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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
ZE DNE 13.6.2022 

 
 
1/ Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce ověřovatelů zápisu Ing. Martina Cikánka a 

Janu Vlachovou. 

2/ Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání, rozšířený o dva body s názvy: 
č. 8/ Žádost majitele nemovitosti č. p. 135 a bod č. 9/ Žádost o stanovisko a uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

  
3/ Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 s výhradou. 

4/ Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Zprávu o přezkumu hospodaření obce za rok 2021 
a schvaluje nápravná opatření zjištěných nedostatků z přezkoumání hospodaření obce za rok 
2021 v podobě správného zveřejňování dokumentů na úřední desce obce. 

 
5/ Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2021. 
 

6/ Zastupitelstvo obce nesouhlasí se záměrem odprodeje části cca 130 m2 obecního pozemku 
p.č. 1/5 v k.ú. Světlá u Šebetova. 

7/ Zastupitelstvo obce Světlá souhlasí s podáním žádosti o směnu části lesních pozemků, které 
jsou v majetku obce Světlá, za následující pozemky v majetku LČR, jež se nachází se v k. ú. 
Šebetov: pozemek pod stavbou vodojemu p. č. st. 213, 84 m2; pozemek p. č. 3467, 386 m2, 
jiná plocha, ostatní plocha, pozemek určený k plnění funkcí lesa; část pozemku p. č. 1069/13, 
o výměře asi 900 m2, lesní pozemek. 

8/ Zastupitelstvo obce Světlá nesouhlasí s podpisem souhlasného prohlášení o shodě na průběhu 
hranic pozemků p. č. 20 a 21 u objektu tzv. Familií. 

9/ Zastupitelstvo obce Světlá souhlasí s realizací projektu Světlá obnova NN u kapličky 
a pověřuje starosty obce podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

10/ Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2022. 

11/ Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje dar Sboru dobrovolných hasičů Světlá ve výši 35 000 Kč 
na zajištění letošního cyklovýletu Okolo Malé Hané. 

12/ Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje dar Hasičským okrskům Šebetov a Deštná-Roubanina ve 
výši 3333 Kč na zajištění akce Voda koňkó přes tře kraje, která se bude konat 10. září 2022 
v Úsobrně. 

13/ Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje finanční dar FC Světlá na pořádání fotbalového turnaje 
ve výši 2000 Kč. 

 
 
 
Ve Světlé dne 20.června 2022. 
 
 
 
 
 
….......................................................       ......................................................... 
     starosta obce             zástupce starosty 


