Výpis usnesení
z 58. jednání Rady městyse Svitávka
konaného dne 22. 11. 2021 v 17:30 hod., v budově Úřadu městyse Svitávka
Usnesení č. 1
Ad a) Rada městyse schvaluje program 58. schůze Rady městyse Svitávka.
Ad b) Rada městyse schvaluje ověřovatelem zápisu Radek Jokeš

Bod č. 6
ZŠ – Návrh na ohodnocení ředitele
Usnesení č. 6
Rada městyse schvaluje mimořádnou odměnu ve výši 50 000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých) řediteli
ZŠ Svitávka, příspěvkové organizace, panu Mgr. Aleši Antlovi za práci nad rámec pracovních povinností.

Bod č. 7
Salon Lea – pronájem třetí osobě
Usnesení č. 7
Rada městyse Svitávka schvaluje pronájem prostor salonu Lea, Hybešova 40, 679 32 Svitávka třetí osobě –
paní Martě Nečasové, IČO: 66622603, za účelem vykonávání kadeřnických služeb.
Bod č. 9
Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě – xxxxxxxxxx
Usnesení č. 9
Rada městyse Svitávka schválila Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16. 12. 2019 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042 a nájemcem,
panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Předmětem smlouvy je nájem bytu, umístěného na
101/1, 2312, 2039/16, 2100/1, to vše v k. ú. Svitávka, část obce Svitávka, zapsané na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, bytová jednotka 2.3, domu č. p.
567, nám. Svobody. Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem prodlužuje nájemní vztah o jeden
další rok od 17. 12. 2021 – 16. 12. 2022 za týchž podmínek, za kterých byl původně sjednán.

Bod č. 10
Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě – xxxxxxxxxxx
Usnesení č. 10
Rada městyse Svitávka schválila Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 18. 12. 2019 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042 a nájemcem,
panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Předmětem smlouvy je nájem bytu, umístěného na
101/1, 2312, 2039/16, 2100/1, to vše v k. ú. Svitávka, část obce Svitávka, zapsané na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, bytová jednotka 2.2, domu č. p.
567, nám. Svobody. Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem prodlužuje nájemní vztah o jeden
další rok od 19. 12. 2021– 18. 12. 2022 za týchž podmínek, za kterých byl původně sjednán.

Bod č. 11
Dlouhodobý pronájem pozemku – Sasina p. č. 101/3 – xxxxxxxxxxx
Usnesení č. 11
Rada městyse Svitávka revokuje usnesení č. 4 ze dne 28. 7. 2021 a schvaluje dlouhodobý pronájem části
pozemku parc. č. 101/3 v k. ú. Sasina, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,

Katastrální pracoviště Boskovice, o velikosti cca 150 m2. Se žadatelem, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx, bude podepsána nájemní smlouva na 5 let s možností prodloužení. Cena pronájmu je
stanovena na 1 Kč/m2/rok. Celková cena za pronájem je 150 Kč/rok. Celková cena pronájmu na 5 let je tedy
750 Kč (slovy sedmsetpadesát korun českých). Rada pověřuje starostu městyse, Jaroslava Zoubka k podpisu
smlouvy.

Bod č. 12
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku - xxxxxxxxxxxxxxxx
Usnesení č. 12
Rada městyse Svitávka schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu dodatkem č. 2 mezi Městysem Svitávka, se
sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, zastoupeným starostou panem Jaroslavem Zoubkem, IČ: 00281042,
jako pronajímatelem, a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako nájemcem. Předmětem
smlouvy je pronájem části pozemků parc. č. 199/1 a 116/1 o celkové výměře 280 m2. Nájem ve výši 1,Kč/m2, tj. 280,- Kč/rok se tímto dodatkem prodlužuje od 19.11.2021 do 18.11.2022.

Bod č. 13
Novostavba prodejny – souhlas se stavbou - xxxxxxxxxxxxxxx
Usnesení č. 13
Rada městyse Svitávka schvaluje vydání souhlasného stanoviska se stavbou prodejny smíšeného zboží
s dvěma podkrovními byty na adrese Školní 28, Svitávka. Žádost podal p. xxxxxxxxxxxxxxxx, zastoupený ing.
Ladislavem Havelkou, Hybešova 37, 680 01 Boskovice.

Bod č. 14
Vyjádření k projektové dokumentaci – xxxxxxxxxx
Usnesení č. 14
Rada městyse Svitávka schvaluje vydání souhlasného stanoviska se novostavbou rodinného domu na parcele
p.č. 1965/10 v k. ú. Svitávka. Žádost podal p. xxxxxxxxxxx, zastoupený ing. Vlastimilem Bártou, sídlem
Bezručova 1570/1, 678 01 Blansko.

Bod č. 18
SDH – seznam členů
Usnesení č. 18
Rada městyse Svitávka schválila seznam členů výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse
Svitávka.

Bod č. 19
Inventarizace majetku, složení komise
Usnesení č. 19
Rada městyse Svitávka schválila plán inventarizace majetku. K zajištění inventarizace se zřizují tyto
inventarizační komise:
Hlavní inventarizační komise:
Předseda: Daša Zouharová
Členové: Darina Stloukalová, Libor Bartoněk

K zajištění inventarizace jmenuji tyto dílčí inventarizační komise:
Předseda komise: Miroslava Holasová
Členové komisí: Darina Stloukalová, Daša Zouharová
Druh majetku: hotovost, běžné účty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, podrozvahové evidence (finanční
dlouhodobý majetek) – inventarizační položky: příloha č. 2

Předseda komise: Daša Zouharová
Členové komisí: Darina Stloukalová, Libor Bartoněk
Druh majetku: pozemky, stavby, drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, ostatní
dlouhodobý hmotný majetek, nehmotný dlouhodobý majetek, drobný nehmotný dlouhodobý majetek,
zásoby, nedokončený dlouhodobý majetek - inventarizační položky: příloha č. 1
Likvidační komise:
Předseda: Libor Bartoněk
Členové komise: Darina Stloukalová, Daša Zouharová

Bod č. 22
Návrh Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení – Gasnet
Usnesení č. 22
Rada městyse Svitávka schvaluje Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení mezi Městysem Svitávka, sídlem
Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042, zastoupeným Jaroslavem Zoubkem, starostou, jako
povinnou, a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, jako
nájemcem, a pověřuje starostu jejím podepsáním.

Bod č. 23
Návrh Smlouvy o poskytnutí služeb – Černohlávek Group
Usnesení č. 23
Rada městyse Svitávka schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb mezi Městysem Svitávka, sídlem Hybešova
166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042, zastoupeným Jaroslavem Zoubkem, starostou, jako objednavatelem, a
společností Černohlávek Group s.r.o., se sídlem Církvice 57, 285 33 Církvice, IČO: 08298963, zastoupenou
Liborem Černohlávkem, jako poskytovatelem. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele zajistit
nakládku, odstranění a likvidaci odpadu 20 01 25 jedlý olej a tuk.

Bod č. 24
VŘ Rekonstrukce bytu č. 10 – Hybešova 40 - vyhlášení
Usnesení č. 24
Rada městyse Svitávka schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci Rekonstrukce bytu č. 10 na ul.
Hybešova 40, Svitávka.

Bod č. 25
VŘ Rekonstrukce bytu č. 10 – Hybešova 40 – příkazní smlouva
Usnesení č. 25
Rada městyse Svitávka schvaluje příkazní smlouvu na organizaci zadávacího řízení pro výběr dodavatele
stavby a na zajištění technického dozoru investora při realizaci díla Rekonstrukce bytu č. 10 – Hybešova 40
mezi Městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042, zastoupeným Jaroslavem

Zoubkem, starostou, jako příkazcem, a ing. Milošem Novotným, bytem U Labutě 219, 679 32 Svitávka, IČO:
12413798, jako příkazníkem. Rada dále pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Bod č. 26
VŘ Rekonstrukce kanalizace a komunikace ke kostelu – příkazní smlouva
Usnesení č. 26
Rada městyse Svitávka schvaluje příkazní smlouvu na organizaci zadávacího řízení pro výběr dodavatele
stavby a na zajištění technického dozoru investora při realizaci díla Svitávka – rekonstrukce kanalizace a
komunikace ke kostelu mezi Městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042,
zastoupeným Jaroslavem Zoubkem, starostou, jako příkazcem, a ing. Milošem Novotným, bytem U Labutě
219, 679 32 Svitávka, IČO: 12413798, jako příkazníkem. Rada dále pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Bod č. 27
VŘ Rekonstrukce kanalizace a komunikace ke kostelu – rozhodnutí
Usnesení č. 27
Rada městyse Svitávka schvaluje vítěze výběrového řízení na akci Rekonstrukce kanalizace a komunikace ke
kostelu, a to společnost RESTART – STUDIO s.r.o., Kylešovská 2593/12, 746 01 Opava, s nabídkovou cenou
1.455.891,80 Kč (slovy jedenmiliončtyřistapěttisícosmsetdevadesátjeden korun českých a osmdesát haléřů)
bez DPH a pověřuje starostu městyse k podpisu smlouvy.

Bod č. 28
Žádost o přistoupení k řízení
Usnesení č. 28
Rada městyse schvaluje uplatnění práv osoby zúčastněné na řízení vedeném pod sp. zn. 67 A 10/2021 o
návrhu na zrušení opatření obecné povahy – části Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského
kraje ze dne 17. září 2020.

Bod č. 29
Cyklokoridor Svitava č. 24 - návrh místní úpravy provozu
Usnesení č. 29
Rada městyse Svitávka schvaluje vydání souhlasného stanoviska místní úpravy provozu na pozemních
komunikací „Značení cyklokoridoru Svitava č. 24 v úseku Blansko - hranice s Pardubickým krajem na území
Jihomoravského kraje“ na území městyse.

Bod č. 30
Vyjádření k PD – ing. Husák
Usnesení č. 30
Rada městyse Svitávka schvaluje vydání souhlasného stanoviska s projektovou dokumentací „Prodloužení IS,
ul. Jiráskova, Svitávka“ stavby Novostavba rodinného dvojdomku s garážemi, zpevněné plochy, 2 bazény a
oplocení – parc. č. 99/1, k. ú. Svitávka. Žadatelem je ing. Petr Husák, Bílkova 73, 680 01 Boskovice.

Bod č. 31
Žádost o vyjádření k dopravně inženýrským opatřením
Usnesení č. 32
Rada městyse Svitávka schvaluje vydání souhlasného stanoviska k akci „Sasina, obnova sítě NN“ sil. I/43 –
dopravně inženýrské opatření. Žádost podala společnost ENERGETIKA Boskovice spol. s r. o., Růžové náměstí
2568/2, 680 01 Boskovice, IČO: 43420222, v zastoupení investora stavby společnosti EG.D, a.s., Lidická
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400

Bod č. 32
Odpuštění nájmu - xxxxxxxxxxx
Usnesení č. 32
Rada městyse Svitávka schválila poskytnutí slevy nájemníkovi, paní xxxxxxxxxxxxx, bytem Hybešova č. 40,
679 32 Svitávka, na období prosinec 2021 - březen 2022 ve výši 1.500 Kč měsíčně z důvodu závady v bytě.

Bod č. 33
Příloha č. 2 ke Smlouvě č. 25/19 o odpadu na rok 2022
Usnesení č. 33
Rada městyse Svitávka schvaluje Přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 25/19 o odstraňování a separaci komunálního
odpadu v městyse Svitávka pro rok 2022, obsahující ceník za svoz jednotlivých druhů odpadů.

