Výpis usnesení
z 37. jednání Rady městyse Svitávka
konaného dne 21. 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 pana Radka Jokeše.

Bod č. 2

Žádost o zřízení nájezdu na komunikaci – xxxxxxxxxxxxxxxx

Usnesení č. 2
Rada městyse Svitávka schvaluje připojení pozemku p. č. 149/4 k místní komunikaci 14c, ulice Husova, p. č.
2047/1. Žádost podala …………………………………………………………………………...

Bod č. 4

Dodatek ke smlouvě s KTS Montáže

Usnesení č. 4
Rada městyse Svitávka schválila dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce místních komunikací – Městys
Svitávka“ mezi Městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ:00281042, zastoupeným
Jaroslavem Zoubkem, jako objednavatelem, a firmou K.T.S. Montáže spol. s r.o., se sídlem Havírenská
1020/679 61 Letovice, IČ: 26287579, zastoupenou Miroslavem Smejkalem, jednatelem firmy.
Na základě zjištění v průběhu realizace výstavby po provedení zatěžovacích zkoušek pláně a konstrukčních
vrstev byla zpracována prováděcí dokumentace, která zohlednila všechny zjištěné skutečnosti. Do prováděcí
dokumentace byla zapracována zjištění v souladu s technologickými předpisy a doporučeními ČSN pro
pozemní komunikace. K navrženým úpravám byl vyhotoven rozdílový rozpočet, který objektivizuje úpravy
provedené v prováděcí dokumentaci. Dle tohoto rozpočtu byl zhotoven dodatek č. 1, který navyšuje cenu
díla o částku 329 057,45 Kč.
Bod č. 5

Participativní rozpočet

Usnesení č. 5
Rada městyse Svitávka schválila vyhlášení výzvy občanům v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2021.
Rada navrhuje pro tento účel vyčlenit položku v rámci rozpočtu na rok 2021 ve výši 300 tis. Kč. Výzva bude
vyvěšena na webových stránkách a na vývěskách městyse. Občané mohou své náměty odevzdávat do
31. 12. 2020.

Bod č. 6

Přijetí věcného daru - ZŠ

Usnesení č. 6
Rada městyse Svitávka schvaluje žádost o souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru od firmy MP
Elektronik, Pavel Malysz, Technologie, s.r.o., Jos. Čejky 541, 679 32 Svitávka. Předmětem daru je 32 ks
skříněk v celkové hodnotě 60 000,- Kč (šedesáttisíc korun českých). Žádost podala Základní škola Svitávka,

okres Blansko, příspěvková organizace, Komenského 157, 679 32 Svitávka, IČO: 70988617, zastoupená Mgr.
Alešem Antlem, ředitelem. Žádost se týká souhlasu zřizovatele s přijetím věcného daru od firmy MP
Elektronik, Pavel Malysz, Technologie, s.r.o., Jos. Čejky 541, 679 32 Svitávka. Předmětem daru je 32 ks
skříněk v celkové hodnotě 60 000,- Kč (šedesáttisíc korun českých).

Bod č. 7

OZV o zákazu používání zábavní pyrotechniky

Usnesení č. 7
Rada městyse doporučuje Zastupitelstvu městyse Svitávka ke schválení upravenou Obecně závaznou
vyhlášku městyse č. 3/2020, o zákazu používání zábavní pyrotechniky.

Bod č. 8

Žádost o změnu účelu využití dotace

Usnesení č. 8
Rada městyse Svitávka schvaluje rozšíření účelu dotace pro Ochotnické divadlo Svitávka, sídlem Hybešova
166, 679 32 Svitávka, IČO: 26601664 na kofinancování dotace z MAS Boskovicko plus.

