
Usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva obce Svratouch konaného dne 14. 11. 2019 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

č.120/2019 ZO bere na vědomí: 

-zprávu o kontrole plnění usnesení 

 

č.121/2019 ZO schvaluje: 

-vypůjčit: 

- p.p.č. 820/1 o výměře 10.289 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, Tělocvičné jednotě Sokol 

Svratouch, Svratouch 153 

- p.p.č. 166 o výměře 148 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, panu P. D., Dlouhá, Šlapanice 

- p.p.č. 2100/3 o výměře 100 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, paní I. O., Chrudim 

- část p.p.č. 381/1 o výměře 54 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, paní Š. D., Svratouch  

- p.p.č. 1540/22 o výměře 152 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, panu O. M., Svratouch 

- p.p.č. 1961/5 o výměře 165 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, panu J. Š., Svitavy 

- část p.p.č. 1476/4 o výměře 284 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, panu V. G., Svratouch  

- část p.p.č. 1476/4 o výměře 62 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, panu M. K., Krouna 

- p.p.č. 2098/2 o výměře 114 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, panu S. B., Svratouch 

- p.p.č. 321/40 o výměře 255 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, panu J. K., Svratouch 

- část p.p.č. 1965/8 o výměře 138 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, panu J. S., Mnichovice 

- část p.p.č. 1246/2 o výměře 101 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, panu M- Š., Svratouch 

- p.p.č. 426/8 o výměře 94 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, paní J. K., Svratouch 

- část p.p.č. 402/14 o výměře 178 m2 v k.ú. Svratouch, a část p.p.č. 402/1 o výměře 42 m2 

v k.ú. Svratouch, bezúplatně, paní A. T., Svratouch 

- část p.p.č. 61/2 o výměře 95 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, panu J. K, Svratouch 

- část p.p.č. 61/2 o výměře 80 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, panu M. K., Svratouch  

- část p.p.č. 61/2 o výměře 84 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, panu M. M., Svratouch 

- část p.p.č. 1969/11 o výměře 65 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, panu J. K., Svratouch 

-  p.p.č. 321/1 o výměře 120 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, paní J. C., Svratouch 

- část p.p.č. 321/35 o výměře 394 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, panu M. Ž., Svratouch 

- část p.p.č. 1475/1 o výměře 39 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, paní I. S., Svratouch 

- část p.p.č. 1475/1 o výměře 60 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, panu J. M., Čakovice, Praha  

- část p.p.č. 402/40 o výměře 170 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, panu J. Č.,Žďár nad 

Sázavou 

- část p.p.č. 321/50 o výměře 103 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, panu L. M., Žďár nad 

Sázavou 

- část p.p.č. 321/50 o výměře 103 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, paní V. F., Svratouch 

- část p.p.č. 321/50 o výměře 103 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, paní M. B., Svratouch 

- p.p.č. 85/1 o výměře 59 m2 v k.ú. Svratouch, a p.p.č. 85/5 o výměře 58 m2 v k.ú. Svratouch, 

bezúplatně, panu J. H., Svratouch 

- p.p.č. 413/2 o výměře 243 m2 v k.ú. Svratouch, a  část p.p.č. 402/31 o výměře 59 m2 v k.ú. 

Svratouch, bezúplatně, panu L. K., Svratouch 

- část p.p.č. 1438/3 o výměře 330 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, panu K. J., Svratouch 

- část p.p.č. 1531/10 o výměře 301 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, panu P. Š., Svratouch  

- část p.p.č. 288 o výměře 44 m2 v k.ú. Svratouch, část p.p.č. 2016/1 o výměře 43 m2 v k.ú. 

Svratouch, bezúplatně, SVJ Svratouch 304, 305, zastoupené panem J. R., Svratouch 

- část p.p.č. 1516 v k.ú. Svratouch, část p.p.č. 1519 v k.ú. Svratouch, část p.p.č. 1518/2 v k.ú. 

Svratouch, část p.p.č. 1518/1 v k.ú. Svratouch, část p.p.č. 1505/2 v k.ú. Svratouch, p.p.č. 1517 

v k.ú. Svratouch, o celkové výměře 1452 m2, bezúplatně, panu J. K., Svratouch 

- část p.p.č. 1444/1 v k.ú. Svratouch, část p.p.č. 1445 v k.ú. Svratouch, část p.p.č. 1450/1 

v k.ú. Svratouch, o celkové výměře 1552 m2, bezúplatně, paní J. H., Svratouch  

- část p.p.č. 1972/16 o výměře 51 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, paní J. Č., Braník, Praha 8 

- p.p.č. 321/58 o výměře 305 m2 v k.ú. Svratouch, bezúplatně, panu M. B., Svratouch  



 

č.122/2019 ZO schvaluje: 

-prodat: 

- st.p.č. 226 o výměře 220 m2 v k.ú. Svratouch, za cenu 121,- Kč/m2  panu Ing. Mgr. T.Z., 

Zábrdovice, Brno 

 

č.123/2019 ZO bere na vědomí: 

- rozpočtové opatření č. 10 obce Svratouch na rok 2019 dle předloženého návrhu 

 

č.124/2019 ZO schvaluje: 

- rozpočtové opatření č. 11 obce Svratouch na rok 2019 dle předloženého návrhu 

 

č.125/2019 ZO schvaluje: 

- mimořádnou odměnu uvolněnému členovi zastupitelstva starostovi Jiřímu Sochovi ve výši 

20.000,- Kč 

 

č.126/2019 ZO schvaluje: 

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OSV/19/20508 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení 

na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách ve výši 25.000,- Kč 

 

č.127/2019  ZO bere na vědomí: 

-Smlouvu č. Z S24 12 8120068974 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 

k dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Podmokly, Děčín 

 

č.128/2019  ZO bere na vědomí: 

-Smlouvu č. 19 SOP 01 4121587197 o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě na p.p.č. 307/3 v k.ú. Svratouch s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 

Podmokly, Děčín 

 

č.129/2019 ZO bere na vědomí: 

  - přijetí pana M. L., bytem Veselíčko, do DPS 

 

č.130/2019 ZO vydává a schvaluje: 

  -Obecně závaznou vyhlášku obce Svratouch č.1/2019 o místním poplatku ze psů 

 

č.131/2019 ZO vydává a schvaluje: 

  -Obecně závaznou vyhlášku obce Svratouch č.2/2019 o místním poplatku ze vstupného 

 

č.132/2019 ZO vydává a schvaluje: 

-Obecně závaznou vyhlášku obce Svratouch č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

č.133/2019 ZO vydává a schvaluje: 

-Obecně závaznou vyhlášku obce Svratouch č.4/2019 o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce 

Svratouch 

 

č.134/2019 ZO vydává a schvaluje: 

-Obecně závaznou vyhlášku obce Svratouch č.5/2019, kterou se ruší Obecně závazné 

vyhlášky č. 1/2009, 3/2011, 4/2011, 5/2011  

 

 

 

 



 

 

č.135/2019  ZO schvaluje: 

- Dodatek č. 2 ke smlouvě č. O-47/2019 o zajišťování svozu, třídění, recyklace a odstranění 

komunálního odpadu s firmou Technické služby Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, Hlinsko 

 

č.136/2019  ZO schvaluje: 

v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

a ustanovení § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání 

přestupků mezi městem Hlinskem a obcí Svratouch, dle předloženého návrhu. 

 

č.137/2019  ZO souhlasí/ nesouhlasí: 

-spolufinancovat úvazek koordinátora Komunitního plánování sociálních služeb a 

souvisejících aktivit pro správní území ORP Hlinsko 

 

č.138/2019 ZO schvaluje: 

  -provedení inventarizace majetku obce v době od 14. 11. 2019 do 25. 1. 2020 a složení  

  inventarizačních komisí dle předloženého návrhu  

 

č.139/2019 ZO bere na vědomí: 

-prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 15 paní M. Š., bytem Svratouch, od 1. 11.2019 do 

31. 10. 2021 

 

č.140/2019 ZO bere na vědomí: 

-prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 15 panu J. L., bytem Svratouch, od 1. 1.2020 do 

31. 12. 2020 

 

č.141/2019 ZO bere na vědomí: 

-prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 15 panu E. R., bytem Svratouch, od 1. 1.2020 do 

31. 12. 2021 

 

č.142/2019 ZO bere na vědomí: 

-prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 15 paní O. F., bytem Svratouch, na dobu neurčitou 

 

č.143/2019 ZO bere na vědomí: 

-prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 177 paní E. M., bytem Svratouch, od 1. 1.2020 do 

30. 6. 2020 

 

č.144/2019 ZO bere na vědomí: 

-prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 177 paní M. A., bytem Svratouch, od 1. 1.2020 do 

30. 6. 2020 

 

č.145/2019 ZO bere na vědomí: 

-prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 177 paní L. Š., bytem Svratouch, od 1. 1.2020 do 

30. 6. 2020 

 

č. 146/2019 ZO ruší: 

  - usnesení č.27/2019 ze dne 14. 2. 2019  

 

č. 147/2019 ZO schvaluje: 

-cenu pro prodej pozemkových parcel v k.ú. Svratouch do 100 m2 na 20,- Kč/m2, nad 100 m2 

se bude cena odvíjet od záměru kupujícího a na základě individuálního posouzení 

zastupitelstvem obce a cenu stavebních parcel v k.ú. Svratouch na 121,- Kč/ m2 

 



 

 

 

 

 

  

……………………………     …………………………….. 

Jiří Socha        Ing. Petr Sádovský 

         starosta obce       místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15. 11. 2019 

Sejmuto z úřední desky dne: 2. 12. 2019 


