyhlášení obecním rozhlasem, aby provedli ořez zeleňe, která zasahuje do
průjezdného profilu místních komunikací. Následně bude proveden ořez obecními pracovníky.
i) Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění minulých zápisů.

Zapisovatel:
Ing. Jan Kaderka
místostarosta

Ověřili:

Roman Dobeš
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Mgr. Petr Palán

