Výpis usnesení
z 29. jednání Rady městyse Svitávka
konaného dne 6. 4. 2020
Z důvodu opatření proti koronaviru byla rada realizována online za pomocí elektronické pošty.
Usnesení č. 1
Ad a) Rada městyse schvaluje program 29. schůze Rady městyse Svitávka.
Hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdrželi se

0

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

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se

Bod č. 2

Smlouva o zřízení služebnosti - CETIN

Usnesení č. 2
Rada městyse Svitávka schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městysem Svitávka, IČ:
00281042, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042, zastoupeným p. Jaroslavem Zoubkem,
starostou, paní Marcelou Peňázovou, bytem Sasina 8, 679 32 jako vlastníky pozemku parc. č. 130 zapsaný na
LV č. 867, pro k.ú. Sasina, obec Svitávka, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Boskovice, a společností CETIN a.s., sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČ:04084063,
zastoupenou na základě plné moci ze dne 22. 10. 2018 společností Vegacom a.s., sídlem Novodvorská
1010/14, 142 01 Praha 4, IČO: 25788680. Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti umístění a provozování
Komunikačního vedení a zařízení v rozsahu geometrického plánu č. 106-914/2017 ze dne
1. 2. 2018 vlastníky ve prospěch společnosti CETIN a.s. ke zmíněnému pozemku. Věcné břemeno se zřizuje
úplatně, ve výši 500,- Kč bez DPH, přičemž oba vlastníci obdrží půlku této částky.
Bod č. 3

Žádost o schválení účetní závěrky – MŠ Svitávka

Usnesení č. 3
Rada městyse Svitávka schvaluje účetní závěrku za rok 2019 s výsledným kladným hospodařením za rok
2019 ve výši 13 589,24 Kč a s převedení zisku ve výši 13 589,24 Kč do Rezervního fondu. Žádost podala
Mateřská škola Blansko, příspěvková organizace, sídlem Školní 457, 679 32 Svitávka.

Bod č. 4

Vypsání výběrového řízení na rekonstrukci cest U Koupaliště, Na Záhonech a Fr. Řepky

Usnesení č. 4
Rada městyse Svitávka schválila vypsání výběrového řízení na rekonstrukci cest na ulicích U Koupaliště,
Na Záhonech a Fr. Řepky. Odhadovaná cena zakázky je 2,1 mil. Kč bez DPH. Předpokládaná doba realizace
květen 2020.

Bod č. 5

Poptávka na opravu a zpevnění cesty na Sasině

Usnesení č. 5
Rada městyse Svitávka schválila vytvoření poptávky na opravu a zpevnění cesty na Sasině.

Bod č. 6
Vypsání výběrového řízení na stavbu „Relaxační centrum sportu, etapa III., chodníky,
parkoviště, osvětlení“
Usnesení č. 6
Rada městyse Svitávka schválila vypsání výběrového řízení na stavbu „Relaxační centrum sportu, etapa III.,
chodníky, parkoviště, osvětlení“. Odhadovaná cena zakázky je 1,3 mil. Kč bez DPH. Předpokládaná doba
realizace květen-červenec 2020.

Bod č. 7

1. nařízení starosty

Usnesení č. 7
Rada městyse schválila zpětně 1. nařízení starosty č. 1/2020, které stanovuje, že každá osoba je povinna při
pohybu na území městyse Svitávka zakrýt si ústa a nos respirátorem, rouškou, šálou, kapesníkem, nebo jinou
obdobnou ochrannou pomůckou sloužící k zamezení šíření koronaviru. Toto nařízení nabylo platnosti a
účinnosti okamžikem vyhlášení, tj. 18. 3. 2020 ve 12.00 hod.

