Zápis
z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Svitávka
konaného dne 21. 3. 2022 v 18.00 hod.
ve Velkém sále úřadu městyse
Přítomni:
ing. Ondřej Antl, Miluše Dyčková, Miroslava Holasová, Radoslav Hruda, Vlastimil Janík, Radek Jokeš,
Milan Kraváček, JUDr. Hana Loskotová, Ondřej Matějů, ing. Karel Novák, Mgr. František Plaček, Mgr.
Miloš Randula, Tomáš Suk, Zdeněk Zeman, Jaroslav Zoubek
Starosta městyse konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Úřadu
městyse Svitávka a na internetových stránkách www.mestys-svitavka.cz a dále konstatoval, že je
přítomno 15 členů zastupitelstva městyse, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Zápis
z 18. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen, nebyly k němu vzneseny připomínky a je vyložen
k nahlédnutí.
Dále konstatoval, že jednání zastupitelstva je přenášeno online bez záznamu na facebookovém
profilu Městys Svitávka – oficiální stránka městyse.

Bod č. 1

Schvalování programu jednání zastupitelstva

1. Schválení programu jednání
2. Schválení ověřovatelů a zapisovatele
3. Rozpočet 2022
4. Dotace 2022
5. Záměr prodeje části pozemku p. č. 255/9, k.ú. Svitávka – xxxxxxxxxx
+ připomínky k záměru – xxxxxxxxxx
6. Záměr prodeje pozemku p. č. 253/32, k.ú. Svitávka – xxxxxxxxxx
7. Záměr prodeje pozemku p. č. 1400/5, k.ú. Svitávka – xxxxxxxxxx
8. Záměr prodeje pozemku p. č. 1401/18, k.ú. Svitávka – xxxxxxxxxx
9. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2054/5, k.ú. Svitávka – xxxxxxxxxx
10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 82/1, k.ú. Svitávka – xxxxxxxxxx
11. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1971/2, k.ú. Svitávka – xxxxxxxxxx
12. Záměr prodeje části pozemku č. 255/20 a p. č. st. 462, k. ú. Svitávka – xxxxxxxxxx
13. Záměr prodeje části pozemku p. č. 116/1 a p. č. 116/2, k. ú. Svitávka - xxxxxxxxxx
14. Smlouva o budoucí Kupní smlouvě – NWD Octavus
15. Různé, diskuze
-

Nájemní smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Povodní Moravy

16. Závěr

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje program jednání zastupitelstva v navrženém znění.

Bod č. 2

Schválení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele

Za ověřovatele zápisu byli navrženi pan Milan Kraváček a pan Tomáš Suk. Zapisovatelem Daša
Zouharová, pracovnice úřadu městyse. Protinávrhy nebyly vzneseny.
Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 1
p. Suk

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje pane Milana Kraváčka a pana Tomáše Suka ověřovateli
zápisu. Zapisovatelem Dašu Zouharovou, pracovnici úřadu městyse.

Bod č. 3

Rozpočet 2022

Paní Miroslava Holasová přednesla návrh rozpočtu pro rok 2022.
Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje rozpočet městyse na rok 2022 takto:
Příjmy rozpočtu ve výši:
Výdaje rozpočtu ve výši:
Celkové financování:

32 347 800,- Kč
44 821 500,- Kč
12 473 700,- Kč

Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky „Návrh rozpočtu na
rok 2022“, která je přílohou zápisu.
V rámci rozpočtu městyse na rok 2022 Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje :
Neinvestiční příspěvek pro ZŠ vč. pokrytí odpisů:
Neinvestiční příspěvek pro MŠ vč. pokrytí odpisů:

1 872 000,- Kč
823 700,- Kč

Bod č. 4

Dotace 2022

Městys Svitávka obdržel následující žádosti o dotace nad 50 000 Kč:
4.1
SK Moravan Svitávka, z.s. – oddíl kopané, sídlem Hybešova E139, 679 32 Svitávka, IČ: 43421032,
zastoupený Miloslavem Matuškou, předsedou, podal žádost o dotaci ve výši 120 000,- Kč převážně na
tréninky mládeže a turnaje, žádost o dotaci ve výši 70.000 Kč na dopravu hráčů k utkáním a turnajům
a žádost o dotaci ve výši 100.000,- Kč na údržbu travnaté plochy, na údržbu a provoz SK. Celkově SK
Moravan žádá o dotaci ve výši 290.000,- Kč. Finanční výbor a rada městyse doporučují tuto částku
snížit na 210 000,- Kč a takto ji předkládají k hlasování.

4.2
Mlékárna Olešnice Cykloklub Svitávka, z.s., sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 47885661,
zastoupený Jiřím Hrdličkou, předsedou, podala žádost o dotaci ve výši 180 000,- Kč na finanční
zajištění tréninkového zázemí cykloklubu 455 hod. a zajištění turnajů 60 hod. pořádaných v roce 2022
ve Sportovní hale Svitávka. Finanční výbor a rada městyse doporučují tuto částku snížit na 140 000,Kč a takto ji předkládají k hlasování.

4.3
TJ Sokol Svitávka, sídlem Fr. Řepky 299, 679 32 Svitávka, IČ: 43420494, zastoupená Ing. Josefem
Vašíčkem, podala žádost o dotaci ve výši 160 000,- Kč na částečnou úhradu energií pro provoz
sokolovny v roce 2022, na organizaci akce Den plný pohybu a odměny cvičitelům, a dále žádost o
dotaci ve výši 10 000,- Kč na pronájem sportovní haly pro výuku tenisové přípravky. Celkově TJ Sokol
Svitávka žádá o 170 000,- Kč. Finanční výbor doporučil částku snížit na 110 000,- Kč. V
Starosta městyse přiblížil zastupitelům aktuální situaci, která může nastat ohledně uprchlíků
z Ukrajiny. Dle KS ORP Boskovice byla místní sokolovna vybrána jako záložní zdroj pro ubytování
uprchlíků. Proběhlo jednání s KS ORP Boskovice s vedením TJ Sokol ohledně ubytování v sokolovně.
Vznikly požadavky ze strany TJ Sokol ohledně úhrady nákladů. Z tohoto důvodu byla k hlasování
předložena pouze jedna žádost na dotaci, a to ve výši 10.000,- Kč na pronájem sportovní haly pro
účely výuky tenisové přípravky.
Hlasování o dotaci na úhradu energií pro provoz sokolovny bude předmětem příštího zasedání
zastupitelstva podle aktuálního vývoje situace.

Hlasování 4.1:

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Hlasování 4.2:

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Hlasování 4.3:

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4.1:
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje poskytnutí dotace SK Moravan Svitávka a uzavření smlouvy

o poskytnutí dotace mezi Městysem Svitávka, se sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO:
00281042 v zastoupení Jaroslava Zoubka, a SK Moravan Svitávka, z.s. - oddíl kopané, se sídlem
Hybešova E139, 679 32 Svitávka, IČO: 43421032 v zastoupení Miloslava Matušky, předsedy, ve výši
210 000,- Kč na na tréninky mládeže a turnaje, dopravu hráčů k utkáním a turnajům a na údržbu
travnaté plochy.

Usnesení č. 4.2:
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje poskytnutí dotace spolku Mlékárna Olešnice Cykloklub
Svitávka a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městysem Svitávka, se sídlem Hybešova 166,
679 32 Svitávka, IČO: 00281042, v zastoupení Jaroslava Zoubka, a Mlékárnou Olešnice Cykloklub
Svitávka, z.s., se sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 48885661, v zastoupení Jiřího Hrdličky,
ve výši 140 000,- Kč na finanční zajištění tréninkového zázemí cykloklubu 455 hod. a zajištění turnajů
60 hod. pořádaných v roce 2022 ve Sportovní hale ve Svitávce.
Usnesení č. 4.3:
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokol Svitávka a uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace mezi Městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042,
v zastoupení Jaroslava Zoubka, a TJ Sokol Svitávka, se sídlem Fr. Řepky 299, 679 32 Svitávka, IČO:
43420494, v zastoupení ing. Josefa Slavíčka, ve výši 10 000,- Kč na pronájem sportovní haly pro výuku
tenisové přípravky.

Bod č. 5
Záměr prodeje části pozemku p. č. 255/9, k. ú. Svitávka – xxxxxxxxxx
Zastupitelům byla předložena žádost xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx,
o odkup části pozemku p.č. 255/9 o výměře cca 89 m2, v k. ú. Svitávka. Záměr prodeje byl vyvěšen
na úřední desce v termínu od 18. 11. – 5. 12. 2021. Navrhovaná cena pozemku je 21 Kč/m2.
Proti záměru prodeje podal připomínky p. xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx. Dle připomínek by bylo zamezeno příjezdu i přístupu ke studni ve vlastnictví pana
xxxxxxxxxxxxxxxx a nebylo by možné provádět její udržovací práce.
Komise pro rozvoj Svitávky a Rada městyse Svitávka prodej pozemku nedoporučují.

Hlasování:

Pro: 0

Proti: 14

Zdrželi se: 1
R. Jokeš

Zastupitelstvo městyse Svitávka neschválilo prodej části pozemku parc. č. 225/9, k. ú. Svitávka o
výměře cca 89 m2, v k. ú. Svitávka.

Bod č. 6
Záměr prodeje pozemku p. č. 253/32, k. ú. Svitávka – xxxxxxxxxxxxxxxx
Zastupitelům byla předložena žádost xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx,
o odkup pozemku p.č. 253/32 o výměře 76 m2, v k. ú. Svitávka. Záměr prodeje byl vyvěšen
na úřední desce v termínu od 15.– 31. 12. 2021. Navrhovaná cena pozemku je 21 Kč/m2.
Komise pro rozvoj Svitávky a Rada městyse Svitávka prodej pozemku nedoporučují.

K tomuto bodu vystoupil pan Radoslav Hruda. Informoval zastupitele, že jednal s žadatelem. Záměr
prodeje bude vrácen do Komise pro rozvoj Svitávky a opětovně projednán. Z tohoto důvodu byl bod
stažen ze zasedání zastupitelstva.

Bod č. 7
Záměr prodeje pozemku p. č. 1400/5, k.ú. Svitávka – xxxxxxxxxxxxxxxx
Zastupitelům byla předložena žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx, o odkup pozemku p.č. 1400/5 o výměře 490 m2, v k. ú. Svitávka. Záměr prodeje byl
vyvěšen na úřední desce v termínu od 15.– 31. 12. 2021. Odkup pozemku Komise doporučuje s tím,
aby pozemek byl zmenšen o cca 3m od krajnice cesty pro vybudování ostrůvku pro projíždějící

vozidla. Při zaměření pozemku doporučuje účast zástupce Městyse Svitávka a člena Komise pro
rozvoj Svitávky. Rada městyse prodej pozemku doporučuje.

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje prodej části pozemku p. č. 1400/5 o velikosti cca 490 m2,
v k. ú. Svitávka, zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Boskovice. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 15.– 31. 12. 2021.
Žádost podal pan xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx. Cena pozemku
bude stanovena na základě znaleckého posudku, který zajistí žadatel na svoje náklady. Podmínkou
prodeje je ponechání pásu širokého 3 m od krajnice cesty pro vybudování ostrůvku pro projíždějící
vozidla na zmiňovaném pozemku a dále na pozemcích parc. č. 1400/48 a parc. č. 1400/4, které jsou
v současnosti v majetku žadatele. Při zaměření pozemku je vyžadována účast zástupce Městyse
Svitávka a člena Komise pro rozvoj Svitávky.

Bod č. 8
Záměr prodeje pozemku p. č. 1401/18, k.ú. Svitávka – xxxxxxxx
Zastupitelům byla předložena žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx, o odkup pozemku p.č. 1401/18 o výměře 1899 m2, v k. ú. Svitávka. Záměr prodeje
byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 15.– 31. 12. 2021. Cena pozemku bude stanovena na
základě znaleckého posudku, který bude vypracován na náklady žadatele. Odkup pozemku Komise
pro rozvoj Svitávky doporučuje. Rada městyse navrhuje pronájem pozemku.

Hlasování:

Pro: 0

Proti: 13

Zdrželi se: 2
T. Suk
Z. Zeman

Zastupitelstvo městyse Svitávka neschválilo prodej pozemku parc. č. 1401/18, k. ú. Svitávka.

Bod č. 9
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2054/5, k.ú. Svitávka – xxxxxxxxxxxx
Zastupitelům byla předložena žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx, přechodně bytem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, o odkup části pozemku p.č.
2054/5 o výměře cca 50 m2, v k. ú. Svitávka. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce v termínu od
19. 11.– 6. 12. 2021. Navrhovaná cena pozemku je 300 Kč/m2.
Prodej pozemku Komise pro rozvoj Svitávky i rada městyse doporučují.

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje prodej části pozemku p.č. 2054/5 o výměře cca 50 m2,
v k. ú. Svitávka, zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Boskovice. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 19. 11.– 6. 12. 2021.
Žádost podal pan xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, přechodně
bytem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Cena pozemku byla stanovena na 300 Kč/m2. Celková cena
pozemku bude určena po geometrickém zaměření. Při zaměření je vyžadována přítomnost
zastupitele městyse z důvodu existence inženýrských sítí a sloupu veřejného osvětlení na
zmiňovaném pozemku.

Bod č. 10
Záměr prodeje části pozemku p. č. 82/1, k.ú. Svitávka – xxxxxxxxxxxxxxxx
Zastupitelům byla předložena žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, o odkup části pozemku p.č. 82/1 o výměře cca 87 m2, v k. ú.
Svitávka. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 11.– 27. 2. 2022. Navrhovaná cena
pozemku je 100 Kč/m2.
Odkup pozemku Komise pro rozvoj Svitávky a Rada městyse Svitávka doporučují dle posledního
doloženého zaměření a dle uvedeného náčrtku:

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje prodej části pozemku p.č. 82/1 o výměře cca 87 m 2,
v k. ú. Svitávka, zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Boskovice. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 11.– 27. 2. 2022.
Žádost podal pan xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx. Cena pozemku byla stanovena na 100 Kč/m2. Celková cena pozemku bude určena
po geometrickém zaměření. Zastupitelstvo vyžaduje přítomnost zástupce městyse při zaměřování.

Bod č. 11
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1971/2, k.ú. Svitávka – xxxxxxxxxxxxxxxx
Zastupitelům byla předložena žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx, o odkup části pozemku p.č. 1971/2 o výměře 52 m2, v k. ú. Svitávka. Záměr prodeje
byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 11.– 27. 2. 2022. Navrhovaná cena pozemku je 360 Kč/m2.
Odkup pozemku Komise pro rozvoj Svitávky a Rada městyse Svitávka doporučují.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 2
M. Dyčková
T. Suk

Zdrželi se: 1
Mgr. F. Plaček

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo městyse Svitávka revokuje usnesení č. 9.1 ze dne 20. 9. 2021 a schvaluje prodej části
pozemku p.č. 1971/2 o výměře 52 m2, v k. ú. Svitávka, zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední

desce v termínu od 11.– 27. 2. 2022. Žádost podala paní xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx. Cena pozemku byla stanovena na 360 Kč/m2.

Bod č. 12
Záměr prodeje části pozemku č. 255/20 a p. č. st. 462, k. ú. Svitávka – xxxxxxxxxxxx
Zastupitelům byla předložena žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxx a spolužadatelky xxxxxxxxxxxxxxxx,
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, o odkup části pozemku p.č. 255/20 a pozemku parc.
č. st. 462, v k. ú. Svitávka. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 11.– 27. 2. 2022.
Navrhovaná cena části pozemku parc. č. 255/20 je 300 Kč/m2, navrhovaná cena pozemku parc. č. st.
462 je 325 Kč/m2.
Odkup pozemku Komise pro rozvoj Svitávky a Rada městyse Svitávka doporučují.

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje prodej části pozemku p.č. 255/20 a pozemku parc. č. st.
462, v k. ú. Svitávka, zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Boskovice. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 11.– 27. 2.
2022. Žádost podal pan xxxxxxxxxxxxxxxx a spolužadatelka paní xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Cena části pozemku parc. č. 255/20 byla stanovena na 300 Kč/m2,
navrhovaná cena pozemku parc. č. st. 462 byla stanovena na 325 Kč/m2.

Bod č. 13

Záměr prodeje části pozemku p. č. 116/1 a p. č. 116/2, k. ú. Svitávka – xxxxxxxxxxxx

Zastupitelům byla předložena žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, o odkup pozemku p.č. 116/2 a části pozemku parc. č. 116/1, v k.
ú. Svitávka. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 21.2.-9.3. 2022. Cena pozemku
bude určena znaleckým posudkem.
Komise pro rozvoj Svitávky nemá námitek k odkupu pozemku pro účel vybudování zamýšlených
mokřad za podmínky: pokud nedojde k vybudování mokřad do 5 let, budou pozemky prodány zpět
městysu. Rada městyse prodej pozemku doporučuje.

Zastupitelé se domluvili, že se tento bod jednání přesune na jiné zasedání zastupitelstva, kdy bude
mít žadatel k dispozici více informací k zamýšlenému projektu zbudování vodních tůní.

Bod č. 14
Smlouva o budoucí Kupní smlouvě – NWD Octavus
Zastupitelstvo obdrželo návrh Smlouvy o budoucí Kupní smlouvě mezi společností NWD Octavus, se
sídlem Kpt. Jaroše 157/5, 680 01 Boskovice, IČO: 008261202, zastoupenou ing. Janem Tajovským
jednatelem, a Ladislavem Přibylem, jednatelem, jako budoucím prodávajícím, a Městysem Svitávka,
sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042, zastoupeným panem Jaroslavem Zoubkem,
starostou městyse, jako budoucím kupujícím. Předmětem smlouvy je převedení vlastnického práva
na stavbu vodního díla „Prodloužení IS, ul. Jiráskova, Svitávka – prodloužení veřejného vodovodu a
splaškové kanalizace“ umístěného na částech pozemků p.č. 97/2, 97/9, 97/10, 97/17, 99/1, 99/3,
2039/5, 2039/50 a 2039/51, včetně jeho součástí a příslušenství a včetně veškeré související
dokumentace, a to za kupní cenu 1000,- Kč (jedentisíc korun českých) bez DPH. K částce bude
připočtena odpovídající DPH.

Hlasování:

Pro

15

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí Kupní smlouvě mezi mezi společností NWD Octavus, se
sídlem Kpt. Jaroše 157/5, 680 01 Boskovice, IČO: 008261202, zastoupenou ing. Janem Tajovským
jednatelem, a Ladislavem Přibylem, jednatelem, jako budoucím prodávajícím, a Městysem Svitávka,
sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042, zastoupeným panem Jaroslavem Zoubkem,
jako budoucím kupujícím. Předmětem smlouvy je převedení vlastnického práva na stavbu vodního
díla „Prodloužení IS, ul. Jiráskova, Svitávka – prodloužení veřejného vodovodu a splaškové
kanalizace“ umístěného na částech pozemků p.č. 97/2, 97/9, 97/10, 97/17, 99/1, 99/3, 2039/5,
2039/50 a 2039/51, včetně jeho součástí a příslušenství a včetně veškeré související dokumentace, a
to za kupní cenu 1000,- Kč (jedentisíc korun českých) bez DPH. K částce bude připočtena odpovídající
DPH.

Bod č. 15

Různé, diskuze

15.1
Nájemní smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Povodní Moravy
Zastupitelstvo projednávalo návrh smlouvy mezi městysem a Povodím Moravy, s.p. Návrh smlouvy se
skládá z dvou částí. První část tvoří návrh smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2092/2 v k. ú.
Svitávka o velikosti 278 m2. Účelem nájmu je provedení stavby „Svitávka, most na ul. Fr. Řepky“.
Celková výše nájemného je 4142 Kč/kalendářní rok. Druhá část jsou podstatné náležitosti smlouvy o
zřízení služebnosti, dle kterých smluvní strany do 90 dnů po zaměření stavby a vypracování
geometrického plánu, ale nejpozději do 12 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu, uzavřou na
výzvu nájemce smlouvu o zřízení služebnosti za úhradu. Úhrada bude stanovena na základě platného
cenového předpisu Povodí Moravy.

Hlasování:

Pro

15

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 15.1
Zastupitelstvo schvaluje Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi
Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 7089013, zastoupeným
ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje, jako pronajímatelem a budoucí povinnou, a Městysem
Svitávka, se sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042, zastoupeným Jaroslavem
Zoubkem, starostou, jako nájemcem a budoucím oprávněným. První část tvoří nájemní smlouva na
část pozemku parc. č. 2092/2 v k. ú. Svitávka o velikosti 278 m2. Účelem nájmu je provedení stavby
„Svitávka, most na ul. Fr. Řepky“. Celková výše nájemného je 4142 Kč/kalendářní rok. Druhá část jsou
podstatné náležitosti smlouvy o zřízení služebnosti, dle kterých smluvní strany do 90 dnů po
zaměření stavby a vypracování geometrického plánu, ale nejpozději do 12 měsíců od vydání
kolaudačního souhlasu, uzavřou na výzvu nájemce smlouvu o zřízení služebnosti za úhradu. Úhrada
bude stanovena na základě platného cenového předpisu Povodí Moravy.

Bod č. 16

Závěr

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:40 hod.

Jaroslav Zoubek
starosta městyse

Zapsala: Daša Zouharová

Ve Svitávce dne 22. března 2022

Ověřovatelé zápisu:

Milan Kraváček

Tomáš Suk

