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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 5.9.2022 
 

Přítomni: Ing. Eduard Dokoupil, Jana Vlachová, Ing. Jan Kaderka, Jiří Lizna, Ing. Martin Cikánek, 
Roman Dobeš, Mgr. Petr Palán 
 
Ověřovatelé: Ing. Martin Cikánek, Jana Vlachová 
 
Hosté: Mgr. Jiří Biberle, Jan Vystavěl 
 
Zapisovatel: Ing. Jan Kaderka 
 
Program: 1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu 

2/ Smlouvu k projektu Společných nákupů na rok 2023 
3/ Rozpočtové opatření č. 9/2022 
4/ 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. (7/0/0) 
 
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání. (7/0/0) 
 
 
2/ Smlouvu k projektu Společných nákupů na rok 2023 

Obec Světlá se každoročně účastí hromadného nákupu energií spolu s dalšími obcemi přes komoditní 
burzu v Kladně. Starosta obce k tomuto předložil zastupitelům smlouvu o spolupráci na projektu 
Společného nákupu silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2023. Tentokráte už je zadavatelem 
obecně prospěšná společnost Tradice Slovácka o.p.s. (namísto obce Blatnička z minulých let). Cílem 
smlouvy je zajištění výběru nejvhodnějšího dodavatele energií a snížení administrativy. Společnosti 
Tradice Slovácka náleží dle smlouvy odměna ve výši 1000 Kč 
 
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Smlouvu o spolupráci s obecně prospěšnou 
společností Tradice Slovácka o.p.s., týkající se projektu Společného nákupu silové elektřiny a 
zemního plynu pro rok 2023. (7/0/0) 
 
 
3/ Rozpočtové opatření č. 9/2022 
Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 9/2022 (viz příloha), které schválil starosta obce. 
 
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2022. (7/0/0) 
 
 
4/ Různé 

a) Pan J. Biberle předložil žádost o zřízení vodovodní a kanalizační přípojky v rámci připravované 
výstavby zokruhování vodovodu ve spodní části obce. Zastupitelstvo souhlasí se zbudováním 
přípojek. 
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b) Vedoucí souboru Dechový orchestr Malá Haná požádal obec Světlá o finanční podporu na realizaci 
nových nahrávek tohoto hudebního tělesa. Požádal o dar ve výši 10 000 Kč, přičemž obec Světlá by 
obdržela 100 ks CD nosičů se zvýrazněným logem obce Světlá. 
 
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje finanční dar ve výši 10 000 Kč na realizaci 
hudebních nahrávek Dechového orchestru Malá Haná, zastoupeného Jiřím Palánem. (3; J. Kaderka; 
E.Dokoupil; R.Dobeš /2; M. Cikánek; J. Lizna /2; P.Palán, J. Vlachová) 
 
c) Bylo řešeno částečné vypínaní veřejného osvětlení v průběhu noci. Zastupitelstvo prozatím vypínat 
veřejné osvětlení nehodlá. 
d) Bylo navrženo navýšení poplatků za pronájem sálu kulturního domu. Bylo navrženo 300 Kč 
v letním období a 500 Kč v zimním období. 1.NP („šantán“) 100 Kč v letním období a 200 Kč 
v zimním období za den. 
 
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje částku za pronájem sálu kulturního domu 300 Kč 
v letním období a 500 Kč v zimním období za den. Dále 1.NP („šantán“) 100 Kč v letním období a 
200 Kč v zimním období za den. Zimní období je vymezeno od 1.11. po 31.3.. (6/0/1; E. Dokoupil) 
 
e) Byla provedena kontrola plnění zápisů z minulého zasedání. 
 
d) Byla navržena odměna Ing. Martinovi Cikánkovi, dotyčný odměnu odmítl. 
 
f) Bylo navrženo porovnání a malé terénní úpravy na „Kostíkové“ zahradě. Z důvodu snadnější 
údržby. 
 
 
 
 
 
Zapisovatel:  
 
 

 
Ing. Jan Kaderka 

        místostarosta 

 

 

Ověřili:     

 

       

Ing. Martin Cikánek    Jana Vlachová 
   


