Výpis usnesení
z 18. jednání Rady městyse Svitávka
konaného dne 14. 10. 2019 v 17:30 hod., v budově Úřadu městyse Svitávka
Usnesení č. 1
Ad a) Rada městyse schvaluje program 18. schůze Rady městyse Svitávka.
Hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdrželi se

0

Ad b) Rada městyse schvaluje ověřovatelem zápisu Radoslava Hrudu.
Hlasování:

Pro 4

Proti 0

Zdrželi se

1
p. Hruda

Bod č. 7

Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV-014330049399/001

Usnesení č. 7:
Radě městyse Svitávka schvaluje Smlouvu č.: PV-014330049399/001 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. 70/3, 1770/22 v katastrálním území
Svitávka, obec Svitávka, okres Blansko.
Oprávněná je vlastníkem a provozovatelem stavby „Svitávka, ul. Hybešova, sm.NN Paráková“ a bude
realizovat umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN, pojistková skříň. 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 2400,- Kč bez DPH (slovy:
dvatisícečtyřista korun českých). K této částce bude připočtena platná sazba DPH.

Bod č. 10

Žádost o souhlas s oplocením pozemku – xxxxxxx

Usnesení č. 10
Rada městyse Svitávka souhlasí s oplocením pozemků p. č. 299/92 a 299/93. Plot bude zahradní,
výška cca 1,5 m. Žádost podal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Bod č. 12

Žádost o umožnění zpevnění komunikace – xxxxxxx

Usnesení č. 12
Radě městyse Svitávka schvaluje žádost manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx, o umožnění zpevnění komunikace kamenivem na části parcely č. 2080/1 na vlastní
náklady.

Bod č. 14

Žádost o odprodej části pozemku p.č. 2054/5 – xxxxxxxxxxx

Usnesení č. 14
Rada městyse Svitávka doporučuje prodej části pozemku č. 2054/5 v k. ú. Svitávka o výměře cca
105 m2. Pozemek tvoří zatravněná plocha. Cena byla navržena dle směrné hodnoty pozemku netvořící
funkční celek s rodinným domem 30 Kč/m2. Celková cena pozemku bude určena na základě
geometrického plánu. Při zaměřování musí být přítomen zastupitel městyse. Žádost podal xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Bod č. 15

Odvodnění dešťové vody od budovy Löw-Beerovy vily – Final Fond

Usnesení č. 15
Rada městyse schválila akci odvodnění dešťové vody od budovy Löw-Beerovy vily. Práce budou
zahrnovat: provedení ručního výkopu v délce 36 metrů, izolace proti zemní vlhkosti, svedení dešťové
vody z budovy a cesty před vilou do trativodu, osazení záhonového obrubníku kolem budovy,
odtokových vpustí a žlabů, obsyp objektu z kamene drobného, drceného a položení drenážních trubek
PVC.
Zhotovitelem projektu bude firma Final Fond s.r.o., sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno. Cena projektu
bez DPH bude 220 948 Kč (slovy dvěstědvacettisíc devětsetčtyřicetosm korun českých).

Bod č. 16

Bezúplatný převod majetku – MŠ

Usnesení č. 16
Rada městyse Svitávka schvaluje bezúplatný převod – pračky ve výši 6139,- Kč z majetku městyse do
majetku MŠ Svitávka.

Bod č. 17

Inventarizace majetku, složení komise

Usnesení č. 17
Rada městyse Svitávka schválila plán inventarizace majetku. K zajištění inventarizace se zřizují
tyto inventarizační komise:
Hlavní inventarizační komise:
Předseda: Daša Zouharová
Členové: Jana Jurná, Libor Bartoněk
K zajištění inventarizace jmenuji tyto dílčí inventarizační komise:
Předseda komise: Miroslava Holasová
Členové komisí: Jana Jurná, Daša Zouharová
Druh majetku: hotovost, běžné účty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, podrozvahové
evidence,(finanční dlouhodobý majetek) – inventarizační položky: příloha č. 2

Předseda komise: Daša Zouharová
Členové komisí: Jana Jurná, Libor Bartoněk
Druh majetku: pozemky, stavby, drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek,
ostatní dlouhodobý hmotný majetek, nehmotný dlouhodobý majetek, drobný nehmotný dlouhodobý
majetek, zásoby, nedokončený dlouhodobý majetek - inventarizační položky: příloha č. 1

Likvidační komise:
Předseda: Libor Bartoněk
Členové komise: Jana Jurná, Daša Zouharová

Bod č. 18

Výběrové řízení – oprava bytu na ulici Palackého č. p. 183

Usnesení č. 18
Rada určila tříčlennou hodnotící komisi ve složení Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová a Radoslav
Hruda. Rozhodnutí o výběru dodavatele je v pravomoci Rady městyse Svitávka.

Bod č. 19

Přestavba prostoru sálu v 1. patře na ubytovací zařízení – p. Konečný

Usnesení č. 19
Rada městyse Svitávka souhlasí s přestavbou prostoru sálu v 1. patře domu na ubytovací zařízení, p.č.
80.

