Výpis usnesení
z 35. jednání Rady městyse Svitávka
konaného dne 14. 9. 2020 v 17:30 hod., v budově Úřadu městyse Svitávka

Usnesení č. 1
Ad a) Rada městyse schvaluje program 35. schůze Rady městyse Svitávka.
Ad b) Rada městyse schvaluje ověřovatelem zápisu pana Radoslava Hrudu.

Bod č. 2

Dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby – xxxxxxxxx

Usnesení č. 2
Rada městyse Svitávka souhlasí s dokumentací pro územní souhlas a ohlášení stavby „Novostavba RD –
parc. č. 1885/35, k. ú. Svitávka“. Investorem stavby jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, trvale bytem

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Bod č. 6

Záměr pronájmu nebytových prostor

Usnesení č. 6
Rada městyse Svitávka schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor sloužící k podnikání v budově č.p. 567,
nám. Svobody, Svitávka, postavené na pozemku parc. č. 101/1 a 2312 v k. ú. Svitávka a obci Svitávka,
pozemky vedené na LV č. 10001 u Katastrálního území pro JMK, pracoviště Boskovice.

Bod č. 8

Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě – p. xxxxxxxxx

Usnesení č. 8
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 10. 2014 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042 a nájemcem,
panem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 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 2.2, 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. 10. 2020 do 1. 10. 2021.

Bod č. 9

Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě – E. xxxxxxxxx

Usnesení č. 9
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 10. 2013 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042 a nájemcem, paní

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 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 3.3, 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 od
1. 10. 2020 do 1. 10. 2021.

Bod č. 11

Cyklostezka Mladkov - Svitávka – žádost o vyjádření

Usnesení č. 11
Rada městyse Svitávka souhlasí s novostavbou stezky pro chodce a cyklisty v úseku Mladkov - Svitávka.
Stezka začíná v městské části Boskovice-Mladkov v místě ukončení stávající místní komuniké a pokračuje pod
mostem ev. Č. 150-060 podél silnice II/150 do obce Svitávka, kde je ukončena na hranici současně
zastavěného území napojením na silnici III/37420. Žádost podala firma Odehnal Projekt s.r.o. – projektová a
inženýrská činnost, sídlem 9. května 1179/11, 678 01 Blansko.

Bod č. 12

Svitávka, U Koupaliště, k. NN Kinský, E30 – žádost o vyjádření

Usnesení č. 12
Rada městyse souhlasí se stavbou Svitávka, U Koupaliště, k. NN Kinský, E30., která bude umístěna na
obecních pozemcích p.č. 2255 a 255/1 v k. ú. Svitávka. Předmětem stavby je pokládka el. kabelové přípojky
a instalace pojistkové skříně ve Svitávce na ulici U Koupaliště u objektu č. ev. 10. Žádost podala společnost
ADITIS GROUP s.r.o., Rokytova 2667/20, 615 00 Brno.

Bod č. 13

Kritéria pro udělování dotací - upravená

Usnesení č. 13
Rada městyse schvaluje nové znění Kritérií pro udělování dotací od roku 2021. Kritéria jsou přílohou tohoto
zápisu.

Bod č. 14

TS BAMI – žádost o bezplatný pronájem prostoru v parku

Usnesení č. 14
Rada městyse Svitávka schvaluje bezplatný pronájem části parku dne 3. října 2020, na základě vyhlášky
č. 1/2020, čl. 7, odst. 2, písm. a). Žadatelem je TS BAMI Kunštát, z.s., sídlem Rudecká 91, 679 72 Kunštát.

Bod č. 15
Výběrové řízení Projektové práce a inženýrská činnost - Venkovní sportovní zařízení pro ZŠ
včetně zázemí
Usnesení č. 15:
Rada městyse Svitávka schvaluje nabídku účastníka Ing. Vít Přibyl, Růžové nám. 12/2345, 680 01 Boskovice,
s nabídkovou cenou 550 000,- Kč bez DPH na akci „Projektové práce a inženýrská činnost - Venkovní

sportovní zařízení pro ZŠ včetně zázemí“. Na druhém místě se umístila nabídka účastníka Ing. František
Skřipský, Kpt. Jaroše 2211/34, 680 01 Boskovice, s nabídkovou cenou 575 000 Kč bez DPH.

