
kdo potřeboval. Děkuji jim za jejich nasa-
zení, je to skvělá parta a jsem na ně také
náležitě hrdý…☺

Vážení a milí spoluobčané, nyní bych
Vás chtěl informovat a vyjádřit se k další
nepříjemné „kalamitě“, která zasáhla ne-
jen nás občany Svratky, ale také mnohé 
občany z okolních obcí.

Na další stránce dnešních Novinek
Vám tuto velmi nepříjemnou situaci, pro
nás pro všechny, přibližuje pan doktor
Hatala, který by se měl o nás, budoucí pa-
cienty, od 1. května 2019 postarat a věno-
vat nám svoji lékařskou péči. Tentokrát
již v nové ordinaci v ulici Ohradská č. p.
297 – budova hned naproti lékárně…☺
Majitelka bývalého zdravotního střediska
městu tuto nemovitost po velmi rychlém
jednání prodala, momentálně se zpraco-
vává projekt k částečné přestavbě tak, 
abychom maximálně do 14 dnů mohli za-
čít s rekonstrukcí. V nedaleké budoucnos-
ti zde vybudujeme další ordinaci i pro
zubního lékaře. Nyní bude město zbýva-
jící tři byty zatím nadále pronajímat 
k bydlení…☺Na závěr bych Vám všem
chtěl vzkázat - potlačte své emoce.
Stanou se v životě i horší věci. Co nás ne-
zabije, to nás posílí. Mějte se fajn a buďte
hlavně zdraví…☺

„Každý člověk může být úžasný, pro-
tože každý může něčím sloužit. Ke 
službě člověk nepotřebuje universitní
titul, nemusí ani zvládat shodu
podmětu s přísudkem. Jediné co po-
třebuje, je laskavé srdce.“ 

(Martin Luther King)

Krásný každý den, skvělou zimní
náladu vždy s úsměvem na tváři a zdra-
vým optimismem, Vám přeje

František Mládek, Váš starosta

na 2. ročníku. Ping-pongu, sportu a dobré
zábavě ve Svratce zdar!

Nástup paní Zimy mnohé překva-
pil. Zima není tragédie, ani nějaké zlo, je
to jen roční období, které každý z nás
vnímá trošku jinak. Pravda, letos je její
nástup impozantní, i když to ze začátku
nevypadalo. Zahrnula nás přívaly sněhu,
na které jsme si už dávno odvykli.
Konečně se děti po hubených letech do-
čkaly a zimní radovánky jsou v plném
proudu. Na své si jistě přijdou vyznavači
bílých stop, ožijí sjezdovky i jejich provo-
zovatelé. Zde vládne jistě dobrá nála-
da…☺Hurááá, padá sníh! Jak to však vy-
padá pod sjezdovkami? Tam se sníh mu-
sí naopak uklízet. Nyní budu již stručný.
Každý den včetně víkendů jsou v terénu
od nevidím do nevidím naši zaměstnanci
RR i ostatní. Povolali jsme ke každoden-
nímu úklidu sněhové kalamity i techniku
včetně obsluhy ze sousedního Svratouchu
a místního podnikatele Radka Sobotku.
Víc už pro Vaši spokojenost Vážení a mi-
lí spoluobčané udělat nelze. Uvědomme
si ještě, že to jsou také jen lidi, kteří se mu-
sí občas ohřát, osušit, napít se a najíst, za-
jít na WC a někdy si i odpočinout a vyspat
se. Mají rodiny jako Vy a patří mezi nás!!!
Při své práci často čelí nevybíravým na-
dávkám a někdy až opovržením. Věřte, že
si to nezaslouží. Oni vědí, co mají dělat,
jen to chce někdy z Vaší strany trošku tr-
pělivosti, slušnosti, shovívavosti, také
soudnosti, ale i uznání. Možná by Vám,
některým kritikům neuškodilo, vzít též lo-
patu do ruky a uklidit si chodník před
vlastním domem tak, jak to bývalo v do-
bách minulých zcela normální…☺
Nikomu by jistě pusa neupadla za
případné poděkování. To ještě nezmiňuji
nevhodně zaparkované Vaše „miláčky“,
mnohdy nepojízdné, na chodnících a
místních komunikacích – katastrofa! V
momentě, kdy nevidíte naše zaměstnance
ve Vaší ulici, nebo před Vaším domem,
mohou být právě na jiném konci Svratky.
Určitě Vám nedělají naschvály, chtějí
Vám vždy pomoci a dělají jen svojí práci
tak, jako Vy mnozí ostatní a v případě
výše zmíněné kalamity, mnohdy i vysoce
nad rámec svých možností. Já osobně si
jejich práce nesmírně vážím a jsem na ně
hrdý! Za uplynulé kalamitní období před
nimi smekám a děkuji všem za jejich na-

sazení i přístup! Zaslouží si medaili. Z
některých kritiků je mi opravdu smut-
no…�

Tyto řádky patří těm, kterých se to bez-
prostředně týká, jelikož věřím, že je Vás
určitě většina, kteří umíte tyto výjimečné
situace vyhodnotit a jejich řešení oce-
nit…☺Další kapitolou by mohly být ne-
vyvezené popelnice, ale to zase jindy…☺

S příchodem zimy dostala opět svo-
ji příležitost Správa a údržba silnic.
Posuďte a zhodnoťte sami její práci.
Mým pohledem se od loňské zimy ne-
změnilo nic k lepšímu. Ba naopak, právě
tento stav bych nazval tragédií! Zimní
tankodrom ve Svratce je už léta vyhláše-
ným po celé Vysočině…�Tento, již roky
neuspokojivý stav jsem nyní začal řešit 
s panem MUDr. Vítem Kaňkovským, po-
slancem Parlamentu České republiky 
a krajským zastupitelem, který nám sta-
rostům nabízí vzájemnou spolupráci a po-
moc mezi obcemi, městy, krajem 
a státem.

Věřme tedy, že tato spolupráce bude
tou správnou cestou nejen k zimní, ale ná-
sledně i k jarní údržbě krajských
silnic…☺ Svratečtí hasiči si zaslouží
také medaili. Za necelý týden, od 9. do
14. ledna, zásahová jednotka SDH
Svratka vyjížděla k více než čtyřiceti
zásahům. Jejich technická pomoc, větši-
nou právě na krajských silnicích, směřo-
vala k odstraňování padlých stromů.
Následkem této další kalamity byly i čas-
té výpadky elektrické energie. Mokrý
sníh a nárazový vítr dělaly paseku všemi
směry zejména na krajských silnicích,
které byly mnohdy zcela neprůjezdné.
Naši dobrovolní hasiči si tak častokrát
sáhli až na samé dno! Vyjížděli v noci, 
v časných ranních hodinách, skoro nespa-
li, ale byli včas vždy tam, kde je právě ně-

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Miloš. Jméno Miloš je slovanské-
ho původu a vzniklo ze slova „milý“.
Významem se tedy jedná o milého 
a příjemného človíčka…☺Milošové jsou
citliví, ale zároveň bojovní, někdy origi-
nální osobnosti. Často vyčnívají z davu 
a v životě mívají hodně štěstí. Pouze mi-
lým Milošům, přeji krásný dnešní svátek,
hodně štěstí a úspěšný den…☺☺☺

Co praví lednové pranostiky?:„Mnoho
sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu“,
„Leden studený, duben zelený“, „Když 
v lednu včely vyletují, to nedobrý rok o-
hlašují“. Čili, předpověď je příznivá, sně-
hu je letos dostatek. A včely? Ty nevylét-
ly ani náhodou“.

Novoroční výšlap na „Devítku“ se
opět vydařil! Sešli jsme se zde tradičně
již po čtvrté v řadě a opět v hojném počtu.
Zástupci takřka všech okolních obcí, ze-
jména Křižánek, Herálce, Svratouchu 
a Svratky, sem vystoupali za novoročním
přípitkem. A bylo veselo, i když nám po-
časí moc nepřálo. Avšak skvělou náladu
pod nejvyšším vrcholem Žďárských vr-
chů umocňovalo tak, jako každý rok,
Sdružení přátel Josefíny & Kláska.
Vlajky vlály, klobásy se opékaly, pocho-
pitelně nechybělo ani šampáňo k novoro-
čnímu přípitku a hlavně zde vládla
příjemná atmosféra. Společně jsme si
zazpívali českou státní hymnu, dali si ně-
co na zahřátí na cestu zpáteční a dopro-
vázeni deštěm jsme se zase rozešli na
všechny světové strany…☺

Tříkrálový ping-pongový turnaj ne-
registrovaných se konal v sobotu 5. led-
na. Hned prvního ročníku se zúčastnilo
24 hráčů, jedna hráčka a šest dětí. Na pě-
ti stolech se hrálo od časného rána až do
pozdního odpoledne. Tato akce se pořa-
datelům očekávaně vydařila a nadmíru
spokojeni odcházeli i všichni její účast-
níci. Každý si odnesl nejen dobrý pocit 
z úrovně turnaje, ale i nějakou tu cenu
včetně diplomu. Vítězové obdrželi krásné
poháry. V místní sokolovně vládla přímo
výborná atmosféra, a tak se ještě nakonec
odehrály i čtyřhry. Ty jsem si zahrál opět
po sedmileté ping-pongové pauze i já.
Celý turnaj ukončili velmi stylově svoji
návštěvou právě Tři králové, a tak to mě-
lo asi i být…☺Velký dík patří pořadate-
lům turnaje. Povedlo se! Tak zase za rok

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 
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Dne 9.1.2019 před třetí hodinou ranní měli členové zásahové jednotky první výjezd
v letošním roce, v té chvíli ještě netušili, že se počet výjezdů  za tento den zastaví
na čísle 23. Celkový počet letošních zásahů k 14.1. se vyšplhal na 39. Mokrý sníh
a velmi silný vítr udělal svoje nejenom na Svratecku. Všechny výjezdy lze popsat
jednou větou – technická pomoc – odstranění spadlých stromů z komunikací a z e-
lektrického vedení. Většina popadaných stromů blokovala hlavní komunikace a ve
dvou případech byly ohroženy rodinné domy. K pomoci odstranění následků byla
také přizvána plošina Avia MP 13, kterou vlastní město Svratka. Do počtu výjezdů
nejsou započítány přejezdy při jednotlivých zásazích o pár set metrů. Tímto bych

chtěl poděkovat všem, kteří se na likvidaci této
kalamity podíleli. Za zmínku stojí, že naše zása-
hová jednotka měla v loňském roce celkem 40
výjezdů a k této hranici jsme se přiblížili za ně-
kolik dní.

Miloš Dospěl, velitel SDH Svratka

Během Tříkrálové sbírky se vybralo ve Svratce a Svratouchu
celkem 71 050,-Kč (Svratka 49 tis., Svratouch 22 tis.). Tato
částka je o 11 000,-Kč vyšší než v roce loňském. Všem dár-
cům i dobrovolníkům patří velké poděkování.

Základní škola a mateřská škola Svratka pořádá

Dětský karneval
Kde? sokolovna Svratka | Kdy? 16. února 2019 od 14.00 hodin

Vstupné dobrovolné.

Zápis do 1. třídy
pro školní rok 2019/2020 na základní škole 

ve Svratce se uskuteční 2. a 3. 4. 2019 od 14 do 16 hodin
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily od 1.9.2012 do 31.8.2013 
a které dovrší k 31.8.2019 šest let. K zápisu se rovněž dostaví děti, které měly 
v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky. Rodiče přinesou k zápi-
su rodný list dítěte.
Odklady začátku povinné školní docházky /§37, odst. 1, zák. č. 561, 2004 Sb./ po-
voluje ředitel spádové školy na základě písemné žádosti rodičů doložené doporu-
čujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lé-
kaře. Formuláře žádosti o odklad povinné školní docházky budou k dispozici u zápi-
su. Informace: tel.: 566 662 602

Zápis do mateřské školy
pro školní rok 2019/2020 v mateřské škole ve Svratce se uskuteční 

13.5. a 14.5. 2019 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. Informace:
tel.: 566 662 262
Mgr. Iva Kopecká, Základní škola a mateřská škola Svratka, příspěvková organiza-
ce, Partyzánská 310, 592 02 Svratka, tel. 566 662 602, skola@svratka.cz

Jak už se to v životě každého přihodilo
nebo ještě přihodí, i mně nevyšel záměr
poskytovat Vám zdravotní péči už v
únoru. Překvapivě to nebylo vinou
úřednic z hygienické stanice ve Žďáru,
z Krajského úřadu a Všeobecné poji-
šťovny v Jihlavě, které formulářovou
mašinérii bleskurychle zkrátily, ale po-
staral se o to zákon a nevyzpytatelné
chování odstupující paní doktorky. 

Všem zájemcům proto doporučuji, a
moc bych si toho vážil, kdybyste tři
měsíce počkali. Samozřejmě, že rád
přijmu zpět nejenom prodané pacienty,
ale kohokoli z Hlinska a přilehlého o-
kolí. V dubnu se ozvu s konkrétními in-
formacemi, takovými, aby Vás regist-
race obtěžovala co nejméně.

S děkovným pozdravem Váš 
MUDr. Martin Hatala   

čas naštěstí téměř přesně koresponduje
s tříměsíční dobou, kdy má pacient
nárok na změnu lékaře, což se týká
všech pacientů paní doktorky.  

Přeregistrování od pana doktora ze
Svratky tak může začít v květnu, ale
bohužel to nepůjde tak lehce jako ve
zmiňovaném případě – bez Vašeho roz-
hodnutí, protože já už budu muset Váš
souhlas mít. 

Proto se všichni její pacienti stávají
pacienty pana doktora ve Svratce, a ne-
ní na tom nic protizákonného, abych
zchladil emoce některým z Vás. Kdyby
koupě byla umožněna mně, mohl bych
se o Vás začít starat už hned v únoru,
jak jsem měl se starosty v plánu. 

Jenomže nebyla, proto musím čekat
na Výběrové řízení, které by mělo být
hotovo ode dneška do tří měsíců. Tento

ZŠ a MŠ Svratka

Tříkrálová sbírka

Prosinec a leden v MŠ

Dobrý den všem zájemcům o opětovnou 
lékařskou péči v Herálci a Svratce

Zásahová jednotka informuje

MŠ
• Třídy Sluníčka a Berušky si pro své blízké připravily čertovský program plný bás-

niček a písniček. Nechyběl ani povedený taneček a doprovod dětí na hudební ná-
stroje. 

• Třída Soviček svou besídku nazvala Podzimně-vánoční setkání. Provedla nás
podzimem a připomněla nám, jak se vlastně ten vánoční čas blíží. Příjemně
strávené odpoledne bylo zakončeno vánočními koledami a největší odměnou byl
pro děti velký potlesk a úsměvy blízkých. 

• Ještě před příchodem vánočních svátku navštívil MŠ Ježíšek, který dětem donesl
spoustu krásných dárků. Děti se hned nadšeně pustily do rozbalování, skládání,
prohlížení i stavění. 

• Na Vánoce se nesmí zapomínat ani na zvířátka. 21. prosince jsme jim proto s dět-
mi donesly hromadu dobrot a věnci z jablek a mrkví jsme jim ozdobily krmelec i
okolní stromy.  

• Čtvrtého ledna navštívili MŠ Tři králové, kteří dětem vyprávěli příběh o cestě do
Betléma a o narození Ježíška. Společně jsme si zazpívali známé písně a zavzpo-
mínali na Vánoce. 

• V úterý 15. ledna
se třída Sluníček
rozhodla trochu si
posvítit na zmrz-
lou Antarktidu.
Hravou formou se
děti seznámily s
Eskymáky a je-
jich obydlím a do-
zvěděly se, jaká
zvířátka zde žijí.

Za MŠ
A.Drahošová.

mutace SVRATKA:_SVRATKA.QXD 21.1.2019 20:16 Stránka 2



11SVRATKA  |

Usnesení

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRATKA,
konaného dne 18. 12. 2018 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
7. Zastupitelstvo města schvaluje:
a/ Způsob hlasování zastupitelstva – vždy veřejně, se jmenovitým zápisem v případě,

že přítomní zastupitelé hlasují různě: pro – proti – zdržel se.
b/ Program zasedání zastupitelstva dle předloženého návrhu. Ověřovatele zápisu a u-

snesení z tohoto zasedání:  Ing. Jan Vítek, Petr Bureš. Návrhovou komisi ve slože-
ní: Zdeněk Vojta, Ludmila Mayerová.

c/ Rozpočet Města Svratky na rok 2019.
d/ Mimořádnou odměnu starostovi Františku Mládkovi dle předloženého návrhu.
e/ Uzavření pracovně-právního vztahu mezi Městem Svratka a Boženou

Hromádkovou na rok 2019.
f/ Uzavření pracovně-právního vztahu mezi Městem Svratka a Ludmilou Mayerovou

na rok 2019.
g/ Smlouvu o zpracování žádosti o dotaci, zajištění organizace výběrového řízení a posky-

tování dotačního managementu mezi Městem Svratka a firmou ALNIO Group, s. r. o.
h/ Podání žádosti o dotaci na stavební úpravy lávky pro chodce přes řeku Svratku.
i/ Podání žádosti o dotaci na opravu části komunikace v ulici Nad Školou /kolem do-

mů č. p. 449 – 451/.
j/ Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci koupaliště.
k/ Podání žádosti o dotaci na výstavbu workoutového hřiště.
l/ Vypracování studie a projektové dokumentace na vybudování parkoviště před dro-

gerií na náměstí 9. května.
m/ Vypracování architektonické studie na využití objektu domu č. p. 23 /Balíčkovo/.
n/ Dodatek smlouvy mezi Městem Svratka a firmou AVE CZ, odpadové hospodářst-

ví, s. r. o., Žďár nad Sázavou.
o/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
p/ Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Svratka a Městem Žďár nad

Sázavou na výkon přenesené působnosti podle ustanovení § 53, odst. 1 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

r/ Plán rozvoje Města Svratky na léta 2019 – 2026.
s/ Mimořádnou odměnu místostarostovi Martinu Mudrochovi dle předloženého ná-

vrhu za zpracování Plánu rozvoje města na léta 2019 – 2026.
8. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti rady města.
b/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden – listopad 2018.
c/ Informace o probíhajících stavebních pracích /příprava na odbahnění rybníka,

žádost o dotaci na rekonstrukci lávky na Moravskou Svratku, příprava výměny o-
ken v sokolovně, cesta do průmyslové zóny/.

d/ Jednání starosty ohledně situace ohledně praktického lékaře ve Svratce a v Herálci.
9. Zastupitelstvo města ruší:
a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012.
USNESENÍ ze schůze RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 20.12.2018 od
18.30 hodin na MěÚ
3. Rada města schvaluje: 1. Rozpočtové opatření č. 8/2018, 2. Rozpočet ZŠ a MŠ

Svratka na rok 2019, 3. Vyřazení majetku dle vyřazovacích protokolu.
4. Rada města bere na vědomí: 1. Informace o probíhajících stavebních akcích, 2.

Informaci o jednání o situaci ohledně zajišťování druhého praktického lékaře pro
Svratku a okolí.

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRATKA,
konaného dne 11. 1. 2019 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
10. Zastupitelstvo města schvaluje:
a/ Způsob hlasování zastupitelstva – vždy veřejně, se jmenovitým zápisem v případě,

že přítomní zastupitelé hlasují různě: pro – proti – zdržel se.
b/ Program zasedání zastupitelstva dle předloženého návrhu. Ověřovatele zápisu a u-

snesení z tohoto zasedání: Vladimír Maštalířský, Zdeněk Vojta. Návrhovou komi-
si ve složení: Blanka Sádovská, ing. Petr Řádek

c/ Odkup nemovitosti č. p. 297 včetně souvisejícího pozemku st. 330 v k. ú. Svratka.
d/ Rozpočtové opatření č. 1/2019.
e/ Podat žádost o dotaci z programu MMR-ČR: Podpora obnovy a rozvoje venkova

do DT 117d8210H /Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpo-
činku/ na výstavbu workoutového hřiště.

f/ Podat žádost o dotaci z programu MMR-ČR: Podpora obnovy a rozvoje venkova
do DT 117d8210C /Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury/ na
obnovu lávky pro chodce přes řeku Svratku.

g/ Podat žádost o dotaci z programu MMR-ČR: Podpora obnovy a rozvoje venkova
do DT 117d8210H /Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpo-
činku/ na obnovu městského koupaliště.

h/ Podat žádost o dotaci z programu MMR-ČR: Podpora obnovy a rozvoje venkova
do DT 117d8210A /Podpora obnovy místních komunikací/ na obnovu místní ko-
munikace.

11. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti rady města.
b/ Rozpočtové opatření č. 8/2018.
c/ Informace ohledně vzniklých těžkostí ohledně registrace druhého obvodního léka-

ře pro Svratku a okolí.
d/ Jednání starosty ohledně situace ohledně praktického lékaře ve Svratce a v Herálci.

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 osob-
ních údajů a o volném pohybu těchto údajů v upravené verzi.

Platby za svoz komunálního odpadu 
Sazba poplatku činí 600 Kč za občana s trvalým pobytem ve Svratce a dále 850 Kč
za nemovitost (dům či byt) sloužící k rekreaci. 
Termín splatnosti poplatku je ke dni 31. 5. 2019.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č. 212510512/0600, variabilní
symbol 1340, specifický symbol – popisné číslo nemovitosti, poštovní poukázkou
nebo  v hotovosti na městském úřadu.

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 poživatel invalidního, starobního, vdov-
ského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, nebo po-
živatel sirotčího důchodu, činí 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož drži-
tele 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. 2019.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100, variabilní symbol
1341, specifický symbol – číslo známky, poštovní poukázkou nebo v hotovosti na
městském úřadu.

Platby za odpady a za psy můžete platit v informačním centru, které se nachází v
přízemí budovy městského úřadu. Pracovní doba v informačním centru je pondělí
– pátek od 9.00 do 12.30 hodin a od 13.30 do 16.00 hodin a v sobotu  od 9.00 do
12.00 hodin.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity
Upozorňujeme občany, kteří poskytují přechodné ubytování, na povinnost odvádět
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, který činí 7 Kč za osobu a den, není-li
tento den dnem příchodu a dále poplatek z ubytovací kapacity, který činí 3 Kč za
každé využité lůžko a den.
Termín splatnosti těchto poplatků je do 15 dnů po uplynutí každého pololetí.
Každý ubytovatel je povinen ohlásit na městský úřad zahájení činnosti spočívající
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 uza-
vřenou smlouvu na likvidaci komunálního odpadu, že termín úhrady smluvní část-
ky je ke dni 31. 3. 2019.

Jedná se o jednopokojový byt s příslušenstvím v 1. nadzemním podlaží – kuchyňka
a pokoj, koupelna s WC a zádveřím. Vstup do domu i byt jsou bezbariérové. Byt je
možno pronajmout k bydlení zejména seniorům, osobám se sníženou soběstačnos-
tí a osobám zdravotně postiženým, které nepotřebují komplexní zdravotní péči.

Žádost o přidělení mohou podat:
a) zájemci ve věku 70 let a více
b) žadatel je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby dle zákona 

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Byt číslo 2
Velikost bytu 41,24 m2

Byt je k pronájmu od března 2019. 

Bližší informace je možné získat na MěÚ Svratka nebo přímo v DPS Svratka,
Pionýrská 370 u paní Marie Polákové, tel. 774 225 400.

Jménem skautského střediska Svratka, tímto děkujeme všem dárcům, kteří přispěli
do vánoční sbírky, která se konala 24. 12. 2018 při štědrovečerním koledování po
půlnoční mši svaté u sochy sv.Václava.

Výtěžek této sbírky činí 10 049,- Kč 
a bude předán pro handicapované děti z Centra Zdislava Nové Město na Moravě.

Informace o místních 
poplatcích za rok 2019

Nabídka volného bytu v DPS
Město Svratka nabízí volný byt v Domě 
s pečovatelskou službou.

PODĚKOVÁNÍ  DÁRCŮM
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