Výpis usnesení
z 32. jednání Rady městyse Svitávka
konaného dne 10. 6. 2020 v 17:30 hod., v budově Úřadu městyse Svitávka

Usnesení č. 1
Ad a) Rada městyse schvaluje program 32. schůze Rady městyse Svitávka.
Ad b) Rada městyse schvaluje ověřovatelem zápisu paní Miroslavu Holasovou.

Bod č. 2

Povolení vybudování zpevněného nájezdu – xxxxxxxx

Usnesení č. 2
Rada městyse Svitávka souhlasí s vybudováním zpevněného nájezdu do garáže, jenž se nachází na parcele č.
1830/19, náležící k domu ul. Fr. Řepky č. p. 319. Nájezd bude zasahovat do parcely č. 1831 v ploše cca 6 m2 a
bude vybudován pouze ze zhutněné zeminy s tenkým zhutněným zásypem štěrku, na kterém bude položena
zámková dlažba s obrubníky, aby se tak zajistilo případné jeho rychlé a snadné odstranění. Žádost podal
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Bod č. 3

Novostavba rekreační chaty – K. Navrátil

Usnesení č. 3
Rada městyse Svitávka souhlasí s navrhovaným stavebním záměrem - vybudováním nového drátěného
oplocení se sloupky výšky do 1,5 a umístěním mobilheimu na parcele č. 150/3 k. ú. Svitávka. Žádost podal p.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Bod č. 4

Svitávka, nám. Třebízského, DP Holas – Smlouva o smlouvě budoucí

Usnesení č. 4
Rada městyse Svitávka schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030057999/001. Smlouva je uzavírána mezi budoucí povinnou městysem Svitávka, IČ: 00281042, sídlem
Hybešova 166, 679 32 Svitávka, zastoupeným Jaroslavem Zoubkem, starostou a budoucí oprávněnou E.ON
Distribuce a.s., IČ: 28085400, sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, zastoupeným
Františkem Šustrem, technikem výstavby a obnovy DS. Smlouva bude uzavřena za účelem stavby s názvem
„Svitávka, nám.Třebízského, DP Holas“. Jedná se o síť technického vybavení, která je zřizována a provozována
ve veřejném zájmu. Dotčený bude pozemek parc. č. 2039/15 v k. ú. Svitávka. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 2250,- Kč (slovy dvatisícedvěstěpadesát korun českých)
bez DPH.

Bod č. 7

Pouť

Usnesení č. 7
Rada městyse Svitávka schvaluje provozovateli pouťových atrakcí pronájem pozemku č. 44/1 za podmínek
dodržení nařízení vlády související s bojem proti epidemii Covid 19 platné k 15. – 21. 6. 2020. Nebude
umožněn stánkový prodej.

