Výpis usnesení
z 12. jednání Rady městyse Svitávka
konaného dne 20. 5. 2019 v 19:30 hod., v budově Úřadu městyse Svitávka

Usnesení č. 1
Ad a) Rada městyse schvaluje program 12. schůze Rady městyse Svitávka.
Hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdrželi se

0

Ad b) Rada městyse schvaluje ověřovatelem zápisu pana Radka Jokeše.
Hlasování:

Pro 4

Proti 0

Zdrželi se

1

Bod č. 3

Dodatečná žádost o poskytnutí grantu – Svatojánský pěvecký sbor

Usnesení č. 3:
Rada městyse Svitávka schvaluje grant ve výši 15.000 Kč pro Svatojánský pěvecký sbor Svitávka z.s.,
sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 04189761, zastoupený Tomášem Pléhou, sbormistrem,
zapsaného u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L20646. Účelem dotace je reprezentace
městyse Svitávka sborovým zpěvem v obci Podhájská.

Bod č. 4

Kácení dřevin samotěžbou – p. Prokop

Usnesení č. 4:
Rada městyse Svitávka souhlasí s pokácením dřevin samotěžbou na obecním pozemku par. č. 2155
v k.ú. Svitávka. Jedná se o 4 suché břízy cca 2 m3. Žádost podal p. Petr Prokop, Husova 267, 679 32
Svitávka.

Bod č. 5

Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330049015/001

Usnesení č. 5:
Radě městyse Svitávka schvaluje Smlouvu č.: PV-014330049015/001 o zřízení věcného břemene mezi
Městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042, zastoupeným Jaroslavem
Zoubkem, starostou, jako povinným a firmou E.ON Distribuce, a.s., sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370
01 České Budějovice, IČ: 28085400, zastoupenou Monikou Březovou, manažerem věcných břemen,
jako oprávněnou.

Povinná je jediným a výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 1393/6, 2068/2 v katastrálním území
Svitávka, obec Svitávka, okres Blansko.
Oprávněná je vlastníkem a provozovatelem stavby „Svitávka, Na záhonech, kab. NN Šacher“ a bude
realizovat umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN, uzemnění na zmíněném pozemku.
Věcné břemeno bude zřízeno zřízení, provozování, opravování a udržování distribuční soustavy na
pozemku. Věcné břemeno zahrnuje též právo oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy za
účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 2550,- Kč bez DPH
(slovy: dvatisícepětsetpadesát korun českých). K této částce bude připočtena platná sazba DPH.

Bod č. 6

Smlouva souhrnná č. 04/1950 – polyfunkční dům – VAS a.s.

Usnesení č. 6
Radě městyse Svitávka schválila Smlouvu č. 04/257942 mezi Městysem Svitávka, sídlem Hybešova
166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042, zastoupeným Jaroslavem Zoubkem, starostou, jako odběratelem
a firmou Vodárenská akciová společnost, a.s. Soběšická 820/156, 638 00 Brno-Lesná, divize 17.
listopadu 14, 680 19 Boskovice, IČ: 49455842, zastoupenou Ing. Petrem Fialovou, ředitelem divize,
jako dodavatelem.
Předmětem smlouvy je dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pro odběrné místo
Svitávka, nám. Svobody, p.č. 101/1 v k.ú. Svitávka.

Bod č. 7 Programu

Rozpočtové opatření

Usnesení č. 7:
Rada městyse Svitávka schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2019.

Bod č. 8

Souhlas se stavbou – Zaplatilovi

Usnesení č. 8:
Rada městyse Svitávka jako vlastník sousedního pozemku souhlasí se stavebními úpravami rodinného
domu na parc. č. st. 39 v k. ú. Svitávka. Rada městyse Svitávka souhlasí s rozšířením zpevněné plochy
na par. č. 2039/1 před garáží domu.

Bod č. 9

Zajištění štítové stěny na stavbě polyfunkčního domu

Usnesení č. 9:
Štítová vyzdívka, která byla kryta střechou bourané stodoly, vykazuje výrazný odklon od vertikální
osy. Z dlouhodobého hlediska hrozí zřícení stěn na parcelu č. 2312 nebo parc. st. č. 104. Proto bylo
navrženo statikem zajištění stěny sestávající s přibetonování nové stěny přiléhající k hliněnému zdivu.
Úpravy provede firma Stavodos, s.r.o., IČO: 29210097, sídlem Ot. Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice.
Rada městyse Svitávka souhlasí s předloženou cenovou nabídkou na zajištění štítové stěny při stavbě
polyfunkčního domu v celkové hodnotě 195.798,- Kč včetně DPH.

