Výpis usnesení
z 15. jednání Rady městyse Svitávka
konaného dne 8. 7. 2019 v 17:00 hod., v budově Úřadu městyse Svitávka

Usnesení č. 1
Ad a) Rada městyse schvaluje program 15. schůze Rady městyse Svitávka.
Hlasování:

Pro 4

Proti

0

Zdrželi se

0

Ad b) Rada městyse schvaluje ověřovatelem zápisu JUDr. Hanu Loskotovou.
Hlasování:

Pro 3

Proti 0

Zdrželi se

1

Bod č. 2
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
souhlas s umístěním distribučního zařízení – TS nám. Svobody
Usnesení č. 2:
Radě městyse schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě 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 budoucí povinná a firmou E.ON
Distribuce, a.s., sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400, zastoupenou
Arnoštem Petrželou, technikem výstavby a obnovy DS jako budoucí oprávněnou.

Budoucí povinná je jediným a výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 41/1, 42/1, 44/2, 56/3, 2039/1,
2039/6, 2039/16, 2039/20, 2100/1, 2100/3, 2100/5, 2100/6, 2309 v katastrálním území Svitávka,
obec Svitávka, okres Blansko (dále jen „Pozemek“).

Budoucí oprávněná bude realizovat na Pozemku stavbu s názvem „Svitávka, TS nám. Svobody“ Jedná
se o síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Smlouva bude
uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení VN, kabelové vedení NN,
telekomunikační vedení, přípojková skříň, uzemnění na Pozemku a za účelem jejího provozování.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 56400,- Kč bez
DPH (slovy padesátšesttisícčtyřista korun českých). K této částce bude připočtena platná sazba DPH.

Bod č. 3

Infrastruktura ZŠ - nábytek pro učebnu chemie ZŠ

Usnesení č. 3:
Rada městyse Svitávka schvaluje nabídku společnosti DISTR služba škole, se sídlem Na Jámě 1485/82,
692 01 Mikulov, IČO: 49960822, zastoupenou Mgr. Františkem Vlasákem, na nákup nábytku pro

učebnu chemie ZŠ Svitávka v rámci projektu Infrastruktura ZŠ „CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004227“,
v celkové hodnotě 399 278,46 Kč bez DPH.

Bod č. 5

Seznam výjezdové jednotky hasičů

Jméno, Příjmení
Dvořáček Petr
Suk Tomáš
Bartoněk Libor
Bartoněk Jakub
Bartoněk Rudolf
Filip Lubomír
Kraváček Milan
Jaroš Lukáš
Peterka Jan
Němec Rostislav
Jokeš Jan
Svoboda Petr
Kupsa Josef
Kohoutek Miloš
Suk Jaroslav
Svoboda Luboš
Vorba Vlastimil
Kraváček Jaromír

Bod č. 6

Funkce
Velitel jednotky
Velitel družstva
Velitel družstva
Velitel družstva
Velitel družstva
strojník
strojník
strojník
strojník
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič

Konkurz na ředitelku MŠ

Usnesení č. 6:
Rada městyse v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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, § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů,
a) b e r e n a v ě d o m í zápis z 2. jednání konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení
pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy, okres Blansko, příspěvkové organizace ze
dne 2.7.2019.
b) j m e n u j e s účinností od 1.8.2019 paní Margit Čížkovou, ……………………………………………
…………………….. na pracovní místo ředitelky Mateřské školy, okres Blansko, příspěvkové
organizace; návrh jmenovacího dekretu tvoří přílohu zápisu.
c) s t a n o v u j e s účinností od 1.8.2019 ředitelce Mateřské školy, okres Blansko,
příspěvkové organizace paní Margit Čížkové plat dle platového výměru, který tvoří
přílohu zápisu.

Bod č. 7

Dodatek ke smlouvě o nájmu – xxxxxxxxxxxxxxx

Usnesení č. 7
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 31. 7. 2017 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042 a
nájemcem, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 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 4.2, 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. 8

Dodatek ke smlouvě o nájmu – xxxxxxxxxxx

Usnesení č. 8
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 8. 2013 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042 a
nájemcem, ………………………………………………………………………………………….. 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 1.1, 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. 10

Návštěvní řád FITNESS HŘIŠTĚ

Usnesení č. 10:
Rada městyse Svitávka schválila návštěvní řád fitness hřiště na ulici Školní.

Bod č. 11

Sokol – kameny zmizelých

Usnesení č. 11:
Rada městyse Svitávka schvaluje žádost o povolení umístnění sokolského kamene zmizelých. Jedná se
o dlažební kostku s mosazným povrchem, umístěnou do chodníku před dům, kde žily oběti nacistické
totality. Kámen bude umístněný na chodník před základní školu: číslo parcely 2039/4. Bude věnován
Fr. Řepkovi.

