
průběh vánočních svátků, než přijde
Ježíšek. Zároveň jsme se mohli i pobavit
a zasmát se trefným vtipům s vánoční té-
matikou…☺

Radostnou tečkou byl příchod Tří
králů. Ve Svratce nás navštívili v sobotu
8. ledna s cílem pomoci lidem v nouzi. A
povedlo se…☺Tříkrálová sbírka organi-
zovaná pod záštitou charity České repub-
liky,díky Vám dárcům, představuje fina-
nční částku ve výši 62.878,- Kč…☺☺☺

Děkuji také paní Marušce Polákové za
každoroční pořádání sbírky „Krabice od
bot“. Tato sbírka vždy probíhá pod zášti-
tou Diakonie Českobratrské církve evan-
gelické. Jak dobře víte, jedná se o sbírku
vánočních dárků pro děti žijící v tíživé so-
ciální situaci. Dětem jsme udělali určitě
velkou radost také díky Vám, kteří jste se
do této sbírky zapojili.

Za to za všechno bych Vám chtěl
nyní všem poděkovat. Děkuji Vám, kte-
ří jste nám a hlavně našim dětem tuto
krásnou vánoční atmosféru připravili.
Děkuji Vám všem, kteří jste se nějakým
způsobem na těchto krásných a nezapo-
menutelných okamžicích Vánoc podíleli
a udělali tak radost všem okolo sebe.
Letošní Vánoce jsme si společně užili a
byly fakt kouzelné právě díky Vám! ☺

Co napovídají povánoční pranosti-
ky: „Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů
v srpnu“ a „Ryje-li krtek v lednu, končí
zima v květnu“. Poslední týden v lednu a
první týden v únoru nastává „hromnická
obleva“.„Na Hromnice jasná noc, bude
mrazů ještě dost“ (2. 2.), ale „Svatý
Valentýnek – jara tatínek“ (14. 2.). Druhé
období únorové zimy by mělo být mírně-
jší, nastává „juliánská obleva“(16.2.).Tak
se necháme mile překvapit. ☺

Co se nám v loňském roce podařilo 
zrealizovat.
Hned v jarních měsících jsme, s pod-

porou získané dotace, dokončili stavbu 
a následně i zkolaudovali „Lesní cestu
Hrnčířskou“. 

Předláždili jsme z větší míry stanovi-
ště, resp. nástupiště autobusů na náměstí
9. května.

Kompletně jsme opravili a předláždili
chodník po pravé straně Libušiny ulice
od Trustu až po Mars, včetně pořízení be-

tonových květináčů, kde jsme využili do-
tace z POVV.

Ve sportovním areálu bylo vybudo-
váno a zkolaudováno krásné workoutové
hřiště včetně posilovacích prvků okolo.
Na jeho výstavbu nám byla poskytnuta
dotace ve výši 85% z MMR.

Byla dokončena fasáda garáží a budo-
vy zázemí zaměstnanců v areálu TESS.
Postupně v tomto areálu probíhá celková
oprava oplocení. S přispěním dotace byl
zprovozněn na sběrném dvoře kompletní
kamerový a monitorovací systém s mo-
žností použití čipů. Byla konečně zreali-
zována částečná oprava střechy budovy
rehabilitačního střediska, včetně zateple-
ní střešního pláště.

V průběhu roku byla dokončena opra-
va klubu „Plísňák“ v sokolovně.

Budovy radnice a tribuny se dočkaly
nátěrů značně zkorodovaných střech.

Na tribuně proběhly opravy kabiny
domácích a mládeže.Stavební úpravy by-
ly provedeny svépomocí, kde se aktivně
zapojili samotní hráči a velkou měrou
hlavně předseda FO. Byly zde odpraco-
vány stovky hodin. Smekám klobouk a
děkuji všem! Kotelna na radnici si vy-
žádala celkovou rekonstrukci včetně
výměny kotle, který zde sloužil více jak
20 let…☺

Byla také dokončena projektová do-
kumentace na rekonstrukci budovy
„Balíčkovo“. Jak jistě víte, bude se tam
po přestavbě stěhovat radnice, stálá gale-
rie obrazů z muzea a Informační cent-
rum.Na celkovou rekonstrukci bylo již
vydáno stavební povolení a stihli jsme
včas zažádat MMR o poskytnutí dota-
ce…☺

Projektovou dokumentaci na kom-
pletní zasíťování stavebních parcel,
včetně vybudování místní komunikace
pro obytný soubor- „4 RD U ŘIV-
NÁČE“, nám firma Uniprojekt předala 
v polovině listopadu.V současné době již
máme vydáno stavební povolení na do-
pravní a technickou infrastrukturu včetně
dešťové kanalizace,a zažádáno o dotaci
na tyto práce…☺

Cyklostezka do Svratouchu? Byla do-
končena projektová dokumentace, vy-
dáno stavební povolení a úspěšně za-

Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, a-
bych Vám ještě jednou, hned na úvod
prvního letošního vydání Novinek, po-
přál krásný celý nový rok, hlavně pevné
zdraví, štěstí a jen dobrou náladu, každý
den s úsměvem na tváři. ☺

Připomeňme si velmi krátce, jak jsme
si užili vánoční atmosféru v našem
krásném městečku.

První adventní neděli se rozsvítily
ve Svratce již tradičně tři vánoční stro-
my. Před radnicí na náměstí 9. května, u
svatého Václava na náměstí Národního
povstání a na zahradě Domu s pečovatel-
skou službou. Současně s nimi se po
Svratce rozsvítila i nová vánoční výzdo-
ba. Na podvečerní procházce za váno-
čními stromy si tak mohly naše dětičky v
altánu u DPS vyzvednout každý drobnou
nadílku od Mikuláše a čerta. Adventní
čas nastal symbolicky s tou pravou sně-
hovou pokrývkou. Josef Lada by to lépe
nevymyslel…☺ Opravdová vánoční at-
mosféra nás však přímo okouzlila v ne-
děli 19. prosince. To jsme si všichni moh-
li opět po roce prohlédnout také již tradi-
ční, krásně nasvícený betlém na farské
zahradě, včetně jeho posvěcení, poslech-
nout si koledy a zároveň jsme mohli ob-
divovat čtvrtý rozsvícený vánoční strom,
tentokrát u kostelní zvonice.Betlémské
světlo jsme si mohli vyzvednout od na-
šich skautů, jako vždy u svatého Václava
ve čtvrtek 23. 12. a v pátek přímo na
Štědrý den.Štědrovečerní náladu jsme si
vychutnali opět u sochy svatého Václava,
kde jsme se zaposlouchali do tradičního
hraní a zpěvu koled. Zároveň jsme
přispěli, pod dohledem sv. Václava,
svými finančními dary handicapovaným
dětem z centra Zdislava v Novém Městě
na Moravě. Byl to krásný zážitek i počin,
kdy výtěžek sbírky činil 11.749,- Kč.
V průběhu Vánoc jsme také mohli obdi-
vovat vyřezávaný betlém v našem koste-
le a nádhernou vánoční výzdobu včetně
svátečního, vánočního osvětlení celého
interiéru kostela.

„Než přijde Ježíšek“, tak byla po-
jmenována letošní vánoční výstava kona-
ná každoročně ve zdejším Městském
muzeu. Výstava symbolizovala přípravy
každé domácnosti na příchod, ale i

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

Svratka
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Váš starosta Vám 

DĚKUJEME ZA KRÁSNÝ BETLÉMDĚKUJEME ZA TRADIČNÍ KOLEDY I FINANČNÍ SBÍRKU JE TO KRASAVICE

žádáno o dotaci na SFDI. Nyní se doko-
nčuje výběrové řízení na dodavatele stav-
by a při dobré konstelaci hvězd, začneme
budovat ihned na jaře letošního roku…☺

Cyklostezka do Herálce? Byla rovněž
dokončena projektová dokumentace a
vydáno stavební povolení.Jakmile to bu-
de možné, zažádáme i zde o dotaci na
SFDI i na Kraji Vysočina…☺

Zavlažování fotbalového hřiště je také
na dobré cestě.Máme zpracovanou pro-
jektovou dokumentaci a zažádáno o sta-
vební povolení. Budeme zároveň žádat i
o dotaci z NSA, která by měla být ve výši
80%. Termín realizace se bude odvíjet
dle počasí i rozlosování fotbalových sou-
těží. Možná zde bude hrát také roli i leto-
šní výročí vzniku organizovaného sportu
ve Svratce, kdy budeme slavit krásných
90 let…☺Navržený zavlažovací systém
bude také řešit zásobování našeho přírod-
ního koupaliště přefiltrovanou vodou.
Dále zde budou moci čerpat i naši hasiči
požární vodu do své cisterny…☺

Projektovou dokumentaci máme
zpracovanou i na nástavbu budovy hasi-
čárny. Tato realizace je jedna z dalších
plánovaných investic…☺

Určitě jsem v tom výčtu akcí ještě na
nějaké zapomněl. Některé, i ty neméně
důležité, jsme museli bohužel odložit,
jednak z důvodů časových, nebo i fina-
nčních. U některých se čeká na projekt,
nebo na vypsání dotace. U „Revitalizace
rybníka Svratka“ čekáme na dokončení
výběrového řízení, na opravu MK v ulici
U Koupaliště na přidělení dotace a na o-
pravu MK v ulici Cikanecká na projekto-
vou dokumentaci apod.

Podařilo se nám však před letošní zi-
mou z rozpočtu města uvolnit částku
500.000,- Kč formou finančního daru na-
šemu lyžařskému oddílu SK Svratka z.s..
Uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi
Městem Svratka a SK Svratka 1932, by-
la tato částka vynaložena na pořízení
nové čtyřkolky, která bude sloužit již le-
tošní zimu na tvorbu a udržování lyžařs-
kých tratí. ☺

mutace SVRATKA číslování podle Svratky:_SVRATKA.QXD 22.1.2022 21:02 Stránka 1
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ZŠ a MŠ Svratka

Váš starosta Vám 
Na závěr bych chtěl ještě velmi poděkovat našim skautům v čele s Robinem Řádkem, kteří více jak rok pravidelně roznášeli, vždy na konci měsíce do Vašich sch-
ránek Novinky. Vážení a milí spoluobčané,  přeji Vám krásný dnešní den.                                                                                 František Mládek, Váš starosta
„Nesnaž se být úspěšný. Snaž se být člověkem, který má hodnotu.“ (Albert Einstein)
„Neztrácej čas hledáním překážky, možná že žádná není.“  (Franz Kafka)

Vyhláška o odpadech
Zastupitelstvo města Svratky na svém zasedání dne 10.12.2021, usnesením č. 90d)
usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a v sou-
ladu s §10 písm. d) a §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o sta-
novení obecního systému odpadového hospodářství města Svratky. 

Plné znění vyhlášky je uveřejněno na webových stránkách města Svratky:
http://www.svratka.cz/vyhlasky-mesta/ Zákon dle § 62 a tudíž i vyhláška v článku
7., umožňují právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, s činností na území mě-
sta Svratky, za určený poplatek využít městský systém sběru, třídění a shromažďo-
vání odpadu.

Zastupitelstvo města schválilo následující výše úhrady pro právnické a podnika-

Základní škola a mateřská škola Svratka, příspěvková organizace
Partyzánská 310, 592 02 Svratka, tel. 566 662 602, skola@svratka.cz

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 na základní škole 
ve Svratce se uskuteční 4. a 5. 4. 2022 od 13 do 16 hodin
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily od 1.9.2015 do 31.8.2016 a
které dovrší k 31.8.2022 šest let. K zápisu se rovněž dostaví děti, které měly v lo-
ňském roce povolen odklad povinné školní docházky. Rodiče přinesou k zápisu rod-
ný 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./ povo-
luje ředitel spádové školy na základě písemné žádosti rodičů doložené doporučujícím
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 pro školní rok 2022/2023
ve Svratce se uskuteční v mateřské škole 
4. a 5. 5. 2022 od 14 do 15.30 hodin
Rodiče přinesou k zápisu svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení pedia-
tra 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

NA BRUŠOVCI HURÁ NA DEVÍTKU POD DEVÍTKOU U SRUBUVELKÝ DÍK ZA KRÁSNÝ BETLÉM

TRADIČNĚ NA NOVÝ ROK PŘED VÝSTUPEM NA DEVĚT SKAL SETKÁNÍ U MALÉHO BOBŠE DĚKUJI LYŽAŘSKÉMU ODDÍLU A TRENÉRŮM ZA SKVĚLOU REPREZENTACI
MĚSTA I SVÉHO SK SVRATKA

jící fyzické osoby za zapojení do obecního systému odpadového hospodářství, plat-
ný od 1.1.2022:
1) potravinářské prodejny – 5 000,-Kč bez DPH za rok.
2) nepotravinářské prodejny do 5 zaměstnanců / nad 5 zaměstnanců – 1 500.-Kč

bez DPH za rok / 2 500.-Kč bez DPH za rok.
3) restaurace, bary a pohostinství – částka za 1 m2 obslužné plochy – 50.-Kč bez

DPH za 1m2 podlahové plochy a rok.
4) řemeslníci (nevýrobní) a služby – 1 000,-Kč bez DPH za rok
5) ubytování – dle počtu lůžek – 170.-Kč bez DPH za lůžko za rok.
6) lékaři – 700.-Kč bez DPH za rok.

Ceník je k dispozici také na http://www.svratka.cz/sberny-dvur-ve-svratce/

Všichni jsme se už po vánočních prázdninách těšili do školky na nové hračky, které
nám před Vánoci nadělil Ježíšek. První týden jsme si povídali o třech králích,
převlékli se za ně a s písničkou putovali do Betléma. Další pondělí za námi přijela
víla Srdíčková s pohádkou Zimní královna. I nadále budeme žít zimní tematikou a
těšit se z dalších krásných zimních dní.                                               Kolektiv MŠ

Malé vánoční ohlédnutí
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DĚKUJI LYŽAŘSKÉMU ODDÍLU
SK SVRATKA ZA SKVĚLOU 
REPREZENTACI MĚSTA 
I SVÉHO SPORTOVNÍHO 
KLUBU. DO NOVÉHO ROKU
JIM PŘEJI JENOM SAMÉ
ÚSPĚCHY A DOBROU
NÁLADU. FRANTIŠEK MLÁDEK
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pokračování Svratky na str. 16

Sportovní klub Svratka, oddíl lyžování děkuje Městu Svratka za poskytnutí finanční částky pěti set tisíc korun na zakou-
pení pásové čtyřkolky typ CFORCE  1 000 – CFMOTO. Tato finanční částka, která byla schválená zastupitelstvem na zá-
kladě Veřejnoprávní smlouvy o převodu uvedené finanční částky, byla poskytnutá na zakoupení již zmíněné pásové čtyř-
kolky. Zakoupená moderní technika umožní v rámci schváleného plánu rozvoje sportu a pohybových aktivit vytvořit od-
povídající podmínky nejen pro organizovaný výkonnostní sport v lyžování, ale i pro širokou turistickou veřejnost a ze-
jména v rámci spolupráce se ZŠ Svratka pro její žáky. Dále umožní zlepšení lyžařských podmínek ve stávajícím lyžařském 
areálu, které umožní požádat o homologaci tratí pro možnost pořádání krajských lyžařských závodů. Proto se podařilo od-
dílu lyžování na podzim minulého roku nechat proškolit tři členy oddílu jako rozhodčí specialista, což je nejvyšší kvalifi-
kace, která je nutná pro obsazení funkcí ředitele závodu a hlavního rozhodčí krajských závodů.
SK Svratka, oddíl lyžování touto cestou ještě jednou děkuje Městu Svratka za poskytnutou částku a přeje celému zastupi-
telstvu do nového roku všechno nejlepší, pevné zdraví a hodně úspěchů.

Za SK Svratka oddíl lyžování předseda František Peňáz 

PODĚKOVÁNÍ

Malé vánoční ohlédnutí
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pokračování Svratky ze str. 11

Rádi bychom tímto moc poděkovali
všem dárcům, kteří se na konci loňské-
ho roku zapojili do sbírky "Krabice od
bot". Je to tradiční předvánoční charita-
tivní akce pořádaná Diakonií Čes-
kobratrské církve evangelické. Má za
cíl dopřát krásné Vánoce i dětem, které
by jinak pod stromečkem třeba vůbec
žádné dárky nenašly. Pro mnohé děti to
byl opravdu jediný vánoční dárek.

V našem sběrném místě, svratecké
knihovně, se nám podařilo shromáždit
celkem neuvěřitelných 87 dárkových kra-
bic, které k nám přinesli lidé ze Svratky 
a okolí. Velký dík patří dětem ze ZŠ
Svratouch za velikou pomoc. Těsně před
Vánoci jsme dárky rozvezli na určená
místa do Azylového domu v Hamrech 
u Hlinska a pro děti v nepříznivé sociální
situaci na Žďársku, Poličsku,
Chotěbořsku a Havlíčko-brodsku. 

Za všechny děti, které díky této sbír-
ce mohou věřit, že ani na ně Ježíšek ne-
zapomněl, moc děkujeme.

Hasiči informují
Přehled zásahů ZJ SDH Svratka za rok 2021
Poř. Datum Čas Druh Upřesnění Místo zásahu
1 25.4. 13:00 TP Tlakování kanalizace Svratka
2 7.6. 10:25 TP Transport zraněné osoby pro ZZS Chlumětín
3 20.6. 11:37 P Dopravní prostředky Svratouch
4 21.6. 17:06 PP Nenahlášené pálení klestu Svratka
5 22.6. 13:28 TP Likvidace obtížného hmyzu Svratka
6 7.7. 13:50 TP Likvidace obtížného hmyzu Svratouch
7 5.8. 9:21 TP AED-pomoc s resuscitací pacienta Křižánky
8 18.8. 17:51 TP Likvidace obtížného hmyzu Svratka
9 5.10. 16:53 TP Odstranění nakloněných stromů nad el. vedením Svratka
10 16.10. 2:24 TP AED-pomoc s resuscitací pacienta Svratka
11 23.10. 13:01 TC Požár kůlny se senem Chlumětín
12 30.10. 9:36 TP Odstranění spadlého stromu přes komunikaci Svratka
13 30.10. 12:35 PP Nenahlášené pálení klestu Křižánky
14 14.11. 10:23 TP Likvidace obtížného hmyzu Svratka
15 20.11. 15:06 P Doutnající hrabanka v lese Svratka
16 24.11. 18:30 TP Asistence policie ČR Svratka

Vysvětlivky:
TP - technická pomoc
P - požár
PP - planý poplach
TC - taktické cvičení
AED - automatický externí 
defibrilátor

Krabice od bot 2021
Novému ránu rozžhnem svíci,
je neznámé a nemá tváře,
jak anděl v dřevu lípy spící
a čekající na řezbáře.

dovolte nám, Vás v krátkosti informo-
vat o činnosti našeho rybářského spol-
ku ve Svratce. V letošním roce uplyne
již 113 let od založení našeho ry-
bářského spolku ve Svratce. Základnu
našeho spolku tvoří 328 členů z míst-
ních skupin: Svratka, Svratouch,
Křižánky a Herálec. Spolek
hospodaří na řece a ryb-
níku Svratka, rybníku
Chochol ve Svratou-
chu, Kyšperském na
Křižánkách a na
Kuchyni v Herálci.
Dále pak na chovném
zařízení - rybníky Hať
v Herálci a Řásník na
Křižánkách. Jako již tra-

Vážení občané Svratky,
dičně se i letos na našich revírech u-
skuteční rybářské závody. Budou to
nejen jarní závody pro děti na ryb-
nících Chochol a Kyšperský, ale i pod-
zimní závody pro dospělé na rybníku
Chochol a s největší pravděpodobnos-
tí i na Křižánkách Dále pak závody 

v lovu přívlači na rybníku
Kuchyně. Závody se těší

hojné celorepublikové
účasti, i když bohužel
méně z řad našich členů.
Celoročně také probíha-
jí brigádnické práce na-
šich členů na údržbu

rybníků a jejich okolí.
Dále probíhají rekonstru-

kční opravy na naší rybářské

budově a další jiné pracovní činnosti.
V roce 2022 bude také znovu otevřen
rybářský kroužek. Kroužek je za-
měřen nejen na téma rybářství, ale
také učíme děti, jak správně o přírodu
pečovat a jak ji chránit. Po obnovení
rybářského kroužku v roce 2016 nám
jím již prošlo 48 šikov-
ných mladých rybářů.
Veškeré potřebné infor-
mace o kroužku a o čin-
nosti spolku naleznete
na internetových strán-
kách www.rs-svratka.cz
nebo i na Facebooku.

Na závěr bychom chtěli
poděkovat městu

Svratka a všem našim sponzorům, kte-
ří nás podporují v naší činnosti. A Vám
všem přejeme hlavně hodně zdraví 
a mnoho úspěchů.

Za Rybářský spolek p.s Svratka, 
Marek Straka

Někdy se anděl na nás hněvá,
anděla máme každý svého,
a naděje má z buku křídla
a srdce z dřeva lipového.

Jan Skácel

Přejeme pokoj 
a naději do dnů příštích, 

Marie Poláková 
a Jana Pražáková.
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Usnesení

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRAT-
KY, konaného dne 10.12.2021 od 17.00 v zasedací místnosti MěÚ Svratka

90. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Zařazení nového bodu programu: Schválení veřejnoprávní smlouvy mezi

Městem a SK Svratka.
b) Rozpočet města Svratky na rok 2022.
c) Příspěvek ZŠ a MŠ Svratka na rok 2022 dle předloženého návrhu.
d) Obecně závaznou vyhlášku města Svratky č. 2/2021 o stanovení obecního

systému odpadového hospodářství.
e) Poskytnutí mimořádné odměny dle § 76 zákona 128/2000 Sb. starostovi mě-

sta za významný osobní podíl na získání finančních prostředků ve výši tém-
ěř 35 mil. Kč do rozpočtu města Svratky.

f) Poskytnutí mimořádné odměny dle § 76 zákona 128/2000 Sb. místostaro-
stovi města za zpracování stavebního archivu města, pořádání kulturních ak-
cí a vydání knihy „Svratka včera a dnes“.

g) Uzavření pracovněprávního vztahu mezi Městem Svratka a paní Boženou
Hromádkovou.

h) Uzavření pracovněprávního vztahu mezi Městem Svratka a paní Ludmilou
Mayerovou.

i) Dodatek č. 1 ke stanovám dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Žďár-
sko“, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o založení DSO „Mikroregion
Žďársko“.

j) Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2021 mezi Městem Svratka a SK Svratka.
k) Záměr prodeje části pozemku p.č. 470/9 v k.ú. Svratka a části pozemku p.č.

324/8 v k.ú.Moravská Svratka do cca 120 m2.

91. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a) Zprávu o činnosti rady města.
b) Zprávu o hospodaření města za měsíce leden - listopad 2021.
c) Informace o probíhajících stavebních pracích.

92. Zastupitelstvo města zamítá:
a) žádost o vybudování komunikace po pozemcích p.č. 1210, 1143, 384/60,

1145/6, 384/73, 1145/1 v k.ú. Svratka a 240/1 v k.ú. Česká Cikánka pro za-
jištění přístupu k domu čp. 16 v k.ú. Česká Cikánka z důvodu obrovských
finančních nákladů na tuto stavbu.

93. Zastupitelstvo města žádá:
a) Konstatuje značnou nespokojenost se současnou zimní údržbou krajských

silnic a žádá KSÚS Kraje Vysočina o okamžitou nápravu současného stavu
sjízdnosti silnic.

USNESENÍ ze zasedání RADY MĚSTA SVRATKY,
konané dne 15.12.2021 od 15.30 v zasedací místnosti MěÚ Svratka

46. Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 7/2021.
b) Rozpočet ZŠ a MŠ Svratka na rok 2022.
c) Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Svratka na léta 2023-2025.

47. Rada města bere na vědomí:
a) Informace o probíhajících stavebních pracích.

MILAN BOHÁČ, MFP
Finanční a realitní specialista
Největší odměnou je pro mě spokojený klient, kterému po-
máhám se splněním jeho snů a životních cílů v oblasti financí 
a realit.  

S čím mohu pomoci: 
� pojištění (životní, majetkové)
� hypoteční úvěry, úvěry ze stavebního spoření 
� hotovostní úvěry, konsolidace úvěrů
� spoření a investice (stavební 

spoření, investice, 
spořící účty, doplňkové penzijní spoření)

� komplexní realitní služby

Mít svého osobního finančního 
poradce je stejné jako mít svého 
lékaře, proto se na mě neváhejte obrátit. 

KONTAKT
tel. 607 509 401
email: milan.bohac@bcas.cz

Informace o místních 
poplatcích za rok 2022
Platby za svoz komunálního odpadu 
Sazba poplatku za občana s trvalým pobytem ve Svratce je 700 Kč.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č. 212510512/0600, varia-
bilní symbol 1340, specifický symbol – číslo popisné.
Sazba poplatku za nemovitost sloužící k rekreaci je700 Kč.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č. 212510512/0600, varia-
bilní symbol 1345, specifický symbol – číslo popisné.
Termín splatnosti poplatku je ke dni  31. 5. 2022.

Platby za svoz komunálního odpadu 
– podnikatelé a firmy
Upozorňujeme podnikatele a firmy, kteří měli s Městským úřadem ve Svratce 
uzavřenou smlouvu na likvidaci komunálního odpadu, že pro tento rok je již ne-
platná. Pokud máte zájem o uzavření nové smlouvy, tak se prosím dostavte na
Městský úřad k uzavření nové smlouvy.

Platby za psa 
Sazba poplatku činí 400 Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa té-
hož 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. 2022.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100, variabilní sym-
bol 1341, specifický symbol – číslo známky.

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.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Pod záštitou Charity ČR a ve spolupráci se členy skautského střediska
Svratka, proběhla ve Svratce a Svratouchu ve dnech 8. 1. - 9. 1. 2022
Tříkrálová sbírka, při které se podařilo vybrat

83.649,- Kč
Svratka 62.878,-Kč a Svratouch 20.771,-Kč

Děkujeme tímto všem dárcům, kteří do této sbírky přispěli. Její výtěžek byl
předán Charitě Česká republika a jejím prostřednictvím bude rozdělen po-
třebným.

Junák – český skaut, z. s.
Jednotka 615.05 – Středisko SVRATKA

PODĚKOVÁNÍ  DÁRCŮM
Jménem skautského střediska Svratka, tímto děkujeme všem dárcům, kteří
přispěli do vánoční sbírky, která se konala 24. 12. 2021 při štědrovečerním
koledování po půlnoční mši svaté u sochy sv. Václava.

Výtěžek této sbírky činí 11.749,- Kč 

a bude předán pro handicapované děti z Centra Zdislava Nové Město na
Moravě.
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