
Žďársko, Stanovy DSO Mikroregion
Žďársko, včetně jejich dodatku číslo 1,
volba orgánů svazku, financování svaz-
ku a současná problematika odpadové-
ho hospodářství obcí, kterou bude sva-
zek prioritně řešit. Ve zvolené Radě
svazku má svého zástupce i město
Svratka – starostu. Rada je sedmičlen-
ná a do této doby se již dvakrát sešla.
Dále byla zvolena kontrolní komise a
manažer svazku. Vstupní poplatek pro
každou členskou obec byl schválen ve
výši 1.000,- Kč.

Svazek je založen za účelem ochra-
ny a prosazování společných zájmů
členských obcí, kterými jsou přede-
vším péče o všestranný rozvoj záj-
mového území, péče o potřeby občanů
členských obcí a ochrana veřejného
zájmu. Svazek bude vyvíjet svoji čin-
nost především v rámci regionu, jež je
tvořen geografickou oblastí vymeze-
nou katastrálním územím členských
obcí. Hlavní činnost bude tedy zaměře-
na na odpadové hospodářství. 

Společné řešení odpadového hospo-
dářství bude hlavně spočívat v zajištění
přepravy odpadu, jeho dalším využití,
případné recyklace a energetického vy-
užití zbytkových odpadů. Dle Zákona
542/2020 Sb. o odpadech dojde po-
stupně k zákazu skládkování komunál-
ního odpadu a ostatních využitelných
odpadů. Čeká nás také zásadní navýše-
ní poplatku za skládkování – až 1.800,-
Kč/t do roku 2028. Už v této době je
proto velmi nutné předcházet vzniku
odpadů, zefektivnit tříděný sběr recyk-
lovatelných odpadů a také bioodpadů –

a zde je právě nutné zapojení Vás obča-
nů. V poslední době nás také trápí pře-
devším velké náklady na přepravu od-
padů. Rostoucí ceny pohonných hmot
nám zasadily pořádnou ránu do rozpo-
čtu. Budeme tedy společně řešit a za-
bývat se zřízením či využitím tzv. do-
tříďovacích linek, také možností využi-
tí kompostáren, vybudováním spole-
čných překládacích stanic včetně další
přepravy odpadů k možnému energe-
tickému využití, např. do spaloven.
Bude to běh na dlouhou trať, avšak v
cíli bychom měli být všichni vítězi…☺

Další činnost svazku bude spočívat v
jeho propagaci a propagaci celého záj-
mového území, v koordinaci význam-
ných investičních akcí a dalších potřeb
v oblasti regionu, např. ve společném
vystupování a jednání ve vztahu ke
státním fondům, orgánům státní správy,
územní samosprávy, ministerstvům 
apod.. Společné postupy a řešení budou
dále směřovat do oblasti školství, do-
pravní obslužnosti, životního prostředí,
informatiky a propagace, do cestovního
ruchu, využití volného času, apod.

Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření města Svratka za rok
2021. Přezkoumání bylo provedeno 25.
října 2021 jako dílčí přezkoumání a dne
13. dubna 2022 jako konečné přezkou-
mání, na základě žádosti města v soula-
du s § 4, Zákona o přezkoumání hospo-
daření. Při přezkoumání hospodaření
města Svratka za rok 2021 nebyly zji-
štěny chyby a nedostatky. Při přezkou-
mání hospodaření za rok 2021 nebyla
zjištěna rizika, která by mohla mít ne-

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
dnes skvělou jarní náladu jen s úsmě-
vem na tváři. ☺

Co nám napovídají pranostiky na
měsíc květen? „Deštivý květen – žíz-
nivý říjen“. „Až přijde máj, vyžene ko-
zy v  háj“. Pankrác, Servác a Bonifác -
ledoví muži, zcela jistě přinesou pokles
teplot. Hned po nich přispěchá uplaka-
ná Žofie, která by měla přinést hojné
deště – „Svatá Žofie často políčka zali-
je“. Od poloviny května často „ledoví
muži“ odcházejí a začíná se oteplovat.
To začne to pravé teplé jarní
počasí…☺ Budeme však doufat, že
nás nenavštíví ke konci května „malí
ledoví muži“, kteří někdy také dokáží
pozlobit.

Datum 16. března 2022 se jistě za-
píše do dějin 36 obcí na
Žďársku…☺ V tento den se totiž ko-
nala ve velké zasedací místnosti
Městského úřadu ve Žďáře nad
Sázavou ustavující členská schůze
dobrovolného svazku obcí
„Mikroregionu Žďársko“. Vstup mě-
sta Svratky do Mikroregionu Žďársko
– dobrovolného svazku obcí, schválilo
Zastupitelstvo města Svratky na ve-
řejném zasedání,  konaném dne 3. 6.
2021. Ustavující členské schůze se
zúčastnili zástupci 36 členských obcí 
v čele se starostou města Žďáru nad
Sázavou Ing. Martinem Mrkosem 
ACCA, který byl současně zvolen
předsedou svazku. Hlavními body pro-
gramu byly především schválení zakla-
datelských dokumentů svazku –
Smlouva o založení DSO Mikroregion

Městský úřad Svratka, tel.: 566 662 330, 566 662 336, e-mail: mesto@svratka.cz, starosta@svratka.cz
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Váš starosta Vám 
gativní dopad na hospodaření územ-
ního celku v budoucnosti - tak zní závěr
a výrok kontrolorů z Krajského úřadu
Kraje Vysočiny. Tímto bych chtěl vel-
mi, velmi poděkovat zaměstnancům
městského úřadu, zejména paní ing.
Věně Kovaříkové, paní Bc. Michaele
Sádovské, panu Mgr. Martinu
Mudrochovi a všem těm, kteří se tradi-
čně podílejí na dobrých výsledcích hos-
podaření města Svratka. 

Určitě se už těšíte na pálení čaro-
dějnic...☺Pálení čarodějnic ve Svratce
se bude konat opět ve sportovním are-
álu. Přijďte se pobavit v sobotu 30.
dubna. Pestrý program pro Vás i Vaše
děti začíná od 16:00 hodin. Na
Schöppeho hřišti Vás hned na úvod při-
vítá Železný Zekon – vlastním jménem
Zdeněk Knedla, valašský silák, držitel
řady rekordů – např. rozbití 30 kg ka-
mene na hlavě, udržení 260 kg na sobě
při závěsu za hlavu a kotníky, udržení 
2 x 13 mužů při roztahování jeho rukou
od sebe – vyvinutá síla 510 kp, apod. 
V Guinessově knize rekordů tahá auta
ušima, roztahuje 40 tunový kamion, ne-
chá se přejet osobním autem Ford
Sierra při ležení na fakírských hřebech
apod. Dále si budete moci zdokonalit 
a upravit svůj vzhled v salonu ohavnos-
ti. Nejen pro děti zde budou připraveny
různé soutěže a na závěr, až se trošku
setmí, oblohu rozzáří krásný ohňostroj.
A jak jinak, po celý průběh tohoto
klání, bude pro Vás připraveno výborné
občerstvení. Srdečně Vás zvou naše
milé Valkýry. Přijďte všichni, máte se
opravdu na co těšit…☺ Možná na ně-
jaké překvapení?

„Kvalita znamená dělat to dobře, 
i když se nikdo nedívá.“

(Henry Ford)

Vážení a milí spoluobčané, 
mějte se fajn každý den…☺

František Mládek, 
Váš starosta

„Ve škole života není prázdnin, 
ani svátků, ani nedělí.“

(Vlasta Burian)

ZŠ a MŠ Svratka

REVITALIZACE RYBNÍKU SVRATKA A BAGŘI V AKCI

• Krajský přebor základních škol v šachu: 6. místo: Benjamin Preisler, Lukáš
Zelený, Adam Trávníček, Jan Preisler. Blahopřejeme!!!
24.3.2022 se v H. Brodě konal KP starších žáků-kategorie II, čtyř členných
družstev ZŠ v šachu. ŠO Křižánky reprezentovalo v soutěži družstvo, ze ZŠ
Svratky složené z hráčů: B. Preisler, L. Zelený, A. Trávníček a J. Preisler.
Soutěžilo 10 nejsilnějších družstev ZŠ Kraje ( Jihlava 2 družstva, H.Brod, Ž-
ďár nad Sázavou,, Třebíč, Humpolec, Pelhřimov, Náměšť nad Oslavou a ZŠ
Svratka). Naši svěřenci obsadili krásné 6. místo, jen o  bod za pátým, což je
skvělý výsledek. Všem účastníkům turnaje blahopřeji k úspěchu a velký dík
také paní ředitelce I. Kopecké za ochotu a podporu.

Petr Nadrchal- Předseda ŠO

• V pátek 1.4. se konal fotbalový turnaj okolních škol pod organizačním vede-
ním J.Fialy a za účasti týmů ze Svratky, Krouny, Sněžného, Jimramova,
Kameniček, Polničky, 1. ZŠ N.Město na Mor. a 2. ZŠ N.Město na Mor. Pohár
putuje za vítězi do Nového Města a Svratce gratulujeme ke krásnému 3. míst
získanému v nelehké konkurenci. Moc děkujeme Eriku Kocourovi a všem,
kteří se zasloužili o zdar této již tradiční akce.

• 4. a 5. 4. proběhl pohádkový zápis do 1. třídy. Zapsáno bylo 19 dětí, všem přeje-
me školní docházku plnou kouzelných zážitků. Děkujeme současným pr-
vňáčkům, H. Mičkové, M. Beňadikové a H. Odvárkové za procházku pohádkou.
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Ve školce jsme se už definitivně rozloučili se zimou a vynesli Moranu, i když to za oknem občas tak nevypadá. Nyní nám školku zdobí jarní výzdoba. Před Velikonocemi
jsme se sešli i s rodiči ve školce a tvořili jsme velikonoční výzdobu, kterou si pak děti odnesly domů. Pro letošní školní rok se za námi přijela rozloučit víla Srdíčková s po-
hádkou Kuře Cupity. I nadále jezdíme každý týden autobusem do Hlinska na plavání a do solné jeskyně a poznáváme tak nová místa.                                    Kolektiv MŠ

ZŠ a MŠ Svratka

SK Svratka běh na lyžích – ohlédnutí
za zimní sezonou

Mateřská škola

Začátek zimní sezony byl krásný, zača-
lo sněžit brzy a my jsme na Mikuláše
mohli jít lyžovat. Nechali jsme si ušít
reprezentační bundy, abychom byli po-
znat od ostatních lyžařů. Krokem do
nové sezony bylo pořízení stroje na do-
konalou úpravu tratí. Z počátku to ne-
bylo jednoduché, ale teď už si neumíme
bez něj lyžovaní ve Svratce představit.
Tímto děkuji pánům dobrovolníkům,
kteří se toho ujali a jezdili dělat tratě ka-
ždý den.

Tréninky byly téměř 5x týdně, po-
kud nám to počasí dovolilo. Nemoc co-
vid už nás naštěstí moc neomezovala,
ale pořád to není to, co bychom si přáli.
Několik závodů jsme odjeli v Novém
Městě na Moravě. Dokonce i pár meda-
ilí děti přivezly, což nás velice potěšilo,
protože závody byly z většiny kvalitně
obsazeny. Jediné co svratecké trenéry
mrzí je, že na závody jezdilo málo dětí
z našeho týmu. Těm úžasným, co závo-
dily, děkujeme a přejeme jim nadále
hodně úspěchů.

Novou sezonu jsme už zahájili, cho-

díme běhat takřka 3x týdně a v brzké době nás možná budete
vídat na kolečkových lyžích. Pro ty děti, které chtějí závodit,
se snažíme vytvořit co nejlepší podmínky. Už teď mají na
závody vybavení jak ty závoďáci v televizi.

Děkujeme Městskému úřadu Svratka, sponzorům a dobro-
volníkům za jejich podporu a čas.

Trenér Kulík Aleš, Skol
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Usnesení

USNESENÍ ze zasedání RADY MĚSTA SVRATKY,
konané dne 22.3.2022 od 14.30 v zasedací místnosti MěÚ Svratka
51. Rada města schvaluje: ●● a) Cenovou kalkulaci společnosti Pueblo  - arche-
ologickou společností, o.p.s. na archeologický dohled na akci Výstavba cyklostez-
ky Svratka-Svratouch. ●● b) Smlouvu s Ing. Lubošem Petříčkem, Žďár n.S. na
výkon technického dozoru investora a výkon koordinátora BOZP na akci Výstavba
cyklostezky Svratka-Svratouch. ●● c) Cenovou nabídku společnosti Pueblo  - ar-
cheologickou společností, o.p.s. na archeologický dohled na akci Revitalizace ryb-
níka Svratka. ●● d) Smlouvu s firmou PL Building s.r.o., Žďár n.S. na výkon tech-
nického dozoru investora na akci Revitalizace rybníka Svratka. ●● e) Smlouvu s
firmou Ekopontis s.r.o. Brno. na výkon biologického dozoru na akci Revitalizace
rybníka Svratka. ●● f) Rozpočtové opatření č. 1/2022.
USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRATKY,
konaného dne 7.4.2022 od 17.00 v zasedací místnosti MěÚ Svratka
102. Zastupitelstvo města schvaluje:
●● a) Smlouvu č. 2022B03 mezi Městem Svratka a firmou STUDIO-P s.r.o. ●● b)
Smlouvu o věcném břemeni č.014330082170/001 mezi Městem Svratka a EG.D,
a.s. ●● c) Smlouvu o věcném břemeni č.014330082170/010 mezi Městem Svratka
a EG.D, a.s. ●● d) Pronájem části pozemku p.č. 47/19 přímo sousedící s pozem-
kem p.č. 47/9 k.ú.Moravská Svratka, o výměře cca 26 m2. Pronájem se schvaluje
za údržbu pozemku. ●● e) Prodej pozemku p.č. 1133/25 v k.ú. Svratka o výměře
12 m2, který vzniká z pozemku p.č. 1133/1 v k.ú. Svratka, za 50 Kč / m2. ●● f)
Směnu pozemků p.č. 1182/2 o výměře 5 m2 a pozemku p.č. 1346 o výměře 152 m2,
za pozemky p.č. 51/8 o výměře 136 m2 a 51/9 o výměře 21 m2. Všechny pozemky
jsou v k.ú. Svratka. ●● g) Poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč pro Římskokato-
lickou farnost Svratka na drobné opravy kostela a areálu kostela. ●● h)
Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2022 mezi Městem Svratka a Římskokatolickou far-
ností Svratka.
103. Zastupitelstvo města bere na vědomí: ●● a) Informace o probíhajících sta-
vebních pracích. ●● b) Zprávu o hospodaření města za měsíce leden - březen 2022.
●● c) Zápis do kroniky města za rok 2021.
104. Zastupitelstvo města vydává: ●● a) po ověření podle ustanovení § 54 odst.
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění po-
zdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), že návrh změny č. I Územního plánu
Svratka není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění
Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a č. 5, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, ve zně-
ní Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a č. 8, se stanovisky dotčených orgánů a se sta-
noviskem Krajského úřadu Krjae Vysočina, jako orgán příslušný podle ustanovení
§ 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst.
1 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 171 až 174 správního řádu
Změnu č. I územního plánu Svratka.
105. Zastupitelstvo města zamítá:
●● a) Žádost o prodej pozemků p.č. 330/29 a 330/33 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 zpraco-
váním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v upravené verzi.

USNESENÍ ze zasedání RADY MĚSTA SVRATKY,
konané dne 8.4.2022 od 14.30 v zasedací místnosti MěÚ Svratka
52. Rada města schvaluje: ●● a) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při reali-
zaci stavby „Výstavba cyklostezky Svratka-Svratouch“.

Informace o místních poplatcích za rok 2022
Platby za svoz komunálního odpadu  |  Sazba poplatku za občana s trvalým po-
bytem ve Svratce je 700 Kč. Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č.
212510512/0600, variabilní symbol 1340, specifický symbol – číslo popisné. Sazba
poplatku za nemovitost sloužící k rekreaci je 700 Kč. Poplatek může být uhrazen
převodem na účet města č. 212510512/0600, variabilní 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 tento rok je již neplatná. Pokud máte zájem o
uzavření nové smlouvy, tak se prosím dostavte na Městský úřad.
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 každého 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  byl ke dni 31. 3. 2022.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100, variabilní symbol
1341, specifický symbol – číslo známky.
Místní poplatek z pobytu | Upozorňujeme občany, kteří poskytují přechodné uby-
tování, na povinnost odvádět místní poplatek z pobytu, který činí 20 Kč za každý
započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Termín splatnosti těchto po-
platků je do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

S příchodem jara narůstá i počet skautských akcí a kromě pravidelných schůzek
začínáme častěji vyrážet na výpravy. V sobotu 26. března se mladší kluci - vlča-
ta vydali za krásného
počasí na Devět skal. 
O týden dříve, 19. břez-
na, jsme ve Svratce při-
vítali skupinu skautů ze
Žďáru a odpoledne
strávili společnými hra-
mi. Po covidovém útlu-
mu v letošním roce
výrazně narostl počet
členů našeho skautské-
ho střediska ve Svratce
a to na celkových 76, 
z toho je 45 dětí rozdě-
lených do tří oddílů.
Pro více informací 
o naší činnosti navštivte
naše webové stránky: 
skaut-svratka.cz.

Z činnosti svrateckých skautů
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