
a hlavně držet poplatky za konečnou li-
kvidací co nejdéle na přijatelné finanční
úrovni. ☺ Děkuji za pochopení, jinou 
a příznivější cestu už bohužel neznám.

Vážení a milí spoluobčané, přeji
Vám pevné zdraví, vždy pozitivní nála-
du a šťastný každý den.

František Mládek, Váš starosta

„Musíš se mnoho učit, 
abys poznal, že málo víš.“  
„Tomu, kdo neví, kam plout, 
není žádný vítr příznivý“.

(Michel de Montaigne)

se případně dala stavba prodloužit do ro-
ku příštího. V každém případě, až bude-
te číst tyto řádky, budeme zase o něco
chytřejší. Tak si držme pěsti, ať máme
hodně velké štěstí. ☺

Workoutové hřiště. Stavba workou-
tového hřiště by měla být, dle smlouvy 
s dodavatelem, zahájena hned s přícho-
dem jara. ☺ Termín ukončení prací a
předání je do konce června, následovat
bude kolaudace a zahájení provozu 
s překvapením. Jsem přesvědčen, že ta-
to realizace povede k pozvednutí úrovně
sportovního areálu a dalšímu rozvoji 
organizovaného, ale i volnočasového
sportu ve Svratce. Máme se opět určitě
na co těšit. ☺

Jak to bude na sběrném dvoře. 
V minulém vydání Novinek jsem Vás
informoval o chystané změně provozu
sběrného dvora (SD). Od 1. ledna 2021
platí již mnou avizovaný nový odpado-
vý zákon. V souladu s evropskými re-
cyklačními cíli, nový zákon o odpadech
zavede postupné zvyšování poplatku za
ukládání využitelných a recyklovatel-
ných odpadů na skládky. Ze současných
500,- Kč za tunu uloženého odpadu na
800,- Kč v roce letošním, v roce 2023 na
1.000,- Kč, v roce 2025 na 1.500,- Kč. 
V roce 2029 by tento poplatek měl před-
stavovat částku 1.850,- Kč za tunu ulo-
žení. My sice podle nového zákona mů-
žeme využít tzv. třídící slevu. Na tuto
dosáhnou všechny obce a bude pouze na
nich, jak dlouho tuto slevu budou 
v daném roce čerpat. Třídící sleva bude
vztažena k množství odpadů uložených

na skládky za rok na jednoho obyvatele.
Chtěli bychom proto nejpozději do červ-
na letošního roku, zavést nový systém
provozu sběrného dvora. Kontejnerový
prostor před sběrným dvorem bude uza-
vřen posuvnou bránou na elektrický po-
hon, kterou budete moci ovládat při
vstupu na SD přiděleným čipem.
Zároveň budou tyto prostory nepřetržitě
monitorovány kamerovým systémem.
Provozní doba sběrného dvora zůstane
zatím nezměněna, nebo budete o možné
změně včas informováni. Věřím, že se
nám tímto opatřením, které bude stát
město nemalé finanční prostředky, po-
daří zcela eliminovat nezvané návštěv-
níky SD, kteří náš dvůr pravidelně záso-
bují kde čím. �A zároveň doufám, že se
nám bude i lépe třídit, udržovat pořádek

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
dnes krásný den, jen s úsměvem natváři.
☺

Co nám prozradí únorové a břez-
nové pranostiky: Kolem poloviny úno-
ranastává „juliánská obleva“, kdy mrazy
trochu poleví. „Usadí-li se bílá husa 
v únoru na poli, bude hodně obilí“. Ke
konci února se ještě může objevit „zima
petrská“ (stolování sv. Petra 22. 2.), kdy
pak vládne mrazivé počasí až do konce
února. Proto – „Od Petra není tepla“.
Potom přichází únoro-březnové oteplení
– tzv. „matějská obleva“. „Prší-li na sv.
Matěje, bude se brzo sít“. Po „matěj-
ském oteplení“ začnou opět teploty kle-
sat a nastává poslední záchvěv zimy, li-
dově označený, jako „řehořská zi-
ma“(okolo 12. března). „Svatý Řehoř
škodí mrazem“, „Na svatého Řehoře,
den s nocí v jedné míře“. ☺Řehořská zi-
ma bývá vystřídána příjemnějším obdo-
bím, tzv. „josefským jarem“. Na svatého
Josefa se totiž mají kožichy odkládat do
skříně.Tři dny po té, 20. března - přesně
v 10:38 hodin, zaklepe jaro na dveře.
Nastane konečně první jarní den neboli
jarní rovnodennost. V tomto okamžiku
Slunce vstoupí do znamení Berana.No a
poslední březnovou neděli, se opět
vrátíme do letního času.

Realizace projektu „ Výstavba
cyklostezky Svratka – Svratouch“,
/neboli„Cyklostezka Řivnáč“/, v do-
hlednu? ☺ 22. ledna jsme konečně po
pěti letech od prvních krůčků, podali
společně se sousedním Svratouchem na
základě uzavřené „Smlouvy o společné
spolupráci“, žádost o dotaci na SFDI –
Státní fond dopravní infrastruktury,
o příspěvek resp. dotaci ve výši 85% ze
způsobilých výdajů projektu, což před-
stavuje částku celkem 11.585.300,- Kč
včetně DPH. Vlastní náklady žadatele
budou ve výši 15%  ze způsobilých
výdajů projektu plus nezpůsobilé
výdaje projektu – ve výši 2.500.504,-
Kč. Celkové výdaje projektu jsou
14.085.804,- Kč včetně DPH. Celkové
způsobilé výdaje projektu jsou
13.629.764,- Kč včetně DPH.
Spolufinancování žadatele tedy činí
částku 2.500.504,- Kč včetně DPH, o
kterou se se Svratouchem spravedlivě
podělíme. J Přidělení dotace je však je-
ště vázáno včasným vydáním pravo-
mocného stavebního povolení, které
musí být včas doručeno na SFDI,/termín
byl do 15. února/. Vše bylo a je na dobré
cestě, aby se tak i stalo. ☺Věřme proto,
že bude tato společná, dlouhá a trnitá
cesta k cíli úspěšná.Pokud se tak stane,
potom nás čeká připravit zadávací doku-
mentaci k výběrovému řízení na doda-
vatele stavebních prací a po jeho vy-
soutěžení, samotná realizace cyklostez-
ky. Ta by mohla být dokončena, při
dobré konstelaci hvězd, do konce leto-
šního roku. ☺Dnes ještě nevím, zda by

Městský úřad Svratka, tel.: 566 662 330, 566 662 336, e-mail: mesto@svratka.cz, starosta@svratka.cz

Svratka
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TAK NĚJAK BY TO MĚLO VYPADAT

Váš starosta Vám 
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Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 

na základní škole ve Svratce se uskuteční 14. 4. 2021
od 13 do 16 hodin

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily od 1.9.2014 do 31.8.2015 a
které dovrší k 31.8.2021 šest let. K zápisu se rovněž dostaví děti, které měly 
v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky. Rodiče přinesou k
zápisu rodný list dítěte. 
Pokud situace neumožní zápis provést prezenčně, budou informace o formě
zápisu zveřejněny na webových stránkách školy: http://zsams.svratka.cz/

Odklady začátku povinné školní docházky /§37, odst. 1, zák. č. 561, 2004 Sb./ po-
voluje ředitel spádové školy na základě písemné žádosti rodičů doložené doporuču-
jícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 
Formuláře žádosti o odklad povinné školní docházky budou k dispozici u zápisu.
Informace: tel.: 566 662 602, 778 051 501

Zápis do mateřské školy
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

ve Svratce se uskuteční v mateřské škole 
4.5. 2021 od 14 do 15.30 hodin

Rodiče přinesou k zápisu svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrze-
ní pediatra o způsobilosti dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské 
škole.

Pokud situace neumožní zápis provést prezenčně, budou informace 
o formě zápisu zveřejněny na webových stránkách školy:
http://zsams.svratka.cz/

Informace: tel.: 566 662 262, 566 662 602, 778 051 501

Mgr. Iva Kopecká

Základní škola a mateřská škola Svratka, příspěvková organizace
Partyzánská 310, 592 02 Svratka, tel. 566 662602, skola@svratka.cz

Mateřská škola Svratka
Mateřská škola využila sněhové na-
dílkya společně si všechny třídy u-
spořádaly SNĚHOHRÁTKY. Děti
se ocitly kdesi v polární oblasti, všu-
de kolem je pozorovali lední medvě-

sportům. Nedočkavě také vyhlížíme
karneval a masopustní veselí, obdo-
bí, kde se děti promění ve své ob-
líbené hrdiny.

Za MŠ Aneta Vašková

dového království z barevných ledo-
vých kostek. 

Díky sněhu poznáváme v lese sto-
py zvířátek, pozorujeme ptáčky u kr-
mítek a stále se věnujeme zimním

di a mroži. Čekala na ně řada úkolů
a zábavných disciplín, průjezd tune-
lem na bobech, převážení sněhu, kr-
mení hladového ledního medvěda,
„psí spřežení“ a na závěr stavění le-
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ze zasedání RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 21.1.2021 od 16.30
v obřadní síni DPS Svratka

35. Rada města schvaluje:
a) žádost města Svratky o pořizování změny č.1 územního plánu Svratka

podle ust. §6 odstavce 1, písm. c) stavebního zákona.
b) aktualizaci směrnice č. 1 o účetnictví k 1.1.2021.
c) smlouvu mezi městem Svratka a obcí Svratouch o spolupráci při realiza-

ci stavby „Výstavba cyklostezky Svratka-Svratouch.“

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA
SVRATKY, konaného dne 21.1.2021 od 17.00 v obřadní místnosti DPS
Svratka

62. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Nabídku firmy Krovy-sanace, Humpolec na ošetření střešních konstrukcí

domu čp. 23 proti dřevokaznému hmyzu.
b) Změnu výměr nově vznikajících pozemků pro stavbu 4 RD u Řivnáče.
c) Výhradu práva zpětné koupě na pozemky pro stavbu rodinných domků,

vznikající z pozemku p.č. 1110/7 v k.ú. Svratka.
d) Záměr prodeje pozemku p.č. 73/19 v k.ú. Moravská Svratka o výměře 

81 m2.
e) Záměr prodeje části pozemku p.č. 470/9 (do cca 120 m2) v k.ú. Svratka.
f) Záměr prodeje pozemku p.č. 10/1 o výměře v k.ú. Česká Cikánka (do

2000 m2).
g) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1132/1 v k.ú. Svratka o výměře do cca

100 m2.
h) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1181/1 v k.ú. Svratka o výměře do 

10 m2

i) Záměr prodeje bytu v domě čp. 196, stojícím na pozemku st. 221/1, ide-
ální 1/6 pozemku p.č. 7/2 o výměře 73 m2 a ideální 1/6 pozemku p.č.
1173 o výměře 106 m2, vše v k.ú.Svratka.

i) Záměr prodeje části pozemku p.č. 411/2 (do  cca 100 m2) v k.ú. Svratka
j) Záměr prodeje části pozemku p.č. 508/68 (do cca 800 m2) v k.ú. Svratka
k) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1187/1 (do cca 300 m2) v k.ú. Svratka
l) Záměr prodeje části pozemku p.č. 322/1 (do cca 200 m2) v k.ú. Moravská

Svratka
m) Prodej pozemku p.č. 291/3 v k.ú. Moravská Svratka o výměře 514 m2.
n) Prodej pozemku p.č. 1110/111 o výměře 667 m2 v k.ú. Svratka.
o) Odkup pozemku p.č. 242/7 o výměře 208 m2 v k.ú. Česká Cikánka.
p) Odkup pozemku p.č. 1135/2 v k.ú. Svratka o výměře 143 m2.
q) Smlouvu mezi Městem Svratka a Krajským ředitelstvím policie Kraje

Vysočina o zimní údržbě ploch kolem hotelu Mánes.
r) Pořízení další brány pro vjezd do sběrného dvora se systémem vstupu na

čipy RFID a rozšíření kamerového systému sběrného dvora.
s) Příspěvek ve výši 1500 Kč na provoz sociální služby Linka důvěry střed.
t) Příspěvek SK Svratka ve výši 200 000 Kč na činnost v roce 2021 a záro-

veň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 1/2021 o poskytnutí do-
tace.

u) Příspěvek organizaci Junák-český skaut z.s., středisko Svratka ve výši 30
000 Kč na činnost a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č.
2/2021 o poskytnutí dotace.

v) Dary svrateckým zájmovým spolkům na činnost v roce 2021 dle předlo-
žených žádostí.

w) Přidělení bytu č. 8 v domě Pionýrská 370 od 1.2.2021

63. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a) Zprávu o činnosti rady města.
b) Zprávu o hospodaření města za měsíce leden-prosinec 2020.
c) Informace o probíhajících pracích.

64. Zastupitelstvo města zamítá:
a) Prodej části pozemku p.č. 340/3 a o pozemky p.č. 1182/2 o výměře 5 m2

a 340/5 o výměře 18 m2, vše v k.ú. Svratka.

Usnesení je z důvodu platnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v upravené
verzi.

UsneseníPronájem volného vstupního bytu ve Svratce

- Šťastný domov u Řivnáče –

Vstupní byt lze pronajmout k bydlení osobám v nepříznivé soc. situaci.
Osoby, které budou v tomto bytě bydlet, nesmí vlastnit ani spoluvlastnit bytový
dům, rodinný dům nebo byt.

Byt č. 7 | Byt se nachází v 2 NP.
Velikostbytu 30,54 m2 (pokoj + kuchyňský kout, předsíň, koupelna + WC).
Byt je možné pronajmout od dubna 2021

Nabídka volného bytu v DPS
Město Svratka nabízí volný byt v Domě s pečovatelskou službou.
Jedná se o byt v 1. Nadzemním podlaží – pokoj s kuchyňským koutem, koupel-
na s WC a zádveřím. Vstup do domu I byt jsou bezbariérové. Byt je možno pro-
najmout k bydlení zejména seniorům, osobám se sníženou soběstačností a oso-
bám zdravotně postiženým, které nepotřebují komplexní zdravotní péči.

Žádost o přidělení bytu mohou podat:
a) zájemcive věku 70 let a více
b) žadatel je osobou závislou na pomoc I jiné fyzické osoby dle zákona č.

108/2006 Sb. o sociálních službách.

Byt č.2 | Velikost bytu 41,24 m2  
Byt je možné pronajmout od dubna 2021
Bližší informace je možné získat na MěÚ Svratka nebo přímo v DPS Svratka,
Pionýrská 370 u paní Marie Polákové, mobil 774 225 400, pevná linka 566 662
369.

Informace o místních 
poplatcích za rok 2021

Platby za svoz komunálního odpadu 
Sazba poplatku činí 600 Kč za občana s trvalým pobytem ve Svratce a dále 850
Kč za nemovitost sloužící k rekreaci. 
Termín splatnosti poplatku je ke dni  31. 5. 2021.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č. 212510512/0600, varia-
bilní symbol 1340, specifický symbol – popisné číslo nemovitosti nebo poštovní
poukázkou.

Platby za psa
Sazba poplatku činí 400 Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele 600 Kč.
Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, osoba nevidomá, 
osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo  ZTP/P činí 200 Kč. Za druhého a ka-
ždého dalšího psa téhož držitele činí poplatek 300 Kč.
Majitelé psů mají povinnost přihlásit každého psa staršího 3 měsíců.
Pokud psa již nemáte, je potřeba tuto skutečnost nahlásit na městském úřadě 
a vrátit známku.
Termín splatnosti poplatku  je ke dni 31. 3. 2021.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100, variabilní sym-
bol 1341, specifický symbol – číslo známky nebo poštovní poukázkou.

Místní poplatek z pobytu
Upozorňujeme občany, kteří poskytují přechodné ubytování, na povinnost odvá-
dět místní poplatek z pobytu, který činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, 
s výjimkou dne jeho počátku.
Termín splatnosti těchto poplatků je do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí přís-
lušného kalendářního roku.
Každý ubytovatel je povinen ohlásit na městský úřad zahájení činnosti spočíva-
jící v poskytování přechodného ubytování.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100 nebo v hotovosti
na městském úřadu.

Platby za svoz komunálního odpadu 
– podnikatelé a firmy
Upozorňujeme podnikatele a firmy, kteří mají s Městským úřadem ve Svratce 
uzavřenou smlouvu na likvidaci komunálního odpadu, že termín úhrady smluvní
částky je ke dni 31. 3. 2021.
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