Výpis usnesení
z 24. jednání Rady městyse Svitávka
konaného dne 27. 1. 2020 v 17:30 hod., v budově Úřadu městyse Svitávka

Usnesení č. 1
Ad a) Rada městyse schvaluje program 24. schůze Rady městyse Svitávka.
Hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdrželi se

0

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

Pro 4

Proti 0

Zdrželi se
p. Jokeš

1

Bod č. 2

Souhlas s projektovou dokumentací – ELQA, s.r.o.

Usnesení č. 2
Rada městyse Svitávka souhlasí s projektovou dokumentací na akci položení kabelu VN. Žadatelem o
souhlas je společnost ELQA, s.r.o., sídlem Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ: 49977121, zastoupená
ing. Janem Kuchyňkou.

Bod č. 3

Souhlas s umístěním stavby - xxxxxxxxxx

Usnesení č. 3
Rada městyse Svitávka souhlasí s umístěním stavby RD na p.č. 2320, 72/1 v k. ú. Svitávka, zapsaného
na LV č. 439 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice. Žadateli
jsou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Bod č. 4
Žádost o vyjádření k PD pro územní souhlas a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
VB – J. Špidly, Kraváček
Usnesení č. 4.1
Rada městyse Svitávka souhlasí s projektovou dokumentací pro územní souhlas a realizaci stavby
„Svitávka, J.Špidly, smyčka NN Kraváček“. Žádost podala ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., sídlem
Růžové náměstí 2568/2, 680 01 Boskovice, IČ: 43420222.
Usnesení č. 4.2
Radě městyse schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030054231/002.
Smlouva je uzavírána mezi budoucím povinným městysem Svitávka, IČ: 00281042, sídlem Hybešova
166, 679 32 Svitávka, zastoupeným Jaroslavem Zoubkem, starostou a budoucím oprávněným E.ON
Distribuce a.s., IČ: 28085400, sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, zastoupeným
Arnoštem Petrželou, technikem výstavby a obnovy DS. Smlouva bude uzavřena za účelem stavby
s názvem „Svitávka, J.Špidly, smyčka NN Kraváček“. Jedná se o síť technického vybavení, která je
zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Dotčený bude pozemek parc. č. 299/1 v k. ú. Svitávka.

Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 1000,- Kč (slovy
jedentisíc korun českých) bez DPH.

Bod č. 5
Maršálek

Souhlas vlastníka nemovitosti a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB – Tyršova,

Usnesení č. 5.1
Rada městyse Svitávka souhlasí se stavbou „Svitávka, Tyršova, kabel NN Maršálek“. Žádost podala
ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., sídlem Růžové náměstí 2568/2, 680 01 Boskovice, IČ: 43420222.
Usnesení č. 5.2
Radě městyse schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030051383/001.
Smlouva je uzavírána mezi budoucím povinným městysem Svitávka, IČ: 00281042, sídlem Hybešova
166, 679 32 Svitávka, zastoupeným Jaroslavem Zoubkem, starostou a budoucím oprávněným E.ON
Distribuce a.s., IČ: 28085400, sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, zastoupeným
Arnoštem Petrželou, technikem výstavby a obnovy DS. Smlouva bude uzavřena za účelem stavby
s názvem „Svitávka, Tyršova, kabel NN Maršálek“. Jedná se o síť technického vybavení, která je
zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Dotčené budou pozemky parc. č. 2079/2, 1831, 2078/2 a
1884/2 v k. ú. Svitávka. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové
výši 18750,- Kč (slovy osmnácttisíc sedmsetpadesát korun českých) bez DPH.

Bod č. 6

Granty městyse Svitávka, kulturní akce a kulturní komise

Usnesení č. 6
Rada městyse Svitávka schvaluje úpravu kritérií poskytování grantu městysem Svitávka, kde vypouští
větu, že žádosti budou předkládány Kulturní komisi městyse Svitávka na posouzení.

Bod č. 7

Souhlas s umístěním stavby – Bránský

Usnesení č. 7
Rada městyse Svitávka souhlasí s umístěním stavby na pozemku parc. č. st. 111, v k. ú. Svitávka,
zapsaného na LV č. 11103 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Boskovice. Žádost podal pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Bod č. 8

Pronájem bytu č. 1 v polyfunkčním domě

Usnesení č. 8
Rada městyse schvaluje žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
o přidělení bytu č. 1 v domě na náměstí Svobody č. 567, Svitávka.

Bod č. 9

Projektová dokumentace – vyřazení z evidence majetku

Usnesení č. 9
Rada městyse Svitávka schvaluje vyřadit z evidence majetku projektovou dokumentaci v částce
46.803,- Kč.

