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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/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu 

2/ Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 
3/ Rozpočtové opatření č. 3/2022 a č. 4/2022. 
4/ Různé, diskuze, závěr 

 
 

0/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu  

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) 
 
2/ 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) 

 
3/ Rozpočtové opatření č. 3/2022 
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) 
 
 
4/ 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 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) 
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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 navrhuji 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. 

 
 
 
Zapisovatel:  
 
 

 
Ing. Jan Kaderka 

         místostarosta 

 

 

Ověřili:     

 

       

Roman Dobeš   Jiří Lizna  


