Výpis usnesení
z 30. jednání Rady městyse Svitávka
konaného dne 22. 4. 2020 v 15:30 hod., v budově Úřadu městyse Svitávka

Usnesení č. 1
Ad a) Rada městyse schvaluje program 30. schůze Rady městyse Svitávka.
Hlasování:

Pro 5

Proti

0

Zdrželi se

0

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

Pro 4

Proti 0

Zdrželi se
p. Hruda

Bod č. 2

Žádost o schválení účetní závěrky ZŠ

1

Usnesení č. 2.1
Rada městyse Svitávka schvaluje účetní závěrku ZŠ za rok 2019. Hospodaření ZŠ Svitávka skončilo záporným
hospodářským výsledkem – 64 905,65 Kč. Žádost podala Základní škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková
organizace, sídlem Komenského 157, 679 32 Svitávka, zastoupená Mgr. Alešem Antlem, ředitelem školy.
Rada městyse žádá doložit zprávu s odůvodněním ztráty.
Usnesení č. 2.2
Rada městyse Svitávka schvaluje pokrytí ztráty ve výši - 64 905,65 Kč z rezervního fondu ZŠ. Žádost podala
Základní škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace, sídlem Komenského 157, 679 32 Svitávka,
zastoupená Mgr. Alešem Antlem, ředitelem školy.
Bod č. 3

Žádost o čerpání investičního fondu ZŠ

Usnesení č. 3
Rada městyse Svitávka schvaluje čerpání investičního fondu na opravu střechy v částce 71 000,- Kč.
Žádost podala Základní škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace, sídlem Komenského 157, 679
32 Svitávka, zastoupená Mgr. Alešem Antlem, ředitelem školy.

Bod č. 4

Dodatek k nájemní smlouvě – p. xxxxxxxxxx

Usnesení č. 4:
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě uzavřené dne 29. 4. 2011 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042, zastoupeným
Jaroslavem Zoubkem, starostou, a nájemcem, paní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx. 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 4.3, 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. 5

Dodatek k nájemní smlouvě – p. xxxxxxxxxx

Usnesení č. 5:
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě uzavřené dne 29. 4. 2011 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042, zastoupeným
Jaroslavem Zoubkem, starostou, a nájemcem, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx. 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 3.1, 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. 6

Dodatek k nájemní smlouvě – p. xxxxxxxxxx

Usnesení č. 6:
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě uzavřené dne 29. 4. 2011 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042, zastoupeným
Jaroslavem Zoubkem, starostou, a nájemcem, paní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
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 3.2, 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. 7

Žádost „Dodatek k výpovědi z nájmu“ – p. xxxxxxxxxx

Usnesení č. 7
Rada městyse schvaluje uzavření kupní smlouvy s žadatelem, paní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na částku 35.000,- Kč za pořízení kuchyňské linky a vnitřních dveří včetně
obložek.

Bod č. 8

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Sasina, obnova sítě NN

Usnesení č. 8
Rada městyse Svitávka schvaluje Smlouvu č. 1040005205/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi Městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042, zastoupeným
Jaroslavem Zoubkem, starostou, jako budoucím povinným a firmou E.ON Distribuce, a.s., sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400, zastoupenou Arnoštem Petrželou, technikem
výstavby a obnovy DS.
Budoucí povinná je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 204/1, 78/4, 78/3, 203, 206/1, 117/10, 202, 199/1, v
katastrálním území Sasina, obec Svitávka, okres Blansko u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Boskovice, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 1 pro katastrální území Sasina.

Budoucí oprávněná bude realizovat na pozemku stavbu s názvem „Sasina, obnova sítě NN“. Jedná se o síť
technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 11000,-- Kč bez DPH (slovy: jedenácttisíc korun českých). K
této částce bude připočtena platná sazba DPH.
Bod č. 9

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci – p. xxxxxxxxxx

Usnesení č. 9
Rada městyse Svitávka schvaluje připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci. Jedná se o místní
komunikaci III. třídy v části Svitávka, připojení je v šíři 5. Připojované pozemky p. č. p. č. 1885/35 v k.ú.
Svitávka, zapsané na LV č. 11097 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Boskovice k místní komunikaci na pozemku p.č. 1884/2 a 2078/2 v k.ú. Svitávka, zapsaného na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice. Žádost podal pan xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v zastoupení ing. Janem Dostálem, IČO: 07206640.

Bod č. 10

Výběrové řízení - Relaxační centrum sportu, etapa III., chodníky, parkoviště, osvětlení

Usnesení č. 10
Rada městyse Svitávka schvaluje nabídku účastníka Final-Fond, s.r.o., Lidická 700/19, Brno 602 00
s nabídkovou cenou 1 238 660,- Kč bez DPH na akci „Relaxační centrum sportu, etapa III., chodníky,
parkoviště, osvětlení“. Na druhém místě se umístila nabídka účastníka K.T.S. – Montáže, s.r.o., Havírenská
1020/10, 67961 Letovice s nabídkovou cenou 1.330 498,- Kč bez DPH. Na třetím místě se umístila nabídka
společnosti Střechy Janků s.r.o., Bezručova 5, 679 61 Letovice s nabídkovou cenou 1 568 466,- Kč. Nabídka
společnosti BRUSTURY s.r.o., Českobratrská 139/7, 679 61 Letovice nevyhověla kontrole úplnosti a nebyla
zařazena do dalšího posuzování.

Bod č. 11

Výběrové řízení – Rekonstrukce místních komunikací – Městys Svitávka

Usnesení č. 11:
Rada městyse Svitávka schvaluje nabídku účastníka K.T.S. – Montáže, s.r.o., Havírenská 1020/10, 67961
Letovice s nabídkovou cenou 2 090 095,- Kč bez DPH na akci „Rekonstrukce místních komunikací – Městys
Svitávka“. Na druhém místě se umístila nabídka účastníka D E A S, spol. s r.o., Rovná 2146/11, 680 01
Boskovice s nabídkovou cenou 2 152 988,20 - Kč bez DPH. Na třetím místě se umístila nabídka společnosti
KORA-VODOSTAVING s.r.o., Zbraslavecká 492, 679 72 Kunštát s nabídkovou cenou 2 221 285,- Kč.

Bod č. 12

Zadání výběrového řízení na akci „Svitávka - Zastávky BUS v ul. Školní“

Usnesení č. 12:
Rada městyse Svitávka schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Svitávka – Zastávky BUS v ul. Školní“.

Bod č. 13

Poptávka nabídky na zámkovou dlažbu

Usnesení č. 13:
Rada městyse Svitávka schvaluje cenovou nabídku společnosti Flamex – Stavebniny 2000, Svitávka na
dodávku 370 m2 zámkové dlažby LOR 24/24/8 přírodní.

Bod č. 14

Žádost o odpuštění nájmu – Služby městyse Svitávka

Usnesení č. 13:
Rada městyse Svitávka schvaluje žádost Služeb městyse Svitávka, s.r.o., sídlem Hybešova 166, 679 32
Svitávka, IČO: 07200692, o odpuštění platby nájmu a služeb za 2. čtvrtletí roku 2020 (duben-červen).

Bod č. 15

Smlouva o dílo – VAS, a.s.

Usnesení č. 15:
Rada městyse Svitávka schvaluje smlouvu o dílo mezi Městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32
Svitávka, zastoupeným Jaroslavem Zoubkem, starostou, IČO: 00281042 jako objednavatelem, a Vodárenskou
akciovou společností, a.s., sídlem Soběšická 820/I56, Lesná, 638 00 Brno, zastoupenou Ing. Petrem Fialoou,
ředitelem divize Boskovice na základě plné moci ze dne 29. 1. 2014, IČO 49455842.
Předmětem smlouvy o dílo je provedení napojení vodárenského objektu na vodárenský dispečink, název
akce „ČS Svitávka – napojení na vodárenský dispečink“. Celkové náklady na dílo jsou odhadovány na
546.000 Kč bez DPH.

Bod č. 16

Žádost o pracovníky na VPP z Úřadu práce Boskovice

Usnesení č. 16
Rada městyse Svitávka schvaluje podání žádosti o dotaci na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejnoprospěšných prací z Úřadu práce.

Bod č. 17

Žádost o vrácení podílu a revokaci smlouvy

Usnesení č. 17
Rada městyse Svitávka revokovala smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí č. 12297660 uzavřenou mezi Městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO:
00281042, zastoupenou Jaroslavem Zoubkem, starostou, a společností E.ON Distribuce, a.s., sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČO: 25733591, zastoupenou paní Hana Liedermannovou,
která byla podepsána 20. září 2017 z důvodu nerealizace stavebního projektu IS rodinné domy Svitávka, ul.
Havlíčkova. Městys Svitávka bude požadovat vrácení podílu 75 000 Kč.

Bod č. 18

Výběrové řízení – LED veřejné osvětlení

Usnesení č. 18
Rada městyse Svitávka schválila nižší cenovou nabídku společnosti Ilumix light s.r.o., Karlovy Vary v hodnotě
113.700,- Kč bez DPH na dodávku LED veřejného osvětlení.

Bod č. 19

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo „Rekonstrukce bytů, Městys Svitávka“ – Stavodos s. r. o.

Usnesení č. 19
Rada městyse Svitávka schválila Dodatek č. 2 smlouvy o dílo 3/2019 na zhotovení díla „Rekonstrukce bytů,
Městys Svitávka“ mezi Městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042,
v zastoupení Jaroslavem Zoubkem, starostou, jako objednavatelem, a firmou Stavodos, s.r.o., sídlem Otakara
Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice, IČO: 29210097, zastoupený ing. Radimem Dostálem, jako zhotovitelem,
dle které se mění předmět díla na základě změn vyvolaných požadavky objednavatele v průběhu stavby.
Práce, které se nerealizovaly (plyn a ústřední vytápění) jsou uvedeny v položkovém rozpočtu méněprací a

práce vyžádané nad rozsah původního předmětu díla (podlahové vytápění, kuchyňské linky, dveře, čistící
zóny) jsou uvedeny v položkovém rozpočtu víceprací.

