Výpis usnesení
z 34. jednání Rady městyse Svitávka
konaného dne 17. 8. 2020 v 17:30 hod., v budově Úřadu městyse Svitávka

Usnesení č. 1
Ad a) Rada městyse schvaluje program 34. schůze Rady městyse Svitávka.
Ad b) Rada městyse schvaluje ověřovatelem zápisu pana JUDr. Loskotovou.

Bod č. 2

Splašková kanalizační přípojka – p. xxxxvxx

Usnesení č. 2
Rada městyse Svitávka souhlasí s připojením na splaškovou kanalizační přípojku u rodinného domu
Jos. Špidly 305, Svitávka. Investorem stavby je pan xxxxvxx xxxxvxx, trvale bytem xxxxvxx xxxxvxx
xxxxvxx.

Bod č. 4

Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2021

Usnesení č. 4
Rada městyse Svitávka doporučuje Zastupitelstvu městyse Svitávka schválit příspěvek obce na financování
systému IDS JMK. Částka činí 50,- Kč na jednoho obyvatele /rok. Celkový příspěvek je tedy 90.900,- Kč.
Příspěvek může být uhrazen nejdříve 1. 1. 2021, nejpozději však do 30. 6. 2021. Sdělení městysu Svitávka
podala společnost Kordis JMK, a.s., sídlem Nové sady 946/30, 602 00 Brno, IČ: 26298465, zastoupená ing.
Jiřím Horským, ředitelem společnosti.

Bod č. 6

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě – p. xxxxvxx

Usnesení č. 6
Radě městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 8. 2018 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 č. 2.1,
umístěného v bytovém domě č. p. 166 na ulici Hybešova, který je součástí pozemku st. 175 v k. ú. Svitávka,
část obce Svitávka, vše zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Boskovice. Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem prodlužuje nájemní vztah o jeden
další rok za týchž podmínek, za kterých byl původně sjednán od 30. 8. 2020 – 30. 8. 2021.
Bod č. 7

Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě - xxxxvxx

Usnesení č. 7
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1.9.2014 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 2.4, 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. 9. 2020 – 1. 9. 2021.
Bod č. 8

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Radě městyse byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky městyse č. 1/2020 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství.

Hlasování:

Pro 4

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 8
Rada městyse doporučuje Zastupitelstvu městyse Svitávka ke schválení Obecně závaznou vyhlášku městyse
č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Bod č. 10
Vypsání výběrového řízení na akci „Nástavba, přístavba výtahu a stavební úpravy ZŠ,
Svitávka, Komenského 157“
Usnesení č. 10
Rada městyse Svitávka schválila vypsání výběrového řízení na akci „Nástavba, přístavba výtahu a

stavební úpravy ZŠ, Svitávka, Komenského 157“.
Bod č. 11
Vypsání výběrového řízení na akci „Stavební úpravy a změna účelu užívání lékárny a
ordinace na oddělení MŠ, Svitávka, Školní 457“
Usnesení č. 11
Rada městyse Svitávka schválila vypsání výběrového řízení na akci „Stavební úpravy a změna účelu užívání
lékárny a ordinace na oddělení MŠ, Svitávka, Školní 457“.

Bod č. 12

Vypsání výběrového řízení na akci „Venkovní sportovní zařízení pro ZŠ včetně zázemí“

Usnesení č. 12
Rada městyse Svitávka schválila vypsání výběrového řízení na akci „Venkovní sportovní zařízení pro ZŠ

včetně zázemí“.

Bod č. 13

Závěr

