Výpis usnesení
ze 43. jednání Rady městyse Svitávka
konaného dne 10. 2. 2021 v 17:30 hod., v budově Úřadu městyse Svitávka

Usnesení č. 1
Ad a) Rada městyse schvaluje program 43. schůze Rady městyse Svitávka.
Ad b) Rada městyse schvaluje ověřovatelem zápisu paní Miroslavu Holasovou
Bod č. 3

Dotace městyse Svitávka na rok 2021

Usnesení č. 3.2
Rada městyse Svitávka schvaluje grant ve výši 25.000,- Kč pro Ochotnické divadlo Svitávka, z.s., sídlem
Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 26601664, zastoupený Miroslavou Holasovou, předsedkyní spolku,
zapsaný u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 9307.
Usnesení č. 3.3
Rada městyse Svitávka schvaluje grant ve výši 15.000,- Kč pro Myslivecký spolek Svitávka, sídlem Fr. Řepky
468, 679 32 Svitávka, IČ: 47886781, zastoupený ing. Ondřejem Antlem, předsedou výboru, zapsaný
u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 3518.
Usnesení č. 3.4
Rada městyse Svitávka schvaluje grant ve výši 4.000,- Kč pro Kynologický klub Svitávka, sídlem Hybešova
166, 679 32 Svitávka, IČ: 70963785, zastoupený Andreou Nymburskou, předsedkyní spolku, zapsaný
u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 18891.

Bod č. 5
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB a souhlas s umístěním distribučního zařízení Energetika Boskovice
Usnesení č. 5
Rada městyse Svitávka schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.:
1030058567/001 mezi Městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042,
zastoupeným panem Jaroslavem Zoubkem, starostou, a společností EG.D, a.s., sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, zastoupenou panem Františkem Šustrem, technikem výstavby a
obnovy DS se týká stavby s názvem „Svitávka, Mezimostí, s. ú.NN BD č.p.49,50“, sítě technického vybavení,
která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu na pozemku parc. č. 2039/6, v k. ú. Svitávka, obec
Svitávka, jehož výlučným vlastníkem je Městys Svitávka.
Rada městyse Svitávka dále rozhodla, že městys Svitávka jakožto vlastník pozemku č. parcely 2309/6
souhlasí s navrhovaným stavebním záměrem.

Bod č. 6
Monela elektro s.r.o. – stanovisko a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB,
záměr o koupi pozemku
Usnesení č. 6
Rada městyse Svitávka schvaluje smlouvu č.:1030052037/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi Městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042, zastoupeným

panem Jaroslavem Zoubkem, starostou, jako straně budoucí povinnou, a společností E.ON Distribuce, a.s.,
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 28085400, zastoupenou panem Františkem
Šustrem, technikem výstavby a obnovy DS, jako straně budoucí oprávněnou.
Budoucí povinná je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 1982/3, 2079/2, 1896, 1912/17, 2078/2, 2079/1,
1894/1, v katastrálním území Svitávka, obec Svitávka, okres Blansko u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Boskovice, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 10001 pro katastrální území Svitávka.
Budoucí oprávněná bude realizovat na pozemku stavbu s názvem „Svitávka, s.ú.TS U křížku, lok.9 RD“. Jedná se
o síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 108 750,-- Kč bez DPH (slovy:
jednostoosmtisícsedmsetpadesát korun českých). K této částce bude připočtena platná sazba DPH.

Bod č. 8

Demolice přístavby RD Fr. Řepky č. p. 315

Usnesení č. 8
Rada městyse Svitávka uděluje souhlas s dokumentací pro ohlášení demolice přístavby RD č.p. 315 na parc.
č. st. 329. Žádost podala paní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Bod č. 9

Vodárenská akciová společnost, a.s. – dodatky 2020

Usnesení č. 9.1
Rada městyse Svitávka schválila Dodatek č. 1/2020 ke smlouvě o nájmu a provozu vodovodu a její příloze č.
3 Nájemné na rok 2020, který uzavírají Městys Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO:
00281042, zastoupený Jaroslavem Zoubkem, starostou a Vodárenskou akciovou společností, a.s., sídlem
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, zastoupená ing. Petrem Fialovou, ředitelem divize Boskovice. Po
vzájemné dohodě obou smluvních stran se mění příloha č. 3 Nájemné na rok 2020. Výše nájemného se mění
z částky 230.730 Kč na částku 470.730,- Kč. Rozdíl v nájemné v částce 240.000 Kč uhradí VAS městysi na
základě faktury.
Usnesení č. 9.2
Rada městyse Svitávka schválila Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací a její
příloze č. 2 Nájemné pro rok 2020, který uzavírají Městys Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka,
IČO: 00281042, zastoupený Jaroslavem Zoubkem, starostou a Vodárenskou akciovou společností, a.s.,
sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, zastoupená ing. Petrem Fialovou, ředitelem divize Boskovice.
Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se výše nájemného pro rok 2020 mění z částky 292.120,- Kč na
částku 352.120 Kč. Rozdíl v nájemné v částce 60.000 Kč uhradí VAS městysi na základě faktury.

Bod č. 10

Odpuštění nájmu – p. xxxxxxx

Usnesení č. 10
Rada městyse Svitávka schválila poskytnutí slevy nájemníkovi, paní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx, na období leden-červen 2021 ve výši 1.500 Kč měsíčně z důvodu závady v bytě.

Bod č. 11

Odkup majetku – p. xxxxxxx

Usnesení č. 11
Rada městyse Svitávka schvaluje odkup zařízení v nájemním bytě č. xxxxxxx, který do bytu investovala p.
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, současná nájemnice bytu, za cenu 4.000 Kč. Po schválení rozpočtu bude sepsána
Kupní smlouva.

Bod č. 12

Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě – p. xxxxxxx

Usnesení č. 12
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 3. 2012 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042 a nájemcem, paní
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. 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 2.1,
domu č. p. 530, ulice Školní. Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem prodlužuje nájemní vztah o
jeden další rok, a to na období od 2. 3. 2020 do 1. 3. 2021.

Bod č. 13

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP z Úřadu práce

Usnesení č. 13
Rada městyse Svitávka schvaluje podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně-prospěšných prací z Úřadu práce.

