Výpis usnesení
z 40. jednání Rady městyse Svitávka
konaného dne 9. 12. 2020 v 17:30 hod., v budově Úřadu městyse Svitávka

Usnesení č. 1
Ad a) Rada městyse schvaluje program 40. schůze Rady městyse Svitávka.
Ad b) Rada městyse schvaluje ověřovatelem zápisu pana Radka Jokeše

Bod č. 2

Místní poplatky a finanční příspěvky pro rok 2021

Usnesení č. 2.1
Rada městyse Svitávka doporučuje Zastupitelstvu městyse Svitávka ke schválení poplatek za odpad - dospělí
550,- Kč, děti do 10 let vč. 275,- Kč = 50%. Poplatek zůstává stejný jako v předešlém roce.
Usnesení č. 2.2
Rada městyse Svitávka doporučuje Zastupitelstvu městyse Svitávka ke schválení poplatek za psa – za prvního
psa 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč. Poplatek zůstává stejný jako v předešlém roce.
Usnesení č. 2.3
Rada městyse Svitávka doporučuje Zastupitelstvu městyse Svitávka ke schválení poplatek za hrobové místo –
v celkové výši 14,- Kč/m²/rok. Hrobové místo je pronajímáno a hrazeno na dobu 10 let. Poplatek zůstává
stejný jako v předešlém roce.
Usnesení č. 2.4
Rada městyse Svitávka doporučuje Zastupitelstvu městyse Svitávka ke schválení poplatek za hlášení
rozhlasem – 200 Kč bez DPH. Poplatek zůstává stejný jako v předešlém roce.
Usnesení č. 2.5
Rada městyse Svitávka schvaluje finanční příspěvek při životním jubileu – 1 000,- Příspěvek se vyplácí při
dovršení věku 70, 75, 80, 85, 90 od tohoto věku každý rok. Předává starosta nebo místostarostka při
návštěvě seniorů.
Příspěvek zůstává stejný jako v předešlém roce.
Usnesení č. 2.6
Rada městyse Svitávka schvaluje finanční příspěvek při narození dítěte – 3 000,- Příspěvek se vyplácí při akci:
Vítání občánků.
Příspěvek zůstává stejný jako v předešlém roce.

Bod č. 3

Aktualizace Sazebníku úhrad za poskytování informací pro rok 2021

Usnesení č. 3
Rada městyse Svitávka schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2021.
Náklady na pořízení kopií:
Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:
- jednostranná ........................ 3,-- Kč

- oboustranná ......................... 5,-- Kč
Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:
- jednostranná ........................ 6,-- Kč
- oboustranná ......................... 8,-- Kč
Za pořízení jedné barevné kopie formátu A4:
- jednostranná ........................ 23,-- Kč
- oboustranná ......................... 44,-- Kč
Za pořízení jedné barevné kopie formátu A3:
- jednostranná ........................ 28,-- Kč
- oboustranná ......................... 55,-- Kč
Náklady za opatření datových nosičů budou účtovány podle skutečné pořizovací ceny.
Ceny jsou vč. DPH.

Bod č. 4

Aktualizace Organizačního a pracovního řádu

Usnesení č. 4.1
Rada městyse Svitávka schválila aktualizovaný Organizační řád, který nahrazuje Směrnici č. 1/2009
Organizační řád ze dne 16. 4. 2009.
Usnesení č. 4.2
Rada městyse Svitávka schválila aktualizovaný Pracovní řád, který nahrazuje Pracovní řád z 13. ledna 2010.

Bod č. 5

Aktualizace Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek

Usnesení č. 5
Rada městyse Svitávka schválila aktualizovanou Vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek. Touto
směrnicí se ruší Vnitřní organizační směrnice č. 1/2016 pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého
rozsahu.

Bod č. 6

Termíny svatebních obřadů 2021

Usnesení č. 6
Rada městyse Schvaluje následující termíny pro svatební obřady pro rok 2021:
9.1., 13.2., 13.3., 10.4., 8.5., 12.6., 10.7., 14.8., 11.9., 9.10., 13.11., 11.12.

Bod č. 7

Příloha č. 2 ke Smlouvě o odstraňování a separaci komunálního odpadu

Usnesení č. 7
Rada městyse Svitávka schválila Přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 25/19 o odstraňování a separaci komunálního
odpadu v obci pro rok 2021. Příloha obsahuje ceník svozu komunálního a vytříděného odpadu pro rok 2021.

Bod č. 8

Gasnet – Vyúčtování pronájmu plynárenského zařízení 2020

Usnesení č. 8
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek k nájemní smlouvě mezi Městysem Svitávka, IČ: 00281042 sídlem
Hybešova 166, 679 32 Svitávka, zastoupeným Jaroslavem Zoubkem, starostou jako pronajímatelem a firmou
GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, sídlem Klíšská 940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou Andrejem Prnou
a ing. Romanou Thiel, nájemcem, s nově stanoveným nájemným plynárenského zařízení za rok 2020 na
základě aktualizovaného údaje o spotřebě za rok 2019, která činila ve Svitávce 76 322 m3/rok. Spotřeba je
vztažená na plynovody v majetku obce. Smluvní strany se dohodly, že částka za nájem se mění s účinností od
1. 1. 2020 na 31 077,- Kč ročně bez DPH. Částka za zajištění provozu a běžné údržby se mění s účinností od
1. 1. 2020 na 12 760,- Kč bez DPH.

Bod č. 10

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě – p. xxxxxxxx

Usnesení č. 10
Rada městyse Svitávka schválila Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 18. 12. 2019 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042 a nájemcem,
panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Předmětem smlouvy je nájem bytu,
umístěného na 101/1, 2312, 2039/16, 2100/1, 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. 567, nám. Svobody. Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem prodlužuje nájemní vztah
o jeden další rok od 18. 12. 2020 – 18. 12. 2021 za týchž podmínek, za kterých byl původně sjednán.

Bod č. 11

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě – p. xxxxxxxx

Usnesení č. 11
Rada městyse Svitávka schválila Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16. 12. 2019 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042 a nájemcem,
panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Předmětem smlouvy je nájem bytu,
umístěného na 101/1, 2312, 2039/16, 2100/1, 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. 567, nám. Svobody. Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem prodlužuje nájemní vztah
o jeden další rok od 16. 12. 2020 – 16. 12. 2021 za týchž podmínek, za kterých byl původně sjednán.

Bod č. 12

Odkup/pronájem – p. xxxxxxxx – prodloužit pronájem na rok

Usnesení č. 12
Rada městyse Svitávka schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu dodatkem mezi Městysem Svitávka, se
sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, zastoupeným starostou panem Jaroslavem Zoubkem, IČ: 00281042,
jako pronajímatelem, a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako
nájemcem. Předmětem smlouvy je pronájem části pozemků parc. č. 199/1 a 116/1 o celkové výměře 280
m2. Nájem ve výši 1,- Kč/m2, tj. 280,- Kč/rok se tímto dodatkem prodlužuje od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Bod č. 14

VŘ – Zaměření a zpracování dokumentace skutečného stavu Velké vily – rozhodnutí

Usnesení č. 14
Rada městyse schvaluje vybraného zhotovitele, firmu GEOKO J&K s.r.o., Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice

s nabídkovou cenou 190 000,- Kč bez DPH na základě doporučení hodnotící komise pro výběrové řízení
„Zaměření a zpracování dokumentace skutečného stavu Velké vily“ a pověřuje starostu obce k podpisu
příslušné smlouvy o dílo po naplnění součinnosti vybraného dodavatele.

Bod č. 15

VŘ – Rekonstrukce bytu Hybešova 40 – rozhodnutí

Usnesení č. 15
Rada městyse schvaluje vybraného zhotovitele, firmu STAVODOS s.r.o., Otakara Kubína 1953/17, 680 01
Boskovice s nabídkovou cenou 999 968,- Kč bez DPH na základě doporučení hodnotící komise pro výběrové
řízení „Rekonstrukce bytu Hybešova 40“ a pověřuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy o dílo po
naplnění součinnosti vybraného dodavatele.

