Zápis
ze 17. jednání Rady městyse Svitávka
konaného dne 9. 9. 2019 v 17:30 hod., v budově Úřadu městyse Svitávka

Usnesení č. 1
Ad a) Rada městyse schvaluje program 17. schůze Rady městyse Svitávka.
Hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdrželi se

0

Ad b) Rada městyse schvaluje ověřovatelem zápisu Miroslavu Holasovou.
Hlasování:

Pro 4

Proti 0

Zdrželi se

1

Bod č. 3

Žádost o odkoupení části pozemku – xxxxxxxxxxxxxxxxx

Usnesení č. 3.1
Rada městyse Svitávka doporučuje prodej pozemku č. 30/3 v k. ú. Svitávka o výměře 208 m2. Pozemek
se nachází v oplocené zahradě a je využíván pro tento účel. Cena byla navržena dle směrné hodnoty
pozemku tvořící funkční celek s rodinným domem 300 Kč/m2. Celková cena pozemku činí 62.400,- Kč
bez DPH. Žádost podali xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx.

Bod č. 4

Žádost o odkoupení části pozemku – xxxxxxxxxx

Usnesení č. 4
Rada městyse Svitávka doporučuje odprodej částí pozemků p. č. 251/3 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 134 m2 a 253/35 – trvalý travní porost o výměře 16 m2 v k.ú. Svitávka.
dle přiloženého náčrtku. U zaměření geodetem bude přítomný zástupce městyse. Cena činí dle
směrné hodnoty pozemku netvořící funkční celek s rodinným domem 72 Kč/m2. Celková cena prodeje
10.800,- Kč bez DPH. Žádost podal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Bod č. 8

Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě – xxxxxxxxx

Usnesení č. 8
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 10. 2014 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042 a
nájemcem, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 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 2.2, 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. 9

Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě – xxxxxxxxxxx

Usnesení č. 9
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 10. 2013 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042 a
nájemcem, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 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 3.3, 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

Pronájem pozemku – xxxxxxxxxxx

Usnesení č. 10
Rada městyse Svitávka schvaluje žádost p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
o pronájem části obecního pozemku č. 199/1 a 116/1 v k.ú. Sasina, dle náčrtku. Pozemek bude
pronajatý za cenu 280 Kč/rok na dobu jednoho roku s možností prodloužení.

Bod č. 11
Výběrové řízení na projekt „Cesty časov - sprístupnenie kultúrno-historických
pamiatok v česko - slovenskom prihraničí“
Usnesení č. 11
Rada městyse Svitávka schválila vypsání výběrového řízení na projekt „Cesty časov – sprístupnenie
kultúrno-historických pamiatok v česko – slovenskom prihraničí“.

Bod č. 12

Dotace

Usnesení č. 12
Rada městyse schválila podání žádostí na dotaci na následující akce:
- Zastávky BUS v ul. Školní
- Oprava místních komunikací z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR
- Revitalizace hřbitova

