Zápis
z 39. jednání Rady městyse Svitávka
konaného dne 25. 11. 2020 v 17:00 hod., v budově Úřadu městyse Svitávka

Přítomni: Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Radoslav Hruda, Radek Jokeš, JUDr. Hana Loskotová
Omluveni:
Za ověřovatele zápisu byla navržena Miroslava Holasová

Bod č. 1

Zahájení programu 39. schůze Rady městyse Svitávka

Jednání Rady městyse Svitávka zahájil starosta městyse Jaroslav Zoubek. Oznámil přítomnost nadpoloviční
většiny členů rady, Rada městyse Svitávka je tedy usnášeníschopná. Konstatoval, že zápis z předchozí schůze
rady byl řádně ověřen, námitky proti němu nebyly podány a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Program 39. schůze Rady městyse Svitávka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Schválení programu a ověřovatele
MŠ – Finanční plán nákladů a výnosů
MŠ – Střednědobý výhled rozpočtu
ZŠ - Finanční plán nákladů a výnosů
ZŠ – Střednědobý výhled rozpočtu
ZŠ – Ohodnocení ředitele ZŠ Svitávka
Oblastní charita Rajhrad
Oblastní charita Blansko
Odkup části pozemku p. č. st. 34
Žádost o odkup pozemku p.č. 1953/8 a 1953/9 – J. Veverová
Žádost o odkup pozemku p.č. 255/20 – p. Cimprich
Žádost o odkup části pozemku p. č. 1776/2 – p. Kouřil
Žádost o pronájem části pozemku p. č. 1066/6 – p. Strnad
VŘ - Projektové práce a inženýrská činnost – Nástavba, přístavba výtahu a stavební úpravy ZŠ,
Svitávka, Komenského 157
VŘ - Projekt mostu ul. Františka Řepky ve Svitávce včetně diagnostiky a statiky
Výpověď z pracovního poměru – J. Jurná
Odhad na nemovitost ul. V Domkách č. p. 225
Závěr

Usnesení č. 1
Ad a) Rada městyse schvaluje program 39. 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
p. Holasová

Bod č. 2

MŠ – Finanční plán nákladů a výnosů

1

Rada městyse Svitávka projednala Finanční plán nákladů a výnosů 2021 a čerpání rozpočtu 2020 Mateřské
školy Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 457, 679 32 Svitávka. Návrh finančního plánu
bude vyvěšen na úřední desce vyvěšen 26. 11. 2020.

Bod č. 3

MŠ – Střednědobý výhled rozpočtu

Rada městyse Svitávka projednala Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023 Mateřské školy Svitávka, okres
Blansko, příspěvková organizace, Školní 457, 679 32 Svitávka. Návrh střednědobého výhledu bude vyvěšen
na úřední desce vyvěšen 26. 11. 2020.
Bod č. 4

ZŠ – Finanční plán nákladů a výnosů

Rada městyse Svitávka projednala Finanční plán nákladů a výnosů 2021 Základní školy Svitávka, okres
Blansko, příspěvková organizace, Komenského 157, 679 32 Svitávka. Návrh finančního plánu bude vyvěšen
na úřední desce vyvěšen 26. 11. 2020.

Bod č. 5

MŠ – Střednědobý výhled rozpočtu

Rada městyse Svitávka projednala Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023 Základní školy Svitávka, okres
Blansko, příspěvková organizace, Komenského 157, 679 32 Svitávka Návrh střednědobého výhledu bude
vyvěšen na úřední desce vyvěšen 26. 11. 2020.

Bod č. 6

ZŠ – Ohodnocení ředitele ZŠ Svitávka

Rada městyse obdržela návrh na ohodnocení ředitele ZŠ Svitávka, pana Mgr. Aleše Antla za práci nad rámec
pracovních povinností, konkrétně se jedná o zajištění mimořádného provozu a realizaci online výuky v době
pandemie, získání dotací mimo státní a provozní rozpočet a realizaci ukončených projektů. Návrh na výši
odměny je ve výši xxxx,- Kč.

Hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 6
Rada městyse schvaluje mimořádnou odměnu ve výši xxxx,- Kč řediteli ZŠ Svitávka, příspěvkové organizace,
panu Mgr. Aleši Antlovi za práci nad rámec pracovních povinností, konkrétně se jedná o zajištění
mimořádného provozu a realizaci online výuky v době pandemie, získání dotací mimo státní a provozní
rozpočet a realizaci ukončených projektů.

Bod č. 7

Oblastní charita Rajhrad – žádost o příspěvek

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad, IČ: 44990260, sídlem Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad zaslala
žádost o příspěvek na činnost sociálních služeb. Rada navrhla příspěvek ve výši 2 000,- Kč
Hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 7
Rada městyse Svitávka schvaluje příspěvek pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Rajhrad, IČ:
44990260, sídlem Jiráskova 47 na činnost sociálních služeb. Příspěvek činí 2 000,- Kč. Rada dále pověřuje
starostu městyse k podpisu smlouvy. Příspěvek bude uhrazen z rozpočtu roku 2021.

Bod č. 8

Oblastní charita Blansko – žádost o příspěvek

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, IČ: 44990260, sídlem Komenského 19, 678 01 Blansko,
zaslala žádost o příspěvek na činnost sociálních služeb. Příspěvek činí 78 970,- Kč.
Hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 8
Rada městyse Svitávka doporučuje Zastupitelstvu městyse Svitávka schválení příspěvku pro Diecézní charitu
Brno, Oblastní charita Blansko, IČ: 44990260, sídlem Komenského 19, 678 01 Blansko. Příspěvek činí
78 970,- Kč. Příspěvek bude uhrazen z rozpočtu roku 2021.

Bod č. 9
Odkup části pozemku p. č. st. 34
Radní se domluvili, že zorganizují schůzku s majiteli pozemku p. č. st. 34. Cílem schůzky bude domluvit
odprodej části zmíněného pozemku pro výstavbu Relaxačního centra sportu.

Bod č. 10
Žádost o odkup pozemku p.č. 1953/8 a 1953/9 – xxxxxxxxxxxxxxx
Rada městyse Svitávka obdržela žádost p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Žádost se týká odkoupení
části pozemků p. č. 1953/8 o výměře 213 m2 - zahrada a 1953/9 – ostatní plocha o celkové výměře 161 m2
v k.ú. Svitávka.
Komise pro rozvoj Svitávky doporučuje prodej pozemků dle přiloženého náčrtku. V žádosti chybí část
pozemku p.č. st. 192.
Paní xxxxxxxx podá novou upravenou žádost o odkup části pozemků.

Bod č. 11

Žádost o odkup pozemku p.č. 255/20 – xxxxxxxxxxxx

Rada městyse Svitávka obdržela žádost p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Žádost se týká odkoupení pozemku p. č. 255/20 – manipulační plocha, ostatní
plocha o celkové výměře 542 m2 v k.ú. Svitávka.
Komise pro rozvoj Svitávky doporučuje prodej pozemku dle přiloženého náčrtku. Rada městyse navrhuje
cenu dle směrné hodnoty pozemku tvořící funkční celek se stavbou pro rodinnou rekreaci 300 Kč/m2 bez
DPH.

Hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 11
Rada městyse Svitávka doporučuje Zastupitelstvu městyse Svitávka prodej pozemku 225/20 manipulační
plocha, ostatní plocha o celkové výměře 542 m2 v k.ú. Svitávka dle přiloženého náčrtku. Rada městyse
navrhuje cenu dle směrné hodnoty pozemku tvořící funkční celek se stavbou pro rodinnou rekreaci 300
Kč/m2. Celková cena prodeje 162.000,- Kč bez DPH. Žádost podal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Záměr byl vyvěšen na úřední desce
4.-20. 11. 2020.

Bod č. 12

Žádost o odkup části pozemku p. č. 1776/2 – xxxxxxxxxxxx

Rada městyse Svitávka obdržela žádost p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Žádost se týká odkupu
části pozemku p. č. 1776/2 – ostatní komunikace, ostatní plocha o celkové výměře 11 m2 v k.ú. Svitávka.
Komise pro rozvoj Svitávky prodej doporučuje pozemku dle přiloženého náčrtku. Rada městyse navrhuje
cenu dle směrné hodnoty pozemku 354,-Kč/m2.

Hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 12
Rada městyse Svitávka doporučuje Zastupitelstvu městyse Svitávka prodej části pozemku 1776/2 2 – ostatní
komunikace, ostatní plocha o celkové výměře 11 m2 v k.ú. Svitávka dle přiloženého náčrtku. Rada městyse
navrhuje cenu dle směrné hodnoty 354 Kč/m2 bez DPH. Celková cena prodeje 3894,- Kč bez DPH. Žádost
podal p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Záměr byl vyvěšen na úřední desce 6.-22. 11. 2020.

Bod č. 13
Žádost o pronájem části pozemku p. č. 1066/6 – xxxxxxxxx
Radní obdrželi žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o pronájem části pozemku p.č.
1066/6 v k. ú. Svitávka, LV 10001 o rozloze cca 1000 m2 za účelem zájmového chovu drůbeže a drobných
hospodářských zvířat. Komise pro rozvoj Svitávky doporučuje pronájem pozemku na dobu neurčitou

s výpovědní lhůtou 6 měsíců s tím, že veškerou odpovědnost za možné vzniklé škody spojené s užíváním
pozemku přebírá nájemce.
Hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 13
Rada městyse Svitávka schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1066/6 v k. ú. Svitávka o rozloze cca 1000 m2
za účelem zájmového chovu drůbeže a drobných hospodářských zvířat. Žádost podal pan xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Pozemek bude pronajat za cenu 5000,- Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
6 měsíců s tím, že veškerou odpovědnost za možné vzniklé škody spojené s užíváním pozemku přebírá
nájemce.

Bod č. 14
VŘ - Projektové práce a inženýrská činnost – Nástavba, přístavba výtahu a stavební úpravy
ZŠ, Svitávka, Komenského 157
Městys Svitávka vyhlásil výběrové řízení na akci „Projektové práce a inženýrská činnost – Nástavba, přístavba
výtahu a stavební úpravy ZŠ, Svitávka, Komenského 157“. Bylo osloveno sedm firem. Radě městyse Svitávka
byla předložena hodnotící zpráva komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku „Projektové
práce a inženýrská činnost – Nástavba, přístavba výtahu a stavební úpravy ZŠ, Svitávka, Komenského
157“ (ve složení Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová a Radoslav Hruda). Komise obdržela 5 nabídek:

Pořadové
číslo
doručení
1
2-4
2-4
2-4
5

Časový údaj o předání
nabídky
Obchodní jméno a sídlo uchazeče
Datum
Ing. Vít Přibyl, Růžové nám. 12/2345, 680 01
Boskovice
SPZ DESIGN, s.r.o., Moravská 359/13,
779 00 Olomouc - Holice
SALIP Projekt s.r.o., V Lipkách 225/6, 779 00
Samotišky
Ing. Jiří Sedlák – Stavební s.r.o., Lázecká 537/19A
779 00 Olomouc - Lazce
ATLPROJEKT s.r.o., Česká 1037/11,
679 61 Letovice

Hodina

Způsob
doručení
nabídky

3. 11. 2020

16:30

osobně

4. 11. 2020

8.50

poštou

4. 11. 2020

8.50

poštou

4. 11. 2020

8.50

poštou

4. 11. 2020

12.20

osobně

Jako nabídka s nejnižší cenou byla vyhodnocena nabídka účastníka Ing. Vít Přibyl, Růžové nám. 12/2345,
680 01 Boskovice s nabídkovou cenou 590 000,- Kč bez DPH. Na druhém místě se umístila nabídka
společnosti ATLPROJEKT s.r.o., Česká 1037/11, 679 61 Letovice s nabídkovou cenou 640 000,- Kč bez DPH.
Na třetím místě se umístila nabídka účastníka SPZ DESIGN, s.r.o., Moravská 359/13, 779 00 Olomouc - Holice
s nabídkovou cenou 1 397 000,- Kč. Na čtvrtém místě se umístila nabídka společnosti SALIP PROJEKT s.r.o.,
V Lipkách 22/6, 779 00 Samotišky s nabídkovou cenou 1 540 000,- Kč bez DPH. Na posledním místě se
umístila nabídka účastníka Ing. Jiří Sedlák – Stavební s.r.o., Lázecká 537/19A, 779 00 Olomouc – Lazce
s nabídkovou cenou 1 635 000,- Kč bez DPH.
K hlasování je tedy předkládána nabídka účastníka Ing. Vít Přibyl, Růžové nám. 12/2345, 680 01 Boskovice
s nabídkovou cenou 590 000,- Kč bez DPH.
Hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 14
Rada městyse schvaluje vybraného zhotovitele, firmu Ing. Vít Přibyl, s nabídkovou cenou 590 000,- Kč bez
DPH na základě doporučení hodnotící komise pro výběrové řízení „Projektové práce a inženýrská činnost –
Nástavba, přístavba výtahu a stavební úpravy ZŠ, Svitávka, Komenského 157“ a pověřuje starostu obce
k podpisu příslušné smlouvy o dílo po naplnění součinnosti vybraného dodavatele.

Bod č. 15

VŘ - Projekt mostu ul. Františka Řepky ve Svitávce včetně diagnostiky a statiky

Městys Svitávka vyhlásil výběrové řízení na akci „Projekt mostu ul. Františka Řepky ve Svitávce včetně
diagnostiky a statiky“. Byly osloveny tři firmy. Radě městyse Svitávka byla předložena hodnotící zpráva
komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku „Projekt mostu ul. Františka Řepky ve Svitávce
včetně diagnostiky a statiky“ (ve složení Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová a Radoslav Hruda). Komise
obdržela 2 nabídky (jedna firma se z výběrového řízení omluvila):

Pořadové
číslo
doručení
1
2

Časový údaj o předání
nabídky
Obchodní jméno a sídlo uchazeče
Datum
Rušar stavby, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00
Brno
RYBÁK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.,
Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno

Hodina

Způsob
doručení
nabídky

24. 11. 2020

11:52

osobně

25. 11. 2020

12:08

osobně

Firmy předkládaly dvě ceny – cenu v případě sanace spodní části mostu a cenu v případě nutnosti stavby
spodní části mostu. Jako nabídka s nejnižší cenou byla vyhodnocena nabídka účastníka RYBÁK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno s nabídkovou cenou 215 600,- Kč bez
DPH v případě sanace a 279 600,- Kč bez DPH v případě nutnosti spodní stavby mostu. Na druhém místě se
umístila firma Rušar stavby, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno s nabídkovou cenou 292 000,- Kč bez DPH
v případě sanace a 344 000,- Kč bez DPH v případě nutnosti spodní stavby mostu.
K hlasování je tedy předkládána nabídka účastníka RYBÁK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o., Havlíčkova
139/25a, 602 00 Brno s nabídkovou cenou 215 600,- Kč bez DPH v případě sanace a 279 600,- Kč bez DPH
v případě nutnosti spodní stavby mostu.
Hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 15
Rada městyse schvaluje vybraného zhotovitele, firmu RYBÁK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o., 215 600,Kč bez DPH v případě sanace a 279 600,- Kč bez DPH v případě nutnosti spodní stavby mostu na základě
doporučení hodnotící komise pro výběrové řízení „Projekt mostu ul. Františka Řepky ve Svitávce včetně
diagnostiky a statiky“ a pověřuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy o dílo po naplnění součinnosti
vybraného dodavatele.

Bod č. 16

Výpověď z pracovního poměru

Starosta městyse informoval radní o obdržení výpovědi z pracovního poměru p. xxxxxxxxxxxxx ke dni 30. 11.
2020. Poté poběží 2-měsíční výpovědní lhůta, pracovní poměr tak končí 31. 1. 2021. Paní xxxxxxxxxxxxx
zároveň nabídla, že by vykonávala práci na úrovni matriky na dohodu o provedení práce.

Rada městyse Svitávka bere tuto informaci na vědomí.

Bod č. 17

Odhad na nemovitost ul. V Domkách 225

Radní se domluvili, že bude objednán odhad na nemovitost ul. V Domkách č. p. 225.

Bod č. 18 Závěr

Jednání bylo ukončeno v 20.30 hodin.

Jaroslav Zoubek
starosta městyse

Zapsala: Daša Zouharová
Ve Svitávce dne 26. 11. 2020

Zápis ověřila:

Miroslava Holasová

