Výpis usnesení
ze 42. jednání Rady městyse Svitávka
konaného dne 21. 1. 2021 v 17:30 hod., v budově Úřadu městyse Svitávka

Usnesení č. 1
Ad a) Rada městyse schvaluje program 41. schůze Rady městyse Svitávka.
Ad b) Rada městyse schvaluje ověřovatelem zápisu JUDr. Hanu Loskotovou
Bod č. 2

Smlouva o zřízení služebnosti - CETIN

Usnesení č. 2:
Rada městyse Svitávka schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti mezi Městysem Svitávka, se sídlem Hybešova
166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042, zastoupeným Jaroslavem Zoubkem, starostou, a společností CETIN a.s.,
se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČ: 04084063, zastoupená na základě plné moci
ze dne 15. 10. 2020 společností Vegacom a.s., sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4. Smlouva se
týká zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 1773/1, 1773/8, 2075/2 a 2075/3, zapsaných na LV č. 10001, v
k. ú. Svitávka, a pozemek parc. č. 1767/1, zapsaného na LV č. 10842, pro k. ú. Svitávka, obci Svitávka u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Boskovice. Pozemek 1767/1 je svěřen do
hospodaření Mateřské škole Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 457, 679 32 Svitávka.
Vlastník zřizuje ve prospěch společnosti CETIN k pozemkům služebnost umístění a provozování
Komunikačního vedení a zařízení v rozsahu geometrického plánu č. 1194-604/2020 ze dne 19. 11. 2020.
Služebnost je sjednána na dobu neurčitou za náhradu v úhrnné výši 100 Kč (slovy jednosto korun českých)
bez DPH.

Bod č. 3

Záměr prodeje pozemku parc. č. 82/1 – xxxxxxxxxx

Usnesení č. 3:
Rada městyse Svitávka schvaluje záměr prodeje a doporučuje Zastupitelstvu městyse Svitávka prodej
pozemku parc. č. 82/1 o výměře 137 m2 zapsaného na LV č. 10001, v k. ú. Svitávka, u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Boskovice, podmíněný zřízením věcného břemene ve prospěch
městyse pro využití odvodu dešťových vod ze střechy schodů ke kostelu o výměře 21x1 m (21 m 2) po celé
délce přilehlé strany střechy schodiště fortny. Hodnota pozemku je 90 Kč/m2. Celková cena pozemku činí
12.330 Kč (slovy dvanácttisíctřistatřicet korun českých). Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce
10.-26. 11. 2020.

Bod č. 4

Záměr prodeje části pozemků p. č. 1953/8, 1953/9 a st. 192 – xxxxxxxxxx

Usnesení č. 4:
Rada městyse Svitávka souhlasí se záměrem prodeje a doporučuje Zastupitelstvu městyse Svitávka prodej
části pozemků p. č. 1953/8, 1953/9 a pozemku st. 192, zapsaných na LV č. 10001, v k. ú. Svitávka,
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Boskovice Žadatelem je xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Cena části pozemku p. č. 1953/9, způsob využití jiná plocha, druh pozemku ostatní plocha, o velikosti cca
69 m2 a části pozemku p. č. 1953/8, druh pozemku zahrada, o velikosti cca 185 m2 byla stanovena na 243
Kč/m2, celková cena části pozemku je 61.722 Kč (slovy šedesátjedentisícsedmsetdvacetdva korun českých).
Cena části pozemku p. č. st. 192, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti cca 19 m2 byla
stanovena na 243 Kč/m2 bez DPH, celková cena části pozemku tak činí 4617 Kč bez DPH. Cena částí pozemků
je pouze orientační a přesně bude stanovena na základě vyhotoveného geometrického plánu.
Záměr byl vyvěšen na úřední desce 21. 12. 2020 – 6. 1. 2021.

Bod č. 5

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – xxxxxxxxxxxxxx

Usnesení č. 5:
Rada městyse Svitávka schvaluje a uděluje souhlas s projektovou dokumentací k novostavbě „Obytný
soubor Bahničky - Svitávka“. Žádost podal pan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
v zastoupení na základě plné moci panem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

