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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
epidemie koronaviru bohudík odezněla (alespoň prozatím), ale vyvstávají nové
problémy, které jsme si ještě před časem dokázali jen stěží představit. S nesmyslnou
válkou na Ukrajině přichází nevídaný růst cen prakticky všeho, doplněný hrozícími
problémy v energetice. Ty, které zajímá dopad těchto okolností na naši obec mohu
ubezpečit, že hospodaření obce je i za těchto podmínek stabilní a je podpořeno
dostatečnými finančními rezervami.
Z médií každodenně slyšíme o velkém množství uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny.
Ani obec Světlá a věřím že ani její občané nechtějí stát stranou. Po poradě zastupitelů
jsme na výzvu Městského úřadu v Boskovicích nabídli obecní dům č. p. 38 pro nouzové
ubytování běženců. Jsme si ovšem vědomi nízkého standardu takového ubytování a
nedostatku vnitřního vybavení. Zatím tato nabídka zůstala nevyužita. Tak alespoň
místní Sbor dobrovolných hasičů přispěl požárním vybavením v celonárodní sbírce na
pomoc ukrajinským hasičům.
Dne 9. ledna 2022 proběhla v obci tradiční Tříkrálová sbírka. Koledníci letos ve Světlé
vybrali rekordních 10 321 Kč. Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí u
nás. Na jejím průběhu se podílejí tisíce dobrovolníků, výnos putuje na pomoc lidem v
nouzi prostřednictvím Charity Česká republika, která je pořadatelem sbírky. Všem
dárcům tímto děkuji.
S letošním jarem se už daří obnovovat tradiční akce. Po dvouleté přestávce se obnovil
masopustní průvod, dětský karneval, velikonoční zdobení i pálení čarodějnic. V plánu
je i dětský den začátkem června s bohatým programem.
V podstatě stále pokračují obecní projekty, o kterých byla řeč na tomto místě v
minulém zpravodaji. Konkrétně je to dotažení napojení nového vodovodního vrtu na
vodojem, zokruhování vodovodní sítě ve spodní části obce a dokončení projektové
dokumentace na nový chodník u hlavní silnice.
Zřejmě se nám nevyhne firmou E.ON plánovaná přeložka elektrického vedení do země
v oblasti kolem kapličky. Po důkladném seznámení zastupitelů s touto akcí převládl
názor, že zřejmě budeme muset na realizaci přeložky přistoupit. A to i za těch
okolností, že nás čekají nemalé náklady na rekonstrukci veřejného osvětlení i
problémy s výkopovými pracemi.
Mnozí z vás si jistě povšimli zvýšené sazby 700 Kč poplatku za odvoz a likvidaci
odpadu. Náklady na tuto službu pořád stoupají a některé okolní obce, které mají tento
poplatek zatím nižší, nás v tomto jistě brzy doženou. Znepokojivé ale je, že se v naší
obci podle posledních údajů nebude dařit dostatečně plnit státem stanovené třídicí
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cíle v rámci odpadového hospodářství. To znamená, že od roku 2025 můžeme být
vystaveni citelným sankcím. Ve výhodě jsou pak ty okolní obce, které mají na rozdíl od
nás systém door-to-door, to znamená několik popelnic na tříděný odpad přímo doma.
Proto apeluji na všechny občany, aby ze směsného komunálního odpadu vytřídili co
nejvíce odděleně sbíraných komodit a ukládali je do barevných kontejnerů po obci či
do sběrného dvora.
Potěšující zprávou v době všeobecného zdražování je cena vodného, kdy 1 m3 pitné
vody pro letošní rok vychází na 35 Kč. Je to dáno především nižší úrovní oprav
vodovodu v minulém roce. I přes poněkud sušší začátek roku by snad měl být v našem
vodojemu pitné vody dostatek.
Za zmínku stojí nedávno provedená výměna nábytku v sále kulturního domu,
provedená z dotace SZIF. Několik desítek let staré židle a stoly byly nahrazeny novými
masivními stoly a kvalitními polstrovanými židlemi. Jsem přesvědčen, že těch 22
nových stolů a 80 židlí bude dobře sloužit při různých akcích v kulturním domě.
Užší organizační výbor již řeší uspořádání letošního ročníku cyklovýletu Okolo Malé
Hané, který startuje koncem srpna z naší obce. Hlavním bodem programu bude
vystoupení známé hanácké hudební skupiny Stracené ráj. Bude to akce veliká a snad
se najde dostatek lidí k zajištění všech činností, potřebných ke zdárnému průběhu
tohoto sportovního podniku.
A ještě je tady jedna podstatná záležitost. Čtyři roky volebního období současného
sedmičlenného zastupitelstva obce již téměř uplynuly. Poslední zářijový víkend se tedy
uskuteční komunální volby. Rád bych, aby se přihlásilo co nejvíce kandidátů a občané
obce mohli vybírat z dostatečného množství kvalitních osob. Komu záleží na
směřování obce a chtěl by se zapojit, tak v případě zájmu rád pomůžu s kandidaturou.
Je třeba si ale toto rozmyslet včas, neboť už v průběhu prázdnin budou běžet určité
zákonné lhůty, které je třeba dodržet. Osobní zhodnocení uplynulého funkčního
období zastupitelstva si nechám na příští číslo zpravodaje.
Pokud je to možné, užívejte ve zdraví příchod teplých dní, protože to vypadá, že se
zatím nemáme tak špatně.
Eduard Dokoupil, starosta obce
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ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28. 12. 2021
Přítomni: J. Lizna, Ing. M. Cikánek, Mgr. P. Palán, Ing. E. Dokoupil, Ing. J. Kaderka,
J. Vlachová - omluvena, R. Dobeš - omluven
Ověřovatelé: J. Lizna, Ing. M. Cikánek
Hosté: J. Vystavěl
Program:
1/ Rozpočet obce Světlá na rok 2022
2/ Návrh zadání Územního plánu obce
3/ Rozpočtové opatření č. 13/2021
4/ Různé, diskuze, závěr
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce ověřovatelů zápisu Jiřího
Liznu a Ing. Martina Cikánka. (5/0/0)
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání. (5/0/0)
1/ Rozpočet obce Světlá na rok 2022
Účetní obce ve spolupráci s předsedou finančního výboru sestavili návrh rozpočtu na
příští rok (viz příloha). Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce. Rozpočet
obce na rok 2022 byl vytvořen na rozdíl od předchozího roku jako vyrovnaný, tzn. že
plánované, jak příjmy, tak i výdaje činí 4 339 900 Kč. Starosta obce seznámil detailně
zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu pro rok 2022. Neplánované příjmy i výdaje
rozpočtu či přesuny podle aktuální potřeby budou řešeny v průběhu roku
rozpočtovými opatřeními. Dále starosta obce seznámil přítomné s aktuálním stavem
finančních prostředků na všech třech peněžních účtech obce.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje předložený návrh rozpočtu obce na
rok 2022, který počítá s příjmy i výdaji ve výši 4 339 900 Kč. (5/0/0)
2/ Návrh zadání Územního plánu obce
Starosta obce informoval zastupitele o stavu příprav nového územního plánu obce
Světlá. Pověřený pracovník Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Boskovice
nyní zpracovává Návrh zadání pro zpracování ÚP a současně přijímá připomínky a
požadavky občanů k novému územnímu plánu, na což byli občané upozorněni
hlášením rozhlasu i informací na úřední desce a internetových stránkách obce.
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Zastupitelé následně diskutovali o možných požadavcích obce směrem k novému
územnímu plánu. Bylo navrženo, aby areál Pod lipami a „Kostíkova zahrada“ včetně
areálu výletiště a sběrný dvůr bylo zařazeno do občanské vybavenosti.
3/ Rozpočtové opatření č. 13/2021
Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 13/2021 (viz příloha), které schválil
starosta obce dne 6. 12. 2021. Toto rozpočtové opatření mění některé položky na
straně příjmů i výdajů rozpočtu obce v celkové částce 524 700 Kč.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření č.
13/2021. (5/0/0)
4/ Různé
a) Byla předložena konečná verze Plánu rozvoje Sportu v obci Světlá na roky
2021 - 2025, která byla upravena na základě připomínek zastupitelů.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce schvaluje Plán rozvoje Sportu v obci Světlá
na období 2021 – 2025. (4/0/1; J. Lizna)
b) J. Krajíček podal k obecnímu úřadu žádosti o prodej obecní parcely 2/15 o
rozloze 98 m2 (částečně zastavěna domem č. p. 69) a části obecní parcely
2/17 (ostatní plocha - komunikace) o ploše asi 43 m2, která je ohraničena
plotem u zahrady p. č. 2/16.
Vůle zastupitelstva obce je směna parcely 2/15 za vytvoření přístupového
pruhu z důvodu existence stávající vodovodní a plynové přípojky. Odprodej
části parcely 2/17 byl z důvodu možného budoucího využití zamítnut.
c)

Starosta obce informoval zastupitele o hospodaření v obecním lese. Firma
Lekuro v závěru roku předložila fakturu ve výši 820 561,50 Kč na provedené
pěstební práce (sadba, oplocenky, ožínání, nátěry). Většina z této částky by
měla být uhrazena z prostředků Národního plánu obnovy MZe. K odboru
životního prostřední při Jihomoravském kraji již byla podána příslušná Žádost
o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích.

d) Zastupitelům bylo předloženo stanovisko a předběžný výkres projektantské
firmy Monela elektro s.r.o., která zpracovává projekt přeložky elektrického
vedení do země ve spodní části obce. Zároveň byla předložena cenová
nabídka od stejné firmy na zpracování projektové dokumentace pro nové
rozvody veřejného osvětlení ve výše uvedené lokalitě. Na výstavbu nového
osvětlení je možno získat 100 % dotaci z výzvy č. NPO 1/2022 od Ministerstva
průmyslu a obchodu. Bylo navrženo získat více informací od zadavatele
projektu.
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e) Starosta obce předal zastupitelům informace z členské schůze DSO technické
služby Malá Haná, která se konala 7. prosince 2021. Obci byla předložena
Příloha č. 2 ke Smlouvě č. 15/18, která navyšuje ceny za svoz jednotlivých
složek komunálního, objemného a nebezpečného odpadu. Dále byly od 1. 1.
2022 navýšeny odměny a koeficienty v nové sazebníku společnosti Ekokom.
f)

Starosta obce informoval zastupitelstvo o stanovení nových prodejních cen
pozemků v obci, aby odpovídala současné cenové hladině v místě a čase
obvyklé. Bylo navrženo oslovit Ing. J. Šmída, aby byl vytvořen ceník pozemků.

g) Ing. Jiří Cikánek vytvořil návrh na zhotovení sborníčku a „prohlídkové“ trasy
v obci a jejího okolí.
h) Ing. Jan Kaderka podal zprávu o vývoji stavebního povolení na akci
Zokruhování vodovodu. Jsou podány žádosti o stanoviska.
i)

J. Vystavěl seznámil zastupitelstvo obce s vývojem situace napojení nového
vrtu do vodojemu. Stavební práce jsou hotové, chybí dokončit vystrojení
vodojemu a elektrické rozvody.

j)

Starosta informoval zastupitelstvo ohledně dopisu od finančního úřadu,
týkajícího se koeficientu sazby daně z nemovitostí.

k) Mgr. Petr Palán vznesl připomínku k odměňování zaměstnanců obce. Bylo
navrženo vytvoření nového návrhu odměn pro zaměstnance obce.
l)

Bylo projednáváno obtížná zimní údržba komunikací z důvodu nevhodně
odstavených vozidel na komunikacích. Některá odstavená vozidla značně
komplikují či dokonce znemožňují úklid sněhu obecní technikou.

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/ Rekonstrukce vedení NN formou kabelizace do země
2/ Ceny pozemků v obci
3/ Žádost o kácení stromu
4/ Vyřazení a odprodej nepotřebného vybavení
5/ Rozpočtové opatření č. 1/2022
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6/ Různé, diskuze, závěr (zhodnocení finančních prostředků obce, žádost o
pronájem, vyjádření LČR ke kašně, smlouva E.ON)
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)
1/ 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.
2/ 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)
3/ 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.
4/ 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 stanovilo konkrétní prodejní cenu
s tím, že tento nepotřebný inventář bude nabídnut místním občanům.
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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)
5/ 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)
6/ 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
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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.
f)

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.

g) Bylo navrženo vyhlášení obecním rozhlasem, aby provedli ořez zeleně, která
zasahuje do průjezdného profilu místních komunikací. Následně bude
proveden ořez obecními pracovníky.
h) Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění minulých zápisů.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28. 3. 2022
Přítomni: Ing. Martin Cikánek, Roman Dobeš, Jiří Lizna, Ing. Jan Kaderka, Ing. Eduard
Dokoupil, Mgr. Petr Palán, Jana Vlachová,
Ověřovatelé: Jana Vlachová, Ing. Martin Cikánek
Hosté: Jan Vystavěl
Program:
1/ Stanovení ceny vodného na rok 2022
2/ Zhodnocení finančních prostředků obce
3/ Rozpočtové opatření č. 2/2022
4/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci
Světlá č. 15/18
5/ Různé, diskuze, závěr
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce ověřovatelů zápisu Janu
Vlachovou a Ing. Martina Cikánka. (7/0/0)
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Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání,
rozšířený o bod č. 5 s názvem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a
odstraňování odpadu v obci Světlá č. 15/18. (7/0/0)
1/ Stanovení ceny vodného na rok 2022
Účetní obce poskytla podklady pro výpočet nákladů na 1 krychlový metr dodané pitné
vody (viz příloha). Opět se vychází z veškerých výdajů na zajištění pitné vody v roce
2021, které pak poslouží pro stanovení vodného pro rok 2022. Z předložené kalkulace
je patrný nárůst všech položek kromě energií. Nejvíce znatelný je především mírný
nárůst nákladů na energie a rozbory vody a znatelný pokles nákladů na opravy.
Podle rozdílu mezi vyrobenou a vyfakturovanou vodou činí ztráty vody v rozvodech na
8,4 %. Při o 5 % větší spotřebě vody oproti předchozímu roku vychází nyní částka
vodného na 32,7 Kč, což je pokles o 24 %.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá na základě předložené kalkulace schvaluje
cenu 1 m3 pitné vody pro domácnosti v roce 2022 ve výši 35 Kč. (7/0/0)
2/ Zhodnocení finančních prostředků obce
Předseda finančního výboru Ing. M. Cikánek předložil zastupitelům možnosti uložení
volných finančních prostředků obce na bankovní produkty s vyšším výnosem.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá souhlasí s uložením fin. Prostředků obce vyši
2,5 mil. Kč na 2 roky na termínovaný vklad u J&T banky a do 1 mil. Kč na 1 rok na
termínovaný vklad u Komerční banky. (7/0/0)
3/ Rozpočtové opatření č. 2/2022
Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 2/2022 (viz příloha), které schválil
starosta obce dne 28.3.2022. Toto rozpočtové opatření mění některé položky na
straně příjmů i výdajů rozpočtu obce v celkové částce 185 000 Kč.
Usnesení č. 5: Zast. obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2022 (7/0/0)
4/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Světlá č.
15/18
Firma Technické služby Malá Haná s.r.o. předložila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru,
přepravě a odstraňování odpadu (viz příloha), zvyšující sjednané ceny v důsledku
vysoké inflace. Konkrétně se od 1. 5. 2022 zvyšuje roční cena za svoz a odstranění
směsného i vytříděného komunálního odpadu o 11,4 % a zvyšuje se i cena za svoz
objemného odpadu.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru,
přepravě a odstraňování odpadu v obci Světlá č. 15/18. (7/0/0)
11

5/ Různé
a) J. Lizna předložil zastupitelstvu žádost (viz příloha) o prodej části obecních
parcel 149/1, 149/2 a 149/3 v katastru obec Světlá u Šebetova o rozloze
přibližně 462 m2, které se nacházejí u zahrady domu č. p. 18. Zastupitelé
navrhli projednat tuto věc na příštím zasedání zastupitelstva.
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.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje finanční příspěvek spolku
Linka bezpečí z. s. ve výši 2000 Kč. (5/0/2; R. Dobeš, J. Lizna)
c)

Zastupitelstvo obce projednalo další pokračování projektu chodníku podél
hlavní silnice směrem na Šebetov. Zastupitelstvo obce se shodlo na úpravě
projektové dokumentace s tím, že chodník bude ukončen na pozemku p.č.
623/1 k.ú Světlá u Šebetova s místem pro přecházení.

d) Ve věci písemné žádosti J. Hese o pokácení vzrostlé borovice, která se nachází
na obecním pozemku v blízkosti jeho domu č. p. 57, bylo předneseno
stanovisko příslušného úřadu při MěÚ Boskovice. Dle tohoto stanoviska je na
posouzení obce, zdali tento strom nechá skácet. Městský úřad Boskovice
odbor TOŽP nedoporučil skácení tohoto stromu. Vzhledem k těmto
okolnostem a již končícímu vegetačnímu klidu nebude tento strom pokácen.
e) Místostarosta obce podal informace k plánované rekonstrukci vedení NN
formou kabelizace do země. Tato akce je stále ve fázi zpracování projektové
dokumentace.
f)

Projekt a stavební povolení zokruhování obecního vodovodu je stále v řešení.
Aktuálně čekáme na vyjádření a stanoviska od zainteresovaných institucí.

g) Starosta obce informoval o vývoji situace v obecním lese včetně postupu ve
věci získání dotací na obnovu lesa.
h) Předsedkyně kontrolního výboru provedla kontrolu plnění předešlých zápisů.
i)

Zastupitelstvo opět probíralo problematiku plného parkoviště u místního
hostince. Bylo navrženo projednání této problematiky s původcem
zaparkovaných aut

j)

P. Palán požádal zastupitelstvo o finanční příspěvek na program dětského dne
vy výši cca 11 000 Kč.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce světlá souhlasí s finančním příspěvkem ve
výši 11 000 Kč na program dětského dne.
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 2. 5. 2022
Přítomni: Mgr. Petr Palán, Jiří Lizna, Ing. Martin Cikánek, Jana Vlachová, Roman Dobeš,
Ing. Eduard Dokoupil, Ing. Jan Kaderka
Ověřovatelé: Roman Dobeš, Jiří Lizna
Hosté: Mgr. Jiří Biberle, Jan Vystavěl
Program:
1/ Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
2/ Rozpočtové opatření č. 3/2022 a č. 4/2022.
3/ Různé, diskuze, závěr
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce ověřovatelů zápisu
Romana Dobeše a Jiřího Liznu. (7/0/0)
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání.(7/0/0)
1/ Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
Z důvodu potřeby nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů předložil
starosta obce její nové znění, odpovídající současným právním předpisům (viz příloha).
Zastupitelé stanovili poplatek ze psa od 1. 1. 2023.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Světlá o místním poplatku ze psů. (7/0/0)
2/ Rozpočtové opatření č. 3 a 4/2022
Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 3/2022 a 4/2022 (viz přílohy), které
schválil starosta obce dne 4.4.2022 (3/2022) a 12.4.2022 (4/2022). Tato rozpočtová
opatření mění některé položky na straně příjmů i výdajů rozpočtu obce.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření č.
3/2022. (7/0/0)
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření č.
4/2022. (7/0/0)
3/ Různé
a) Obec Světlá získala cenovou nabídku od firmy Monela elektro s.r.o. na
vypracování dokumentace pro územní řízení na nové rozvody veřejného
osvětlení v dolní části obce (viz příloha). Důvodem je plánovaná přeložka
elektrického vedení do země, kterou uvedená firma projektově zajišťuje pro
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firmu E.ON. Předložená cena je 73 460 Kč bez DPH (bez správních poplatků a
majetkoprávních jednání).
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje jako dodavatelskou firmu
pro vypracování projektové dokumentace na nové rozvody veřejného
osvětlení firmu Monela elektro s.r.o. z Vyškova za cenu 73 460 Kč bez DPH.
(7/0/0)
b) Z důvodu dlouhodobého odstavení velkého přívěsu u místního parketu, který
bude překážet při pořádání plánovaných akcí na výletišti, byl kontaktován
majitel a přislíbil přeparkování tohoto přívěsu.
c)

Starosta obce informoval o provedené závěrečné kontrole hospodaření obce
Světlá za rok 2021, provedené pracovnicemi Odboru kontroly
Jihomoravského krajského úřadu. Zpráva o výsledku přezkoumání
konstatovala, že závady z dílčího přezkumu hospodaření byly napraveny a
dále nebyly shledány žádné problémy. Proto jako již tradičně navrhuje
vyplatit odměnu pro účetní obce.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje odměnu pro účetní obce
za bezproblémové vedení účetnictví ve výši jedné měsíční mzdy. (6/0/1; Ing.
E. Dokoupil)

d) Starosta obce předložil zastupitelům výkaz odpadů za rok 2021, zaslaný
firmou Technické služby Malá Haná. Z uvedeného materiálu vyplývá, že obec
Světlá na rozdíl od obcí se zavedeným systémem door-to-door zdaleka neplní
třídicí cíle, povinné od roku 2025. Pokud se tento trend nepodaří zvrátit,
bude obec v budoucnu vystavena znatelným finančním sankcím. Bylo
navrženo porovnání s jinými obcemi a vyvození závěru a dalšího postupu.
e) Bylo navrženo nakoupení materiálu na zokruhování vodovodu.
f)

Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám bude realizováno propojení
vrtu a vodojemu.

g) J. Biberle byl pověřen pokácením mladého smrku před místním
pohostinstvím. (Brání výhledu do zrcadla)
h) Předsedkyně kontrolního výboru provedla kontrolu plnění předešlých zápisů.
i)

J. Biberle informoval zastupitelstvo obce o vývoji jednání o směně pozemků u
„Kašny“.

j)

Bylo navrženo umístění další lavičky podél cesty k lesu.
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CZECHPOINT
V rámci systému Czechpoint na našem Obecním úřadě můžeme nabídnout tyto služby:


výpisy z informačních systémů veřejné správy - např. výpis z Rejstříku trestů
nebo Katastru nemovitostí,



podání vůči státní správě - např. ohlášení živnosti do registru živnostenského
podnikání,



základní registry - např. výpisy ze základních registrů, nebo podání žádosti o
změnu údajů,



datové schránky - např. žádost o zřízení datové schránky, žádost o
zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, atd.,



konverze dokumentů na žádost a související služby - Úschovna a Centrální
úložiště ověřovacích doložek,



zprostředkovaná identifikace osoby.

Další info na www.czechpoint.cz.
Dále za poplatek provádíme ověřování listin a podpisů (vidimace a legalizace).
Sledujte také internetové stránky obce www.obecsvetla.cz. Najdete zde aktuální
informace z obce, úřední desku, fotogalerii, dokumenty týkající se rozpočtu obce,
aktuálně platné vyhlášky obce, rozbory pitné vody i odpadních vod, informace
k územnímu plánu obce atd.

15

ODPADY 2021
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MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2022
Prosíme ty, kteří ještě neuhradili místní poplatky, ať tak
učiní nejpozději do 30.6.2022. Obecnímu úřadu Světlá
aktuálně platí občané obce a ostatní majitelé
nemovitostí v obci tyto poplatky:
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství


výše poplatku: 700 Kč – poplatníkem je: a) fyzická osoba přihlášená v obci; b)
vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na
území obce



splatnost: jednorázově, nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku



podle: Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.

Místní poplatek ze psů



výše poplatku: 80 Kč (důchodci 40 Kč), poplatníkem je: vlastník psa s trvalým
pobytem v obci (pes je starší 6 měsíců



splatnost: jednorázově, nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku



podle: zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů

Platba za dodávku pitné vody



výše poplatku: 35 Kč/m3 (platí pro rok 2022)



výše poplatku: 43 Kč/m3 (platí pro rok 2021)



poplatníkem je: odběratel pitné vody – splatnost: 30 dnů od vyúčtování
(odečty vody 2x ročně vždy k 30. 6. a k 31. 12.



podle: Smlouvy o dodávce pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění
odpadních vod veřejnou kanalizací pro potřeby domácností
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FC SVĚTLÁ - 2. LIGA (SEZÓNA 2022)
Na začátek sezóny 2022 jsme museli trochu zredukovat soupisku a pokusit se získat
další nové hráč. Po několikaleté odmlce se vrátil do týmu David Paděra, dále Michal
Ambroz a nově i Jiří Korbel.
Sezónu jsme zahájili pohárovým zápasem v Křenově, kde jsme zvítězili 6:1 a postoupili
do dalšího kola, kde nás čekal doma tým z Dolní Lhoty, kterou jsme rovněž přehráli,
tentokrát v poměru 4:1. K finálové účasti v Boskovicích (6 týmů) nás čeká ještě jeden
krok, který bude ale nesmírně těžký, sobotní zápas doma s Rašovem (14.5. v 17h).
Ve 2. lize jsme zatím odehráli 4 zápasy a vždy to bylo vyrovnané až do konce, bohužel
stále doplácíme na neproměňování spousty vyložených šancí.
FC Světlá - MK Louka 2:3
FK Rudná - FC Světlá 3:2
FC Světlá - KMK Újezd u Kunštátu 3:2
TJ Sokol Křetín - FC Světlá 6:3
V průběžné tabulce po 4 odehraných kolech se nacházíme na 7. místě z 10 týmů
(3 první týmy postupují do 1. ligy a 3 poslední sestupují do 3. ligy).
V dalších domácích zápasech přivítáme ve Světlé 21.5. FC Lysice, 28.5. TORPÉDA
Vážany a 11.6. SK Jestřebí.
Více informací na www stránkách:

smfbl.cz/sezona-2022/2-vm-izolace-liga-2022/

Za FC Světlá v roce 2022 nastupují:
Ambroz Michal, Cojocaru Valentin, Dokoupil Filip, Dufka Ondřej, Jedlička David,
Kaderka Radim, Kubín Michal, Letfus Matěj, Letfus Michal, Letfus Petr ml., Korbel Jiří,
Loukota David, Mucha Ondřej, Mucha Vojtěch, Paděra David, Palán Petr, Vondál
Lukáš, Vondál Pavel.
Tradiční turnaj v malé kopané, letos již 23. ročník, „SVĚTLÁ 2022“, se kvůli kolizi
s oslavami fotbalu v Cetkovicích odehraje až v sobotu 30. července 2022.
Petr Palán - FC Světlá
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FOTOGALERIE

Tradiční vánoční bruslení a lední hokej na zimním stadionu v Boskovicích - 24. 12. 2021

Vánoční turnaj ve stolním tenise (27. 12. 2021) - kategorie dětí do 15 let
1. Ladislav Tichavský
2. Linda Koblížková
3. Žaneta Tichavská
4. Karolína Cikánková
Účast:
Amálka Crhová,
Jan Palán a Vít Palán
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- kategorie ženy:
1. Karina Ščudlová, 2. Michaela Smékalová, 3. Lucie Vystavělová,
4. Žaneta Tichavská, 5. Linda Koblížková

- kategorie muži:
1. Matěj Letfus, 2. Jiří Bílek, 3. Petr Palán, 4. Michal Letfus

20

(celkem 14 hráčů)

Novoroční ponor, který se v naší obci stává pomalu tradicí - 1. 1. 2022

Tříkrálová sbírka - 9. 1. 2022. Koledníci letos ve Světlé vybrali celkem 10 321 Kč.
Všem dárcům děkujeme.
21

Nové stoly a židle v kulturním domě

Dar SDH Světlá pro hasiče na Ukrajinu
22

Masopust - 26. 2. 2022. V našich domovech nás navštívilo parádní 3Dkino i
s popcornem a Coca Colou, na chvíli jsme se ocitli s Alenkou v Říši divů, u dveří nám
bzučely mouchy a vystrašil nás malý dinosaurus…

Dětský karneval - 2. 4. 2022
23

Děti si užily nedělní odpoledne plné her, nechyběla tradiční „židličková“ ani „jede jede
mašinka“ a spousty dalších soutěží.
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Na karnevalu nechybělo výborné občerstvení v režii tatínků.

Velikonoční dílny, na kterých se vyráběly krásné kraslice různými technikami
(pískování, lepení skořápek, malování…) - 15. 4. 2022.
25

Zdobení velikonoční břízky vlastnoručně vyrobenými kraslicemi
26

Rozloučili jsme se
Paní

Ščudlová Markéta

Pan

Grepl Jiří

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Naši oslavenci (1. 1. - 31. 5. 2022)
Ve zpravodaji uvádíme jubilea 60, 65, 70, 75, 80 a více let.

Paní

Letfusová

Anna

Pan

Lexmann

Vladimír

Pan

Vystavěl

Jan

Pan

Dokoupil

Eduard

Paní

Kejíková

Eva

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