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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 13. 6. 2022 
 
Přítomni: Ing. Eduard Dokoupil, Ing. Jan Kaderka, Roman Dobeš, Jana Vlachová, Jiří Lizna, Ing. 
Martin Cikánek, Mgr. Petr Palán (dostavil se k projednávání bodu č. 4) 
 
Ověřovatelé: Ing. Martin Cikánek, Jana Vlachová 
 
Hosté: Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, L. Smékalová, Ing. J. Dračka, K. Dvořáková 
 
Program: 1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu 

2/ Závěrečný účet obce za rok 2020 
3/ Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2020 
4/ Účetní uzávěrka obce za rok 2020 
5/ Žádost o směnu lesních pozemků 
6/ Průběh hranic pozemků – Živé muzeum 
7/ Rozpočtové opatření č. 5/2022 
8/ Různé, diskuze, závěr 

 
 

0/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu  

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce ověřovatelů zápisu Ing. Martina 
Cikánka a Janu Vlachovou. (6/0/0) 
 
Usnesení č. 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. (6/0/0) 
 
2/ Závěrečný účet obce 
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 (viz příloha) byl řádně vyvěšen na úřední desce. 
K závěrečnému účtu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 s výhradou. 
(6/0/0) 
 
 
3/ Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2021 

Obci Světlá byla doručena Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Světlá, 
která je součástí Návrhu závěrečného účtu. Konečné přezkoumání hospodaření provedly pracovnice 
Odboru kontrolního a správního – oddělení přezkumu obcí při JmK dne 4. 4. 2022. 
Ve výsledku přezkoumání bylo konstatováno zjištění pouze dvou nedostatků menší závažnosti. 
Jednalo se konkrétně o chybné zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu a o nezveřejnění 
schváleného Závěrečného účtu. Dále bylo ve zprávě konstatováno, že uvedené závady, zjištěné při 
dílčím přezkoumání hospodaření dne 3. 11. 2021, byly řádně napraveny. 
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika s negativním dopadem na 
hospodaření obce v budoucnosti. Podíl pohledávek na rozpočtu činil 9,27 %, podíl závazků 3,8 % a 
podíl zastaveného majetku obce 0 %. 
 
Usnesení č. 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. (6/0/1; Mgr. Petr Palán) 
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4/ Účetní závěrka obce za rok 2021 

Účetní obce předložila obecnímu zastupitelstvu ke schválení Účetní závěrku obce za rok 2021. 
Závěrka mimo jiné obsahuje rozvahu k 31. 12. 2021 a přílohu, výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2021, 
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu a inventarizační zprávu obce za rok 2021. Přítomní zastupitelé 
podepsali protokol o schvalování účetní uzávěrky za rok 2021. 
 
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2021. (7/0/0) 
 
5/ Žádost majitele nemovitosti č. p. 135 
Ing. J. Dračka zaslal na obec žádost o odprodej části obecního pozemku u jeho domu č. p. 135. Dále 
požádal o povolení revize dešťové kanalizace, zpevnění přilehlé cesty a o souhlas s realizací plynové 
přípojky. 
 
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce předběžně souhlasí se záměrem odprodeje části cca 130 m2 
obecního pozemku p.č. 1/5 v k.ú. Světlá u Šebetova. (0/5/2; R. Dobeš, J. Lizna) 
 
Následně bylo navrženo zrekonstruovat uliční vpusť u tohoto domu. Včetně revize trubního vedení 
na náklady majitele nemovitosti č.p. 135. Zastupitelstvo souhlasí. 
 
Dále bylo žádáno o povolení zpevnění povrchu „nádvoří“ u tohoto domu a následné terénní úpravy. 
Pan Dračka požádal zastupitelstvo o souhlas s úpravou místního provozu i případnou dočasnou 
uzavírkou komunikace – zastupitelstvo souhlasí. 
 
 
6/ Žádost o směnu lesních pozemků 
Obec jako majitel vodohospodářského objektu (tzv. kašny) vypracovala žádost k firmě Lesy ČR (viz 
příloha) o směnu části lesních pozemků, které jsou v majetku obce Světlá a nachází se v k. ú. Šebetov. 
O směnu žádá obec z důvodu zabezpečení vodních zdrojů obecního vodovodu. 
Celková navrhovaná směna představuje 1.370 m2 a pro Českou republiku by byl oddělen pozemek o 
výše uvedené výměře z parcely p. č. 617, k. ú.: Světlá u Šebetova, který je v majetku obce a sousedí 
s pozemkem v majetku České republiky (varianta „A“ nebo „B“ na přiloženém plánku č. 2). 
 
Usnesení č. 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. (7/0/0) 
 
 
7/ Průběh hranic pozemků – Živé muzeum 
Spolek Živé muzeum prostřednictvím geodetické firmy VIVAS RG požádal o souhlasné prohlášení 
o shodě na průběhu hranic pozemků p. č. st. 20 a 21 u objektu tzv. Familií (viz geometrický plán č. 
291-57/2022 v příloze). Dle vyjádření geodeta spolek Živé muzeum zbytek stavebního objektu, jehož 
některé části se nachází na obecních parcelách, řešit nechce. 
Po diskuzi zastupitelstvo obec Světlá podmínilo podpis souhlasného prohlášení pouze tehdy, pokud 
bude Živé muzeum ochotno vyřešit veškeré problematické průběhy hranic u stavby č. p. 41, resp. 
souhlasem Živého muzea se směnou jeho pozemku pod místní komunikací za zastavěné části 
obecních parcel pod stavebním objektem Familií. 
 
 
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Světlá nesouhlasí s podpisem souhlasného prohlášení o shodě na 
průběhu hranic pozemků p. č. 20 a 21 u objektu tzv. Familií. (6/0/1; Ing. E. Dokoupil) 
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8/ Žádost o stanovisko a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
Firma Monela elektro s.r.o., zpracovávající pro účely územního souhlasu projekt stavby Světlá 
obnova NN u kapličky, předložila žádost o stanovisko a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene. K žádosti byl předložen koordinační výkres a situace širších vztahů. 
 
Usnesení č. 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. (7/0/0) 
 
 
9/ Rozpočtové opatření č. 5/2022 
Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 5/2022 (viz příloha), které schválil starosta obce. 
 
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2022. (7/0/0) 
 
 
10/ Různé 

a) Starosta obce seznámil přítomné s nabídkou paní Jakubcové na odkup pozemku s chatou v horní 
části obce (požadovaná cena nebyla sdělena). 
 
b) Starosta obce předložil zastupitelům návrh dvacetistránkové brožury se stručnými informacemi o 
obci Světlá pro účastníky letošního cyklovýletu, zpracoval Jiří Cikánek. Zastupitelé do tří týdnů 
provedou revizi a případné připomínky budou zapracovány. 
 
c) E. Dokoupil jménem SDH Světlá požádal o dar ve výši 35 000 Kč na zajištění cyklovýletu Okolo 
Malé Hané, který letos startuje z obce Světlá. Konkrétně bude dar použit na uhrazení vystoupení 
skupiny Stracené ráj. Dále Starosta obce informoval přítomné o podání žádosti o mimořádnou dotaci 
na tuto akci, zaslanou na Jihomoravský krajský úřad. 
 
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje dar Sboru dobrovolných hasičů Světlá ve výši 
35 000 Kč na zajištění letošního cyklovýletu Okolo Malé Hané. (6/0/1; Ing. E. Dokoupil) 
 
d) Hasičské okrsky Šebetov a Deštná-Roubanina jako pořadatelé požádali obec Světlá o finanční dar 
na zajištění akce Voda koňkó přes tře kraje, která se bude konat 10. září 2022 v Úsobrně. 
 
Usnesení č. 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. (7/0/0) 
 
e) Starosta obce informoval přítomné o obdržení dotace na hospodaření v obecním lese.  
 
f) Dále informoval přítomné o prodloužení výjimky na zvýšený obsah uranu v pitné vodě do roku 
2025. 
 
g) Starosta informoval zastupitelstvo ohledně potřeby třídění odpadu. Ing. Martin Cikánek provedl 
propočty vytříděného odpadu. Následně byla prezentována důležitost třídění odpadu a následky 
nedodržení navržených kvót. Bylo navrženo zjistit možnost dotace na popelnice v systému Door too 
door. 
 
h) Bylo navrženo provedení plotu u obecního skladiště. 
 
i) R. Dobeš informoval zastupitelstvo o zatrubnění části potoka kvůli rozšíření komunikace u jeho 
domu. 
 
j) Starosta předal informace ohledně možné kandidatury do příštího zastupitelstva obce. 
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k) Byla provedena kontrola předešlých zápisů 
 
l) Mgr. Petr Palán požádal jménem FC Světlá o příspěvek na Fotbalový turnaj ve výši 2000 Kč 
 
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje finanční dar FC Světlá na pořádání fotbalového 
turnaje ve výši 2000 Kč. 
 
 
m) Byla navržena odměna správci vodovodu ve výši 6000 Kč 
 
 
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje finanční odměnu správci obecního vodovodu 
ve výši 6000 Kč. 
 
n) Bylo navrženo zvýšit finanční odměny obecních pracovníků a brigádníků. Návrhy na zvýšení 
finančních odměn budou probrány na příštím zastupitelstvu. 
 
 
 
 
Zapisovatel:  
 
 

 
Ing. Jan Kaderka 

         místostarosta 

 

 

Ověřili:     

 

       

Ing. Martin Cikánek   Jana Vlachová 
   


