Výpis usnesení
z 33. jednání Rady městyse Svitávka
konaného dne 14. 7. 2020 v 17:30 hod., v budově Úřadu městyse Svitávka

Usnesení č. 1
Ad a) Rada městyse schvaluje program 33. schůze Rady městyse Svitávka.
Ad b) Rada městyse schvaluje ověřovatelem zápisu pana Radka Jokeše.

Bod č. 2

Žádost o vyjádření k PD – p. xxxxvxx

Usnesení č. 2
Rada městyse Svitávka schvaluje vydání souhlasného vyjádření k PD „Novostavba pasivního rodinného
domu Svitávka, p.č. 1898/10“. Rada městyse Svitávka schvaluje umístění splaškové kanalizační přípojky a
vodovodní přípojky do obecního pozemku p.č. 2079/1 a p.č. 1894/1, oba v k.ú. Svitávka, zapsané na LV č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice.
Rada dále schvaluje připojení této nemovitosti k účelové komunikaci ul. Havlíčkova. Žádost podal ing. Radek
Partika, projektant stavebníka pana xxxxvxx xxxxvxx, trvale bytem xxxxvxx xxxxvxx xxxxvxx
xxxxvxx xxxxvxx.

Bod č. 3

Žádost o povolení připojení k místní komunikaci, s umístěním stavby - p. xxxxvxx

Usnesení č. 3
Rada městyse Svitávka rozhodla, že Městys Svitávka jako účastník řízení souhlasí s umístěním a povolením
stavby p. č. 1400/45, zapsaného na LV č. 110912 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Boskovice. Rada městyse Svitávka schvaluje připojení této nemovitosti k účelové komunikaci ul.
Na Záhonech, p.č. 1401/60. Žádost podal stavebník xxxxvxx xxxxvxx, trvale bytem xxxxvxx xxxxvxx
xxxxvxx xxxxvxx.

Bod č. 4

Žádost o povolení zbudování chodníku – p. Sedláková

Usnesení č. 4
Rada městyse schvaluje žádost paní xxxxvxx xxxxvxx, trvale bytem xxxxvxx xxxxvxx xxxxvxx xxxx
o povolení zbudování chodníku ze zámkové dlažby o šíři cca 1 metr za účelem svodu povrchové dešťové
vody do odtoku.

Bod č. 5
Usnesení č. 5

Žádost o pronájem pozemku – p. xxxxvxx

Rada městyse Svitávka schvaluje žádost pana xxxxvxx xxxxvxx, trvale bytem xxxxvxxxxxxvxx
xxxxvxx xxxxvxx o pronájem části obecních pozemků č. 1702/4 a 1747/3 v k. ú. Svitávka dle náčrtku.
Pozemek bude pronajatý za cenu 264 Kč/rok na dobu jednoho roku s možností prodloužení. Pozemek musí
být využívaný pouze jako zahrádka.

Bod č. 6

Souhlas s novostavbou RD – p. xxxxvxx

Usnesení č. 6
Rada městyse Svitávka rozhodla, že Městys Svitávka jako účastník řízení souhlasí se novostavbou rodinného
domu na pozemku p. č. 1898/5 v k. ú. Svitávka, část obce Svitávka, vše zapsané na LV č. 10759 u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice. Investorem stavby jsou pan
xxxxvxx xxxxvxx, trvale bytem xxxxvxxxxxxvxxxxxxvxxxxxxvxx a paní xxxxvxx xxxxvxx, trvale
bytem xxxxvxx xxxxvxx xxxxvxx xxxxvxx.

Bod č. 7

Čerpání fondu reprodukce majetku – ZŠ

Usnesení č. 7
Rada městyse Svitávka schvaluje čerpání fondu reprodukce majetku v částce 73 728,- Kč na LED osvětlení.
Žádost podala Základní škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace, sídlem Komenského 157,
679 32 Svitávka, zastoupená Mgr. Alešem Antlem, ředitelem školy.

Bod č. 8

Přijetí věcného daru od MAS Boskovicko PLUS – ZŠ

Usnesení č. 8
Rada městyse Svitávka schvaluje přijetí věcného daru od MAS Boskovicko PLUS, z.s., sídlem Masarykovo
nám. 4/2, 680 01 Boskovice, IČO: 27024920, zastoupenou předsedou předsednictva PaedDr. Zdeňkem
Pešou, pro Základní školu Svitávka, okres Blansko, příspěvkovou organizací, sídlem Komenského 157, 679 32
Svitávka, IČO: 70988617, zastoupenou Alešem Antlem, ředitelem v rámci projektu MAP II rozvoje vzdělávání
v ORP Boskovice v celkové hodnotě 2582 Kč (slovy dvatisícepětsetosmdesátdva korun českých).

Bod č. 9

Přijetí věcného daru od MAS Boskovicko PLUS – MŠ

Usnesení č. 9
Rada městyse Svitávka schvaluje přijetí věcného daru od MAS Boskovicko PLUS, z.s., sídlem Masarykovo
nám. 4/2, 680 01 Boskovice, IČO: 27024920, zastoupenou předsedou předsednictva PaedDr. Zdeňkem
Pešou, pro Mateřskou školu Svitávka, okres Blansko, příspěvkovou organizací, sídlem Školní 457,
679 32 Svitávka, IČO: 70988625, zastoupenou Margit Čížkovou, ředitelkou, v rámci projektu MAP II rozvoje
vzdělávání v ORP Boskovice v celkové hodnotě 1365 Kč (slovy jedentisíctřistašedesátpět korun českých).

Bod č. 10

Kupní smlouva – Správa železnic

Usnesení č. 10
Rada městyse schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu městyse Svitávka ke schválení kupní smlouvu mezi
Správou železnic, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové město, IČO:
70994234, zastoupenou Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem, jako prodávajícím, a Městysem
Svitávka, se sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042, zastoupeným Jaroslavem Zoubkem,
starostou jako kupujícím.
Předmětem koupě je pozemek parcelní číslo 214/1 v katastrálním území Sasina včetně jeho součástí a
příslušenství za dohodnutou cenu ve výši 82000,- Kč (slovy osmdesátdvatisíc korun českých).

Bod č. 12

Žádost o přidělení bytu v DPS – p. xxxxvxx

Usnesení č. 8
Rada městyse schvaluje žádost paní xxxxvxx xxxxvxx, bytem xxxxvxxxxxxvxxxxxxvxx o přidělení
bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou, ulice Jos. Slavíčka 59, Svitávka s nástupem od 1. 9. 2020.

Bod č. 14

Dodatky k nájemním smlouvám

Usnesení č. 14.1
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 31. 7. 2017 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042 a nájemcem, paní
xxxxvxx xxxxvxx, bytem xxxxvxx xxxxvxx xxxxvxx. 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 4.2, 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, od 31. 7.

2020 do 31. 7. 2021.
Usnesení č. 14.2
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 8. 2013 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042 a nájemcem, paní
xxxxvxx xxxxvxx xxx, bytem xxxxvxx xxxxvxx xxxxvxx. 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 1.1, 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,
od 1. 8. 2020 do 1. 8. 2021.
Usnesení č. 14.3
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 7. 2016 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042 a nájemcem, paní
xxxxvxx xxxxvxx, bytem xxxxvxx xxxxvxx xxxxvxx. 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 1.2, 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, od 1. 7. 2020
do 1. 7. 2021.
Usnesení č. 14.4
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 7. 2015 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042 a nájemcem,
panem xxxxvxx xxxxvxx, bytem xxxxvxx xxxxvxx xxxxvxx. 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 3.4, 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,
od 1. 7. 2020 do 1. 7. 2021.
Bod č. 17

Smlouva s JMK na přijetí dotace na 15. svitávecký jarmark

Usnesení č. 17
Rada městyse Svitávka schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje mezi
Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, zastoupeným JUDr.
Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje, jako poskytovatelem a Městysem Svitávka, se
sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042, zastoupeným Jaroslavem Zoubkem, starostou, jako
příjemcem. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu
poskytovatele ve formě dotace na realizaci akce 15. Svitávecký jarmark tradičních řemesel v rámci projektu
15. Svitávecký jarmark tradičních řemesel ve výši 126.000 Kč (slovy: jednostodvacetšesttisíc korun českých).
Poskytovaná dotace představuje max. 50% (slovy: padesát procent) uznatelných výdajů akce.

Bod č. 18

Výběrové řízení Autobusové zastávky na ul. Školní, Svitávka, smlouva o dílo

Usnesení č. 18.1
Rada městyse Svitávka schvaluje nabídku účastníka RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 1454/12, Žabovřesky, 616 00
Brno s nabídkovou cenou 1 397 737,- Kč bez DPH na akci „Autobusové zastávky na ul. Školní, Svitávka“. Na
druhém místě se umístila nabídka účastníka K.T.S. – Montáže, s.r.o., Havírenská 1020/10, 67961 Letovice
s nabídkovou cenou 1 825 995,33 Kč bez DPH.
Dále byl radě předložen návrh smlouvy o dílo mezi objednatelem Městysem Svitávka, se sídlem Hybešova
166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042, zastoupeným Jaroslavem Zoubkem, starostou, a zhotovitelem
RONYTRANS, s.r.o., se sídlem Přívrat 1454/12, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 27703568, zastoupeným Jiřím
Bednářem, jednatelem společnosti. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „Autobusové
zastávky na ul. Školní, Svitávka“.
Hlasování:

Pro 4

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 18.2
Rada městyse Svitávka schvaluje smlouvu o dílo mezi objednatelem Městysem Svitávka, se sídlem
Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042, zastoupeným Jaroslavem Zoubkem, starostou, a
zhotovitelem RONYTRANS, s.r.o., se sídlem Přívrat 1454/12, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 27703568,
zastoupeným Jiřím Bednářem, jednatelem společnosti. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné
zakázky „Autobusové zastávky na ul. Školní, Svitávka“.

Bod č. 19

Dohoda o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí – CETIN, a.s.

Usnesení č. 19
Rada městyse Svitávka schvaluje dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí
mezi společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň, IČO: 04084063,
zastoupenou Petrem Bílkem, Senior specialistou pro výstavbu sítě, jako nabyvatelem, a Městysem Svitávka,
se sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042, zastoupeným Jaroslavem Zoubkem, starostou
městyse, jako převodcem.

Bod č. 20

Závěr

