
Dále byla doporučena MAS Havlíčkův
kraj k zaregistrování dnem 11. 5. 2021
na Státním zemědělském intervenčním
fondu v Praze. Naše žádost tedy splnila
hodnocení dle předem stanovených pre-
ferenčních kritérií, v souladu se 7. výz-
vou MAS Havlíčkův kraj. Přidělená do-
tace, by měla být ve výši 235.800,- Kč 
a spoluúčast města 58.951,- Kč. ☺

Vážení a milí spoluobčané, přeji
Vám šťastný každý den, vždy s úsmě-
vem na tváři… ☺

František Mládek, Váš starosta

„Usmívej se, protože život 
je krásný a je v něm mnoho 
důvodů k úsměvu“.

Marilyn Monroe

„Neodpoutávej se nikdy od svých
snů! Když zmizí, budeš dál 
existovat, ale přestaneš žít“.

Mark Twain

zdokonalit a lépe zabezpečit likvidaci
veškerých odpadů zejména na sběrném
dvoře. Bez ohledu na to, jestli naše
žádost bude úspěšná, jsme se však do re-
alizace tohoto projektu s předstihem
pustili. Dnes již víme, že nám tato dota-
ce bude přidělena po podepsání smlou-
vy, kterou mi právě doručila paní listo-
noška ☺. Dotaci ve výši 85.790,- Kč,
musíme vyčerpat nejpozději do 31. 10.
2021, což pro nás nebude žádný pro-
blém… ☺ Z rozpočtu města na tuto ak-
ci bude vyčleněna částka 85.792,- Kč.
Do konce června Vám snad doručíme 
i čipy, bez kterých byste se do areálu
sběrného dvoru už nedostali. Ve čtvrtek
1. července bychom tak mohli odstarto-
vat novou etapu, včetně nového provoz-
ního řádu sběrného dvoru ve Svratce  ☺.

Ve sportovním areálu - vedle více-
účelového hřiště, je už také připrave-
na základová deska na instalaci cvi-
čebních prvků… ☺ Již brzy si tak bu-

dete moci vyzkoušet 8 krát hrazdu dle
Vašeho výběru, šikmý monkey bar, mul-
tibar, půlenou hrazdu, svislou pomocnou
hrazdu, trojitá bradla, žebřiny, ručkovací
žebřík, stupňovanou lavici a šest fitness
strojů, které budou rozmístěny okolo 
hřiště. Nebude chybět ani stojan na kola,
odpadkové koše na tříděný odpad a la-
vičky k posezení a odpočinku po náro-
čném cvičení… ☺Hned vedle hřiště bu-
dete moci využít občerstvovací stanici
STC – Svratka, k doplnění kalorických
ztrát… ☺ Dotaci na tento projekt ve
výši 507.420,- Kč, nám poskytlo
Ministerstvo pro místní rozvoj. Z vlast-
ních zdrojů jsme museli vynaložit fina-
nční částku ve výši 217.467,- Kč. Takže,
sportu zdar a lenošení zmar! ☺

Na dobré cestě je i přidělení dotace
ze SZIF na „Vybavení městské kni-
hovny ve Svratce“☺. Žádost o dotaci z
PRV byla vybrána Programovým výbo-
rem MAS k podpoře ze strany SZIF.

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
dnes krásný den a jen skvělou letní nála-
du ☺.

Červnové pranostiky předpovídají:
Čeká nás „Medardovské období“ �
a říká se že - „Červnové větříky, časté de-
štíky“, nebo - „Po suchém máji červnové
kapky cenu zlata mají“, ale také - „Na ja-
kou notu Medard zahraje, na tu se bude
celý měsíc tancovat“ a „Je-li slunečno na
svatého Víta, urodí se hodně žita“  ☺.

Letní slunovrat nastal v okamžiku,
kdy Slunce vstoupilo do znamení
Raka. První letní den jsme tedy přivíta-
li v pondělí 21. června, přesně v 05:33
hodin a snad si už konečně začneme 
užívat sluníčka plnými doušky… ☺

V minulých Novinkách jsem Vás in-
formoval, že jsme podali žádost o po-
skytnutí dotace z Fondu Vysočiny –
Program „ODPADY 2021“, na projekt
s názvem „Zkvalitnění odpadového
hospodářství ve Svratce“, který by měl

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

DLÁŽDILO SE NA NÁMĚSTÍ 9. KVĚTNA MARUŠČINO KRÁLOVSTVÍ ŠTASTNÝ DOMOV U ŘIVNÁČEMÁME KRÁSNOU TRIBUNU

OPRAVA DLÁŽDĚNÍ NA NÁMĚSTÍ 9. KVĚTNA VÝLOV RYBNÍKU SVRATKAPŘÍPRAVA PRO WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

Svratka
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Váš starosta Vám 

Svratecká pětadvacítka
Lyžařský oddíl SK Svratka pořádá v sobotu 29.5.2021 již 36. ročník tradičního jarního pochodu „Svratecká 25“.
Průběžný start pochodu je od 7.30 do 9.00 v areálu hasičské zahrady. Pochod se koná za každého počasí.
Každý účastník po dokončení závodu obdrží diplom. V cíli pochodu je připraveno občerstvení.
Pořadatelé zvou veřejnost k hojné účasti. Pořadatel si vyhrazuje právo dodržování
hygienicko-epidemiologických podmínek,vydaných Ministerstvem zdravotnictví.
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Základní škola a mateřská škola Svratka

Mateřská škola

• Ve 4.třídě jsme se učili o Karlu IV. a dozvěděli jsme se mnoho
zajímavých věcí o jeho životě, vládě i úspěšných projektech,
které uskutečnil. Některé události z jeho života jsme si blíže
připomněli při vytváření dioramat. Ve 4. třídě také proběhla bit-
va mezi husity a křižáky. Ještě že byla jenom papírová. Výroby
i instalace se ujali žáci čtvrtého ročníku. Irena Pešková

• Pro školní rok 2021/2022 bylo přijato 11 prvňáčků a 11 dětí do
MŠ. Kapacita MŠ je naplněna. Přejeme všem příjemné prožit-
ky v nových prostředích.

• Od 24.5.2021 se do ZŠ a MŠ navrátily po pěti měsících všech-
ny děti.  Snažíme se o klidný průběh adaptace po tak dlouhém
období distanční výuky. Pro usnadnění adaptace budou 
v příštích týdnech probíhat i preventivní programy. Děkujeme
za spolupráci všem rodičům i ostatním zúčastněným. 

Iva Kopecká

Po dlouhé době jsme se v hojném
počtu opět sešli v naší mateřské ško-
le. Předškoláci nastoupili dříve 
a pilně se připravují na svůj nástup
do školy. Mladší děti si musí opět
zvyknout na zavedený řád, ale se
všemi kamarády se uvítaly s úsmě-
vem na tváři. I když nám uteklo
spousty naplánovaných akcí, věří-
me, že i tak si svůj návrat do školky
děti užívají.

Za MŠ A.Vašková

Žáci 2. třídy se zapojili svým nápadem do soutěže Roto-Igráček – ochránce
přírody, kterou pořádal Krajský úřad Kraje Vysočina. Ve své kategorii jsme
soutěž vyhráli a za odměnu jsme získali jednodenní výlet do Vida centra
Brno. Poděkování patří všem žákům 2. třídy za reprezentaci naší školy a gra-
tulujeme.

Hana Brázdová, Aneta Vašková

Vážení sportovní přátelé,
v sobotu 19. 6. 2021 pořádá náš fotbalový oddílSK

Svratkave spolupráci s městem Svratka

46. ROČNÍK MEMORIÁLU 
EMILA VAMBERY

Turnaj je letos určen pro kategorii starší žáci.
Akce se bude konat dle platných 

protiepidemických opatření. 
Tímto Vás všechny srdečně zvu do našeho 

krásného fotbalového stánku.
Těšíme se na Vás ☺☺☺

S pozdravem Petr Moučka, předseda FO SK Svratka
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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, variabilní sym-
bol 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, oso-
ba 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 splat-
nosti poplatku  je ke dni 31. 3. 2021. ● Poplatek může být uhrazen převodem na účet
č. 2227751/0100, variabilní symbol 1341, specifický symbol – číslo známky nebo
poštovní poukázkou.

USNESENÍ ze zasedání RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne
22.4.2021 od 16.30 v obřadní síni DPS
38. Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 2/2020
b) Účetní závěrku ZŠ a MŠ Svratka, příspěvkové organizace, za rok 2020
c) Vyřazení drobného majetku dle předloženého seznamu

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRAT-
KY, konaného dne 22.4.2021 od 17.00 v obřadní místnosti DPS Svratka
70. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření za účetní období 2020 sesta-

venou ke dni 31.12.2020.
b) Závěrečný účet města za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hos-

podařením a to bez výhrad.
c) Příkazní smlouvu na autorský dozor projektanta mezi Městem Svratka 

a firmou Regioprojekt Brno s.r.o.
d) Firmu Swietelsky stavební s.r.o., odšt.závod Dopravní stavby Východ,

Chrudim jako zhotovitele opravy chodníku v Libušině ulici.
e) Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci

plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi Městem
Svratka a firmou GasNet, s.r.o.

f) Záměr prodeje pozemku p.č. 1185/9 v k.ú. Svratka o výměře 132 m2.
g) Odkup pozemku p.č. 1339 v k.ú. Svratka o výměře 38 m2 za částku 50 Kč

/ m2.
h) Prodej pozemku p.č. 506/16 o výměře 137 m2 v k.ú. Svratka za celkovou

částku 9 625.- Kč.
i) Prodej pozemku p.č. 508/72 o výměře 17 m2 v k.ú. Svratka za 50.-Kč/ m2.
j) Schvaluje prodej bytu č. 4 v čp. 196 za nabídnutou cenu 777 777.-Kč.
k) ZM, příslušné podle ustanovení §6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) veznění pozdě-
jších předpisů, schvaluje za použití § 47 odst. 5 stavebního zákona a § 11
a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkla-
dech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně pláno-
vací činnosti, ve znění pozdějších předpisů zadání změny č. I územního
plánu Svratka.

l) Dodatek č. 1/2021 ke zřizovací listině knihovny ve Svratce.
m) Finanční podporu pro Linku bezpečí z.s. ve výši 3 000.- Kč.

71. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a) Zprávu o činnosti rady města.
b) Zprávu o hospodaření města za měsíce leden - březen 2021.
c) Informace o probíhajících akcích (odbahňování rybníka, projekt na čtyři

rodinné domy u potoka Řivnáče, rekonstrukce domu čp. 23, podání dota-
cí na několik akcí).

d) Zápis do kroniky města za rok 2020.

72. Zastupitelstvo města zamítá:
a) Prodej pozemku p.č. 506/17 o výměře 28 m2 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.

Usnesení

Informace o místních poplatcích za rok 2021
Místní poplatek z pobytu
Upozorňujeme občany, kteří poskytují přechodné ubytování, na povinnost od-
vádět místní poplatek z pobytu, který činí 20 Kč za každý započatý den po-
bytu, s výjimkou dne jeho počátku. ● Termín splatnosti těchto poplatků je do
15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku. ● Každý
ubytovatel je povinen ohlásit na městský úřad zahájení činnosti spočívající 
v poskytování přechodného ubytování. ● Poplatek může být uhrazen převo-
dem 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 částky
je ke dni 31. 3. 2021.

Volná místa na skautský tábor!
Kalifornie v létě 1850, zlatokopové hledají zlaté valounky. 
Kdo z nich bude nejbohatší?
Možná to budeš právě TY! 
Pojeď s námi na Divoký západ a zkus své štěstí! 

Náš dostavník odjíždí už 3. července. 
Přihlas se co nejdříve!

Tábor je vhodný pro děti od 6 do 15 let. 
Napište nám e-mail na skaut-svratka@seznam.cz
nebo volejte na čísla 733 718 526 (dívky), 731 947 584 (chlapci).
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