Výpis usnesení
z 38. 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 38. schůze Rady městyse Svitávka.
Ad b) Rada městyse schvaluje ověřovatelem zápisu pana Radoslava Hrudu.
Bod č. 2

Výběrové řízení na akci „Projektové práce a inženýrská činnost – stavební úpravy a změna

účelu užívání lékárny a ordinace na oddělení MŠ“
Usnesení č. 2:
Rada městyse Svitávka schvaluje nabídku účastníka ATLPROJEKT s.r.o., Česká 1037/11, 679 61 Letovice
s nabídkovou cenou 120 000,- Kč bez DPH na akci „Projektové práce a inženýrská činnost – stavební úpravy a
změna účelu užívání lékárny a ordinace na oddělení MŠ“.

Bod č. 3

Dodatek k nájemní smlouvě – xxxxxxxxxxx

Usnesení č. 3
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě uzavřené dne 28. 11. 2014 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042 a nájemcem, paní
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Předmětem smlouvy je nájem bytu, umístěného na
pozemku p.č. st. 43/1 v k. ú. Svitávka, část obce Svitávka, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, bytová jednotka č. 4 umístěná ve druhém nadzemním
podlaží domu č. p. 40, ulice Hybešova. Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem prodlužuje nájemní
vztah o jeden další rok za podmínek, za kterých byl původně sjednán od 28. 11. 2020 - 28. 11. 2021.

Bod č. 4

Dodatek k nájemní smlouvě – xxxxxxxxxxx

Usnesení č. 4
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 12. 2014 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042 a nájemcem, paní
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 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 2.3, domu č. p. 530, ulice Školní. Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem prodlužuje
nájemní vztah o jeden další rok za podmínek, za kterých byl původně sjednán od 28. 11. 2020 - 28. 11. 2021.

Bod č. 5

Dodatek k nájemní smlouvě – xxxxxxxxxxx

Usnesení č. 5
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 2. 12. 2019 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042 a nájemcem, paní
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 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 4.1, domu č. p. 530, ulice Školní. Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem prodlužuje
nájemní vztah o jeden další rok za podmínek, za kterých byl původně sjednán od 2. 12. 2020 – 2. 12. 2021.

Bod č. 6

Žádosti o prodloužení termínu čerpání dotace

Usnesení č. 6.1
Rada městyse Svitávka schvaluje prodloužení termínu čerpání dotace pro Jestřábi Svitávka z.s. do 30. 4. 2021
a pověřuje starostu k podepsání dodatku č. 1 s Jestřábi Svitávka z.s.
Usnesení č. 6.2
Rada městyse Svitávka schvaluje prodloužení termínu čerpání dotace pro TS BAMI Kunštát, z.s. do 30. 11.
2021 a pověřuje starostu k podepsání dodatku č. 1 s TS BAMI Kunštát z.s..
Usnesení č. 6.3
Rada městyse Svitávka schvaluje prodloužení termínu čerpání dotace pro Rodinné centrum Ferda, z.s. do
30. 11. 2021 a pověřuje starostu k podepsání dodatku č. 1 s Rodinným centrem Ferda, z.s..

Bod č. 9

SONS Blansko – žádost o dar

Usnesení č. 11
Rada městyse Svitávka schvaluje poskytnutí daru ve výši 2 000,- Kč pro Sjednocenou organizaci nevidomých
a slabozrakých České republiky, z.s., oblastní odbočka Blansko, K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko (SONS). Dar
bude poskytnut v roce 2021. Rada dále pověřuje starostu městyse k podpisu smlouvy.

Bod č. 10

Inventarizace majetku, složení komise

Usnesení č. 17
Rada městyse Svitávka schválila plán inventarizace majetku. K zajištění inventarizace se zřizují tyto
inventarizační komise:
Hlavní inventarizační komise:
Předseda: Daša Zouharová
Členové: Darina Stloukalová, Libor Bartoněk
K zajištění inventarizace jmenuji tyto dílčí inventarizační komise:
Předseda komise: Miroslava Holasová
Členové komisí: Darina Stloukalová, Daša Zouharová
Druh majetku: hotovost, běžné účty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, podrozvahové evidence (finanční
dlouhodobý majetek) – inventarizační položky: příloha č. 2

Předseda komise: Daša Zouharová
Členové komisí: Darina Stloukalová, Libor Bartoněk
Druh majetku: pozemky, stavby, drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, ostatní

dlouhodobý hmotný majetek, nehmotný dlouhodobý majetek, drobný nehmotný dlouhodobý majetek,
zásoby, nedokončený dlouhodobý majetek - inventarizační položky: příloha č. 1

Likvidační komise:
Předseda: Libor Bartoněk
Členové komise: Darina Stloukalová, Daša Zouharová

Bod č. 11

Rada vyhlásila VŘ na projekt „Statika a oprava mostu ul. Fr. Řepky“

Usnesení č. 11
Rada městyse Svitávka schválila vypsání výběrového řízení na stavbu „Statika a oprava mostu ul. Fr. Řepky“.

Bod č. 12

Rada vyhlásila VŘ na projekt „Zaměření a zpracování dokumentace skutečného stavu

objektu Velké vily ve Svitávce“
Usnesení č. 12
Rada městyse Svitávka schválila vypsání výběrového řízení na stavbu „Zaměření a zpracování dokumentace
skutečného stavu objektu Velké vily ve Svitávce“.

