Výpis usnesení
z 13. jednání Rady městyse Svitávka
konaného dne 10. 6. 2019 v 17:30 hod., v budově Úřadu městyse Svitávka

Usnesení č. 1
Ad a) Rada městyse schvaluje program 13. 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. 2

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – xxxxxxxxxxxxxxxx

Usnesení č. 2
Rada městyse Svitávka schválila předloženou projektovou dokumentaci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RD v obci Svitávka na ulici Havlíčkova, včetně výstavby zpevněných ploch,
příjezdové komunikace, rozvodů IS – vodovodu a splaškové kanalizace a příslušenství ve smyslu
zpracované projektové dokumentace.

Bod č. 3
Žádost o vydání rozhodnutí o povolení úpravy připojení sousední nemovitosti –
xxxxxxxxxxxxxxxx
Usnesení č. 3:
Radě městyse Svitávka schvaluje žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
o vydání rozhodnutí o povolení úpravy připojení sousedních nemovitostí – pozemků p.č. 1912/1 a
1914/23 k.ú. Svitávka ve vlastnictví žadatele k místní komunikaci na pozemku p. č. 2078/2 k.ú.
Svitávka ve vlastnictví městyse Svitávka.

Bod č. 4

Dodatek k nájemní smlouvě – xxxxxxxxxxxxxxxx

Usnesení č. 4
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 7. 2016 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042 a
nájemcem, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Předmětem smlouvy je
nájem bytu, umístěného na pozemku st. p. 426, 493, parc. č. 1772/3, 1773/4, 1773/7, 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 1.2, domu č. p. 530, ulice Školní. Smluvní strany se
dohodly, že se tímto dodatkem prodlužuje nájemní vztah o jeden další rok za týchž podmínek, za
kterých byl původně sjednán.

Bod č. 5

Dodatek k nájemní smlouvě – xxxxxxxxxxxxxxxx

Usnesení č. 5
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 7. 2015 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042 a
nájemcem, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Předmětem smlouvy je
nájem bytu, umístěného na pozemku st. p. 426, 493, parc. č. 1772/3, 1773/4, 1773/7, 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 3.4, domu č. p. 530, ulice Školní. Smluvní strany se
dohodly, že se tímto dodatkem prodlužuje nájemní vztah o jeden další rok za týchž podmínek, za
kterých byl původně sjednán.

Bod č. 6

Odpis pohledávky pro nedobytnost – xxxxxxxx

Usnesení č. 6
Rada městyse Svitávka schvaluje odpis poplatkového nedoplatku - místního poplatku pro
nedobytnost – místního poplatku za komunální odpad r. 2018 v celkové hodnotě 960,- Kč (slovy
devětsetšedesát korun českých).
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx – nezletilé dítě

Bod č. 7

Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330049063/001

Usnesení č. 7
Rada městyse Svitávka schvaluje Smlouvu č.: PV-014330049063/001 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. 2039/6 v katastrálním území Svitávka,
obec Svitávka, okres Blansko.
Oprávněná je vlastníkem a provozovatelem stavby „Svitávka, Mezimostí, lok.3 RD xxxxxxxx“ a bude
realizovat umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN, uzemnění na zmíněném pozemku.
Věcné břemeno bude zřízeno za účelem 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
3150,- Kč bez DPH (slovy: třitisícejednostopadesát korun českých). K této částce bude připočtena
platná sazba DPH.

Bod č. 8

Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330049018/001

Usnesení č. 8
Rada městyse Svitávka schvaluje Smlouvu č.: PV-014330049018/001 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. 1894/1, 2079/1 v katastrálním území
Svitávka, obec Svitávka, okres Blansko.
Oprávněná je vlastníkem a provozovatelem stavby „Svitávka, ul.Havlíčkova, kab.NN xxxxxxx“ a bude
realizovat umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN na zmíněném pozemku. Věcné
břemeno bude zřízeno za účelem 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 10950,- Kč bez
DPH (slovy: desettisícdevětsetpadesát korun českých). K této částce bude připočtena platná sazba
DPH.

Bod č. 9

Konkurz na místo ředitelky MŠ

Usnesení č. 9
Rada městyse Svitávka v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisí, a v souladu s usnesením Rady městyse č. ….. ze dne
10.6.2019
1.
j m e n u j e konkurzní komisi k provedení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky Mateřské školy Svitávka, okres Blansko, příspěvkové organizace ve složení:
1 člen určený zřizovatelem – předseda Jaroslav Zoubek, starosta městyse
1 člen určený zřizovatelem – Ing. Jana Strecková, členka ZM
1 člen určený ředitelem Krajského úřadu JMK – Mgr. Růžena Jonášová
1 člen z oblasti státní zprávy ve školství, organizace a řízení - Jaroslava Kovářová, MŠ Okrouhlá
1 člen pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace – Jaroslava Nevrlíková, MŠ
Svitávka
1 člen školní inspektor České školní inspekce – PaedDr. Hana Sedláčková

2.
p o v ě ř u j e paní Janu Jurnou funkcí tajemníka komise (tajemník není členem konkurzní
komise)

Bod č. 10

Věcný dar pro MŠ

Usnesení č. 10
Rada městyse Svitávka schválila přijetí věcného daru Mateřskou školy Svitávka, okres Blansko,
příspěvkovou organizací od MAS Boskovicko PLUS, z.s. v celkové hodnotě 4.886,95 Kč jako výukového
materiálu, který byl pořízen v rámci projektu MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Boskovice.

Bod č. 11

Žádost o dotaci – p. xxxxx

Usnesení č. 11
Rada městyse Svitávka schváluje žádost p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne
21. května 2019 o příspěvek ve výši 5.000 Kč (slovy pěttisíc korun českých) na reprezentaci ČR
v silovém trojboji na MS v Kanadě 2019.

Bod č. 12

Směrnice – kamery

Usnesení č. 12
Městys Svitávka vydává Směrnici pro městský kamerový monitorovací systém, který
stanovuje podmínky pro zajištění ochrany osobních údajů získaných pomocí kamerového
systému (podle zák. č. 101/2000Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Městský kamerový systém byl zřízen k průběžnému monitorování obce z důvodu bezpečnosti
v městysi, za účelem předcházení narušování veřejného pořádku, páchání přestupků a
trestné činnosti za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů občanů a zvýšení jejich
bezpečnosti.

Bod č. 14

Žádost o povolení stavby a připojení k místní komunikaci – p. xxxxxx

Usnesení č. 14.1
Rada městyse Svitávka schvaluje žádost p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci.
Hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 14.2
Rada městyse Svitávka schvaluje žádost p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby Novostavba RD.

