Výpis usnesení
z 36. jednání Rady městyse Svitávka
konaného dne 5. 10. 2020 v 17:30 hod., v budově Úřadu městyse Svitávka

Usnesení č. 1
Ad a) Rada městyse schvaluje program 36. schůze Rady městyse Svitávka.
Ad b) Rada městyse schvaluje ověřovatelem zápisu paní Miroslavu Holasovou.

Bod č. 3

Smlouva o zřízení VB – Kinský, U Koupaliště

Usnesení č. 3
Rada městyse Svitávka schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. PR-001030059688/001-ADSG. Smlouva je uzavírána mezi budoucí povinnou Městysem Svitávka, sídlem
Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042, zastoupeným Jaroslavem Zoubkem, starostou, a budoucí
oprávněnou E.ON Distribuce a.s., sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400,
zastoupeným Petrem Komárkem, technikem výstavby a obnovy DS. Smlouva bude uzavřena za účelem
stavby s názvem „Svitávka, u koupaličtě, k.NN Kinský, E30“. Jedná se o síť technického vybavení, která je
zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Dotčený bude pozemek parc. č. 2255 a 255/1 v k. ú. Svitávka.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 6000,- Kč (slovy šesttisíc
korun českých) bez DPH.

Bod č. 4

Dešťová kanalizace - ul. Školní, septik, parkoviště

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo týkající se stavby „Zastávky BUS, ul. Školní, Svitávka“.
Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi Městysem Svitávka, se sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO:
00281042, zastoupeným Jaroslavem Zoubkem, starostou jako objednavatelem, a společností Ronytrans,
s.r.o., se sídlem Přívrat 1454/12, 616 00 Brno, IČO: 277 035 68, zastoupenou Jiřím Bednářem, jednatelem
společnosti, jako zhotovitelem.

Bod č. 5

Souhlas k povolení výkonu rybářského práva

Usnesení č. 5
Rada městyse Svitávka schvaluje souhlas k povolení výkonu rybářského práva na rybářském revíru č.
11 461 211 – Kočkův rybník pro Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Boskovice, se sídlem 680 01
Boskovice, Šmelcovna 8, IČO: 00546755.

Bod č. 6

Výroční zpráva ZŠ Svitávka za rok 2019/2020

Usnesení č. 6
Rada městyse Svitávka schvaluje Výroční zprávu ZŠ Svitávka za školní rok 2019/2020.

Bod č. 8

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – J. Pernica

Usnesení č. 8
Rada městyse Svitávka souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace na ulici Tyršova, pozemek parc. č.
1831 a 2078/2, od domu č.p. 291 směrem k č.p. 304 až po trafostanici U Křížku, za účelem podélného a
příčného uložení kabelu NN. Doba trvání zvláštního užívání silnice: 29. 9. 2020 – 31. 10. 2020.
Ulice bude uzavřena jen v nejnutnějších případech a jen po dobu pracovní doby od 7:00 – 16:00 hod. Pokud
během prací vznikne situace, kdy bude potřeba zprůjezdnit ulici pro záchranné složky, budou zábrany
neprodleně odstraněny.

Bod č. 9

Souhlas se stavbou stezky pro pěší a cyklisty

Usnesení č. 9.1
Rada městyse Svitávka souhlasí se stavbou dle § 184a zákona č. 183/2006 Sb. na pozemku p. č. 1001 v k. ú.
Skalice nad Svitavou. Předpokládaný trvalý zábor 48 m2.
Usnesení č. 9.2
Rada městyse Svitávka souhlasí se stavbou dle § 184a zákona č. 183/2006 Sb. na pozemku p. č. 2078/6
v k. ú. Svitávka. Předpokládaný trvalý zábor 90 m2.

Bod č. 10

Výběrové řízení na opravu bytu č. 8, Hybešova 40

Usnesení č. 10
Rada městyse Svitávka schválila vypsání výběrového řízení na akci „Oprava bytu č. 8, Hybešova 40“.

