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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/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu  

2/ Stanovení ceny vodného na rok 2022  
3/ Zhodnocení finančních prostředků obce  
4/ Rozpočtové opatření č. 2/2022  
5/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Světlá č. 
15/18 
6/ Různé, diskuze, závěr 

 
 

0/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu  

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce ověřovatelů zápisu Janu Vlachovou a 
Ing. Marina Cikánka. (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 sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Světlá č. 15/18. 
(7/0/0) 
 
2/ 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) 
 
 
3/ 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) 
 
 
4/ 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. 
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Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2022. (7/0/0) 
 

5/ 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) 
 
6/ 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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Zapisovatel:  
 

 
Ing. Jan Kaderka 

         místostarosta 

 

 

Ověřili:     

       

Jana Vlachová   Ing. Martin Cikánek  


