
platku, navýšení poplatku, odpověd-
nost za zaplacení poplatku apod. Od
příštího roku se právě s platností nové
vyhlášky navyšuje sazba poplatku za
likvidaci z původních 600,- Kč na
700,- Kč na fyzickou osobu/rok. �

Vážení a milí spoluobčané, ka-
ždým dnem vnímáme dění okolo nás.
Zákeřný Covid, zvyšování cen ener-
gií a také různých poplatků, Vám ji-
stě před Vánoci náladu moc nepo-
zvednou. Uvědomme si však všichni,
že veškeré výše uvedené změny 
a kroky jsou směřovány právě ke sta-
bilizaci nákladů vynaložených na
ukládání a likvidaci odpadů ve
Svratce do dalšího budoucna. Věřme
společně, že tyto kroky byly učiněny
v pravý čas… ☺

Dne 25. října 2021 bylo provede-
no dílčí přezkoumání hospodaření
města Svratka za rok 2021 s vý-
sledkem: - Při dílčím přezkoumání
hospodaření města Svratka nebyly
zjištěny chyby a nedostatky. ☺
Děkuji tímto všem spolupracov-
níkům, kteří se o tento výsledek za-
sloužili… ☺

Vážení a milí spoluobčané,
Vánoce jsou za dveřmi. Přeji Vám
všem krásné adventní období, užijte
si plnými doušky předvánoční čas,
bez stresů a hlavně ve zdraví. Už ny-
ní kolem sebe rozdávejte radost, lás-
ku a přátelství. Prožívejte tyto krásné
chvíle a okamžiky s rodinou a s ka-
marády. Mějte se fajn každý den.
☺☺☺

František Mládek, Váš starosta

„Jen tehdy, zajímáš-li se o všechno,
co se kolem tebe děje, žiješ napl-
no!“☺

(Jack London)

„Budu slavit Vánoce ve svém srdci
a snažit se je tam udržet celý rok.“
☺

(Charles Dickens)

čím lépe budeme třídit - papír, plasty,
sklo, bioodpad apod. - tím více se
nám bude snižovat množství směsné-
ho komunálního odpadu a tedy i ná-
klady na jeho likvidaci, které jsou ze
všech likvidovaných komodit nejvy-
šší. Navíc dostáváme za třídění odpa-
dů každý rok od firmy EKO-KOM
cca 250.000,- Kč. Poplatky na sklád-
kách se ale stále zvyšují a zvyšovat se
budou! Prognózy do budoucna jsou
až děsivé a proto teď nastal ten pravý
čas se nad tím zamyslet a konat! Také
Vám neuniklo, že zmizela hnízda 
s kontejnery v ulici Račanská,
Libušina a Partyzánská – před
Krušovickou restaurací. To byla bo-
hužel problémová hnízda, kde každý,
kdo jel okolo a hlavně i pod rouškou
noci, vyložil a zlikvidoval tam kde
co… � Ostatní hnízda jsme zatím
ponechali, už jen proto, že nebyla ri-
ziková, a také proto, abyste Vy, kteří
jste nedaleko zatím ponechaných
hnízd, je měli třeba blíže než do
sběrného dvora. Vím, že někteří 
z Vás si možná řeknou – „Nebudu
třídit a naházím vše do popelnice“…
� A to je ta nejhorší varianta a roz-
hodnutí! Tím se bude zvedat množst-
ví komunálního odpadu a opět i stou-
pat náklady na jeho likvidaci a ulože-
ní. To je ovšem cesta, která vede tím
nejhorším směrem a určitě mine svůj
cíl!… � Tato všechna opatření nás
stála bezmála 300.000,- Kč a dalších
85.000,- Kč z dotací od Kraje
Vysočina. Samozřejmě, čipy nejsou
povinné pro ty, kteří sběrný dvůr vy-
užívat nebudou. Jinak jsou a byly při-
praveny pro každou nemovitost s mo-
žností si je vyzvednout v Informač-
ním centru na radnici. Dále jsou čipy
připraveny k vydání pro místní firmy,
obchody, provozovny a podnikatel-
ské subjekty, které jsou smluvně za-
pojeny do našeho odpadového systé-
mu. Budou s nimi také uzavřeny nové
smlouvy o likvidaci na další období.
Každý si dále na vyžádání může čipy
i přiobjednat pro další členy rodiny,
resp. členy firmy. Chtěl bych ještě

podotknout, kdyby nastal nějaký pro-
blém, zejména u starších, nebo ne-
mocných spoluobčanů, což může být
i pravděpodobné, a tito nemohli z ně-
jakých závažných důvodů zlikvido-
vat, nebo odvézt odpad do sběrného
dvora, zavolejte prosím naší Rychlou
rotu, nebo volejte na Městský úřad.
My Vám určitě pomůžeme!!! ☺
Dobré zjištění! Nový systém chodu
sběrného dvora se osvědčil ihned 
v prvních týdnech svého fungování.
Je tam pořádek, jaký si já osobně za
celou jeho historii nepamatuji.
Odpady jsou mnohem lépe tříděny 
a jejich množství je menší, než tomu
bylo před touto změnou. Fakt to fun-
guje a je to také Vaší zásluhou a pří-
stupem, za což Vám již nyní patří vel-
ký dík… ☺

Ještě jedna maličkost! Mnozí se
totiž ptáte, jak otevřít a zase zavřít
bránu?

Při vstupu: přiložte čip na čidlo
po pravé straně na sloupku – viz
samolepka.

Při odchodu: pokud se brána za-
tím zasune, přiložte čip z druhé
strany sloupku – viz samolepka.
Pokud zůstane při Vašem odchodu
brána stále otevřena, přiložte čip –
viz samolepka ta samá, jako při
vstupu na sběrný dvůr… ☺

Jistě Vám neuniklo, že od roku
2022 bude v platnosti nová Obecně
závazná vyhláška města Svratky 
č. 1/2021, o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospo-
dářství, kterou si schválilo
Zastupitelstvo města Svratky na
svém zasedání dne 4. 11. 2021 usne-
sením č. 88 d). Tato vyhláška je pří-
stupná na webových stránkách naše-
ho města, na úřední desce, popř. na
Městském úřadě k nahlédnutí. Byla
vydána na základě § 14 zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích…a dále zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích a řeší právě místní poplatky,
poplatníky, poplatkové období, ohla-
šovací povinnost, sazbu poplatku,
splatnost poplatku, osvobození po-

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
dnes krásný den a skvělou, již před-
vánoční náladu, vždy s úsměvem na
tváři ☺.

Co nám napovídají prosincové
pranostiky: Začátkem prosince při-
chází „ondřejsko-mikulášské oteple-
ní“. Ale - „Když na svatého Ondřeje
sněží, sníh dlouho poleží“. „Svatá
Barborka vyhání dřevo ze dvorka“.
„Prosinec, když je mu zima, halí se
do bílého kožichu“ anebo, „Když 
v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok
nato běží.“ Budeme si tedy přát, ať je
k nám nastávající paní Zima trošku 
ohleduplná. Ať si hezky zalyžujeme,
ať si ji užijeme bez velkých mrazů, ať
však není příliš dlouhá a úroda, ať je
příští rok bohatá. Není to zrovna
skromné přání, ale když je člověk
optimista a věří v lepší zítřky, lépe se
mu i žije! ☺☺☺

Sběrný dvůr v novém kabátě…
☺ První listopad letošního roku se
stal jednou velkou premiérou a určitě
historickým okamžikem zcela pře-
vratného fungování sběrného dvora
ve Svratce. Tato změna ve Vás určitě
vyvolala plno emocí, otázek a disku-
zí. O plánovaném novém systému
provozu sběrného dvora jste byli včas
a v předstihu informováni. Veškeré
tyto změny byly dopředu konzulto-
vány hlavně s provozovatelem
sběrného dvora – svozovou firmou
AVE. Kamerový dohledový systém
je od příštího roku v takto provozova-
ných sběrnách povinný.  Zavedení či-
pů a tím i kontrolovaného přístupu do
areálu sběrného dvora by mělo
hlavně zabránit vstupu nepovolaným,
kteří nás tam v minulosti dost zásobi-
li a ještě k tomu netřídili. � Jinými
slovy. Je to cesta, která doufám nebu-
de dlouhá, ani trnitá, a která by nám
měla naopak všem, kteří budou tyto
čipy řádně i zodpovědně užívat, uše-
třit peníze za uložení a likvidaci od-
padů. Je to cesta k minimalizaci vzni-
ku směsného komunálního odpadu 
a tím i menšímu nárůstu cen za jeho
další likvidaci. To v praxi znamená –

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

PŘÍPRAVA NA VÁNOCE

Svratka
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Váš starosta Vám 

A TAK TO MÁ BÝTA NAJEDNOU JE TU ČISTO
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ZŠ a MŠ Svratka
• 15.10.  - osmáci a deváťáci byli na exkurzi na skládce a třídírně odpadů 

v Ronově nad Sázavou
• Čtvrťáci se 18.10. učili na dopravním hřišti
• 2.11. k nám do školy po dlouhé době zavítala divadelní představení.
• Do MŠ se nám na chvíli přistěhovali noví kamarádi – skřítci podzimníčci, které

děti doma s pomocí rodičů vyrobily, za což jim moc děkujeme. Den před svát-
kem svatého Martina jsme se sešli při setmění s lampióny u školky a vydali se
na svatomartinskou světelnou cestu, která vedla k sokolské zahradě, kde děti
plnily různé úkoly. Do školky za námi opět přijela víla Srdíčková s pohádkou
Čert a Káča. Zavítal k nám i pan záchranář, který ukázal dětem i jejich rodi-
čům, jak poskytnout první pomoc.

Klidný adventní čas přejí všem žáci 
a zaměstnanci ZŠ a MŠ Svratka

Vzpomínka na slušného a dobrého člověka, pana Eduarda Šilera
Využívám této možnosti a chtěl bych s vámi se všemi vzpomenout na člověka,
kterého jsem měl nejen já, ale i spousta dalších lidí moc rád, a který bohužel již
není mezi námi.

Byl to spolehlivý přítel, obětavý kamarád, pracovitý, poctivý a významný člen
mého závodního teamu.

Motorismus a automobilové závody byly jeho celoživotní náplní a láskou.
Dlouhá léta jsme spolu objížděli závody automobilů do vrchu (ZAV) a závody au-
tomobilů na okruzích (ZAO) po celé republice. V neposlední řadě jsme spolu 
s panem Edou Šilerem a panem Tomášem Novákem (též tehdy ze Svratky), po-
stavili závodní vůz formule Škoda, se kterým jsme později v závodech dosaho-
vali výborných výsledků, např. celkové 2. místo za sezónu v r. 1991 v ZAV ve tří-
dě formule Škoda.

Děkuji tímto rodině pana Edy Šilera, že mu umožnila tuto činnost provádět 
a tím přispěla k tomu, že jsme společně mohli provozovat tuto náročnou, oběti
přinášející, ale krásnou lásku k motorismu a k partě lidiček „nakažených“ ben-
zínovým bacilem stejně jako my dva.

Prosím, věnujte společně se mnou tichou vzpomínku pánovi s velkým P, Edovi
Šilerovi.                                                   Roman Hora, automobilový závodník

mutace SVRATKA číslování podle Svratky:_SVRATKA.QXD 23.11.2021 10:09 Stránka 2



11SVRATKA  |

Usnesení

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRATKY,
konaného dne 14.10.2021 od 17.00 v zasedací místnosti MěÚ Svratka

85. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Vyloučení vybraného účastníka Aquasys spol. s r.o. v souladu s §48 odst. 2,

písm. a) a c) zákona č. 134/2016 Sb. z důvodu neprokázání splnění technické
kvalifikace dle § 79 odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. dle vyhlášených
zadávacích podmínek.

b) Firmu Amitera s.r.o., Hodkovská 493, 190 16 Praha 9, IČO 24264687, která se
umístila jako druhý v pořadí podle výše nabídkové ceny 25 890 308,-Kč bez
DPH, jako zhotovitele akce „Revitalizace rybníka Svratka (II)“.

c)  Firmu Milan Brabec, Hlinsko, jako zhotovitele opravy střechy rehabilitace.
d) Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Svratka, firmou GasNet

s.r.o. a Petrem Bendou za jednorázovou úplatu 1 000 Kč.
e) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 

a smlouvy nájemní mezi Městem Svratkou a Lesy České republiky.
f)  Přidělení bytu č. 7 v domě čp. 370 od 1.11.2021 na výjimku z kritérií, článek

VII., odst. n) dotačního programu.
g) Firmu pana Lukáše Nováka jako zhotovitele stavebních úprav podkrovního

bytu v obytné budově školy (bývalé svobodárny).

86. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a) Zprávu o hospodaření města za měsíce leden - září 2021.
b) Informace o probíhajících stavebních pracích.

87. Zastupitelstvo města revokuje:
a) Usnesení 80b) ze dne 24.8.2021.

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRATKY,
konaného dne 4.11.2021 od 17.00 v zasedací místnosti MěÚ Svratka

88. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Zařazení nového bodu programu: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na

léta 2023-2025.
b) Návrh rozpočtu města Svratky na rok 2022.
c) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023-2025.
d) Obecně závaznou vyhlášku města Svratky č. 1/2021 o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství.
e) Firmu SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem,

jako zhotovitele akce „Výstavba cyklostezky Svratka-Svratouch“. Nabídka to-
hoto účastníka obsahovala nejnižší nabídkovou cenu.

f) Návrh na převod pravomocí dle § 102 zákona o obcích na radu při schvalování
rozpočtových opatření dle přiloženého návrhu.

g) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
Městem Svratkou a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko na stavbu vod-
ního díla „Svratka – novostavba vodovodu a kanalizace OS 4 RD U Řivnáče
na pozemcích p.č. 1110/7 a 1110/13 v k.ú. Svratka.

h) Přidělení bytu č. 10 v domě čp. 370 od 1.12.2021 na dobu určitou.
i) Vypracování studie a uzavření smlouvy na revitalizaci náměstí 9. května Ing.

arch. Tomášem Stránským – Ateliér Sféra.
j) Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova, program

„Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“, DT 117d8210E na akci obnova
multifunkčního domu – přístavba a stavební úpravy zemědělské usedlosti čp.
23, nám. Nár. povst. Svratka.

k) Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova, program
„Podpora obnovy místních komunikací“, DT 117d8210A na akci Oprava míst-
ní komunikace ve Svratce.

89. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a) Zprávu o hospodaření města za měsíce leden - říjen 2021.
b) Informace o probíhajících stavebních pracích.

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 zpra-
cováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v upravené verzi.

Poděkování hasičům!
Děkuji hasičům, pánům Kynclovi a Šimkovi za zprůchodnění
kanalizace, za ochotu a krásný přístup dne 6.11.2021.

Marta Nekvindová, Račanská 63, Svratka

Konání bude záviset na aktuální epidemiologické situaci.
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