Zápis
z 16. jednání Rady městyse Svitávka
konaného dne 12. 8. 2019 v 17:00 hod., v budově Úřadu městyse Svitávka

Usnesení č. 1
Ad a) Rada městyse schvaluje program 16. schůze Rady městyse Svitávka.
Hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdrželi se

0

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

Pro 4

Proti 0

Zdrželi se

Bod č. 3

Souhlas se stavbou – xxxxxxxxxx

1

Usnesení č. 3
Rada městyse Svitávka schvaluje předloženou žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o souhlas se stavbou na p. č.
299/73 a 299/74. Rada dále schvaluje žádost o povolení připojení na místní komunikaci a souhlasí
jakožto vlastník pozemku p. č. 299/1 se stavbou do 50 metrů od hranice pozemku.

Bod č. 4

Souhlas se stavbou oplocení – xxxxxxxx

Usnesení č. 4
Rada městyse souhlasí se stavbou oplocení pozemku p. č. 97/1 v k.ú. Svitávka. Žádost podal pan xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Plot bude vyhotoven z drátěného pletiva potaženého
plastem s podhrabovými betonovými deskami. Barva plotu bude zelená, výška max. 1,9 m.

Bod č. 5

Žádost o povolení vybudování parkování - xxxxxxxxxx

Usnesení č. 5
Rada městyse schválila žádost o povolení na zpevnění a vybudování parkovacího místa a sjezdu
k pozemku č. 1885/35, k. ú. Svitávka, LV 11097 z přilehlé obecní komunikace č. p. 2078/2. Příkop
bude zachován pomocí betonových trubek a srovnán do úrovně s přilehlou komunikací. Žádost
podali xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Bod č. 7

Souhlas s rozebráním chodníku – xxxxxxxxxxx

Usnesení č. 7
Rada městyse schválila žádost o souhlas s dočasným rozebráním chodníku před domem č. p. 32
stojícího na pozemku č. 52/1. Bude se jednat o rozebrání pásu cca 50 cm podél stěny domu

z důvodu provedení sanačních prací. Následně bude chodník uveden do původního stavu. Žádost
podal p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Bod č. 8

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – xxxxxxxxxx

Usnesení č. 8
Radě městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 8. 2018 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042 a
nájemcem, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Předmětem smlouvy je
nájem bytu č. 2.1, umístěného v bytovém domě č. p. 166 na ulici Hybešova, který je součástí
pozemku st. 175 v k. ú. Svitávka, část obce Svitávka, vše zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice. 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. 9

Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě - xxxxxxxxxxxxx

Usnesení č. 9
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1.9.2014 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042 a
nájemcem, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Předmětem smlouvy
je nájem bytu č. 2.4, 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 2.4, 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. 11

Žádost o skácení stromu – xxxxxxxxxxx

Usnesení č. 11
Rada městyse schvaluje žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx, majitele chaty č. e. 20 stojící na pozemku p. č. 255/30, o skácení smrku
napadeného kůrovcem, který roste na obecním pozemku č. 255/1. Skácením stromu budou
pověření hasiči, který úkon provedou v rámci cvičení s motorovou pilou. Dřevo připadne obci.

Bod č. 12

Příspěvek na financování systému IDS JMK

Usnesení č. 12
Rada městyse Svitávka doporučuje Zastupitelstvu městyse Svitávka schválit příspěvek obce na
financování systému IDS JMK. Částka činí 50,- Kč na jednoho obyvatele /rok. Celkový příspěvek je
tedy 91.800,- Kč. Příspěvek může být uhrazen nejdříve 1. 1. 2020, nejpozději však do 30. 6. 2020.
Sdělení městysu Svitávka podala společnost Kordis JMK, a.s., sídlem Nové sady 946/30, 602 00
Brno, IČ: 26298465, zastoupená ing. Jiřím Horským, ředitelem společnosti.

Bod č. 13
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-01433004643/001
distribučního zařízení – TS nám. Svobody
Usnesení č. 13:
Rada městyse schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního
zařízení mezi Městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042, zastoupeným
Jaroslavem Zoubkem, starostou, jako povinnou 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 pozemků parc. č. 1894/1, 2079/1 v katastrálním území
Svitávka, obec Svitávka, okres Blansko (dále jen „Pozemek“).
Oprávněná bude realizovat na Pozemku stavbu s názvem „Svitávka, ul. Havlíčkova, DP Daněk“. Jedná
se o distribuční soustavu – kabelové vedení NN. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za
jednorázovou náhradu v celkové výši 1000,- Kč bez DPH (slovy jedentisíc korun českých). K této částce
bude připočtena platná sazba DPH.

Bod č. 14

Žádost o povolení výkopových prací – xxxxxxxxxxxx

Usnesení č. 14
Rada městyse schvaluje žádost p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o povolení
výkopových prací na obecní komunikaci před RD č.p. 1400/42, za účelem zavedení odpadní přípojky.
Žádost byla schválena Městským úřadem Boskovice, spis. zn. SMBO 6600/2018 pod č.j. DMBO
7867/2018.

Bod č. 15

Rozpočtové opatření č. 4

Usnesení č. 15:
Rada městyse Svitávka schvaluje Rozpočtové č. 4/2019 ve výši 95.500,- Kč.

Bod č. 16

Výběrové řízení – telekomunikační služby

Usnesení č. 16
Rada městyse Svitávka schválila nižší cenovou nabídku společnosti O2 ve výši 4.846,- Kč/měsíc na
dodávku telekomunikačních služeb.

Bod č. 17

Vypsání výběrového řízení na opravu bytů Palackého 183

Usnesení č. 17
Rada městyse Svitávka schválila vypsání výběrového řízení na opravu bytů v bytovém domě na ulici
Palackého č. 183, Svitávka.

Bod č. 18

Závěr

Jednání bylo ukončeno v 20:30 hodin.
Jaroslav Zoubek
starosta městyse

Zapsala: Daša Zouharová
Ve Svitávce dne 15. srpna 2019

Zápis ověřil:
Radek Jokeš

