Výpis usnesení
ze 48. jednání Rady městyse Svitávka
konaného dne 24. 5. 2021 v 17:30 hod., v budově Úřadu městyse Svitávka
Usnesení č. 1
Ad a) Rada městyse schvaluje program 48. schůze Rady městyse Svitávka.
Ad b) Rada městyse schvaluje ověřovatelem zápisu Radoslava Hrudu.

Bod č. 2

Žádost o využití pozemku parc. č. 2039/3 – ATL Projekt

Usnesení č. 2
Rada městyse Svitávka schvaluje žádost společnosti ATL projekt s.r.o., sídlem Česká 11, Letovice, IČO:
27526569, o postavení lešení na obecním pozemku parc. č. 2039/3, a to z důvodu opravy havarijního stavu
střechy rodinného domu parc. č. st. 68.

Bod č. 3

Dodatky k nájemním smlouvám

Usnesení č. 3.1
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 6. 2020 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042 a nájemcem,
panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Předmětem smlouvy je nájem bytu,
umístěného na pozemku parc. č. st. p. 192 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.
183, ulice Palackého. Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem prodlužuje nájemní vztah o jeden
další rok, a to na období od 1. 6. 2021 do 30. 5. 2022.
Usnesení č. 3.2
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 6. 2020 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042 a nájemcem, paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Předmětem smlouvy je nájem bytu, umístěného na
pozemku parc. č. st. p. 192 v k. ú. Svitávka, část obce Svitávka, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, bytová jednotka 1.6, domu č. p. 183, ulice
Palackého. Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem prodlužuje nájemní vztah o jeden další rok, a
to na období od 28. 5. 2021 do 24. 5. 2022.
Usnesení č. 3.3
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 6. 2020 mezi
pronajímatelem městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 00281042 a nájemcem, paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Předmětem smlouvy je nájem bytu, umístěného na
pozemku parc. č. st. p. 192 v k. ú. Svitávka, část obce Svitávka, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, bytová jednotka 1.7, domu č. p. 183, ulice
Palackého. Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem prodlužuje nájemní vztah o jeden další rok, a
to na období od 1. 6. 2021 do 30. 5. 2022.

Bod č. 4

Ukončení nájemní smlouvy dohodou – p. xxxxxxxxxx

Usnesení č. 4
Rada městyse schvaluje výpověď dohodou z bytu č. 10 ul. Hybešova č. 40 a pověřuje starostu k podpisu
dohody o skončení nájmu ke dni 30. 6. 2021. K tomuto dni předá nájemce vyklizený byt a kóji náležící k bytu

pronajímateli a bude vyhotoven protokol o předání/převzetí bytu. Žádost podala paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bod č. 5

Žádosti o byt – Hybešova č. 40, byt č. 8

Rada projednávala žádosti o byt, které byly doručeny městysu doručeny. Jednotlivé žádosti posoudila a
vybrala tři uchazeče, kteří vyhověli stanoveným kritériím pro obsazení nově zrekonstruovaného bytu č. 8
v bytovém domě na ulici Hybešova č. 40. Městys zajistí prohlídku bytu pro zájemce a na dalším jednání rady
proběhne losování za účastí všech zájemců o byt, které určí příštího nájemce zmíněného bytu.

Bod č. 7

Aktualizace členů výjezdové jednotky SDH Svitávka

Usnesení č. 7
Rada městyse Svitávka schválila seznam členů výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse
Svitávka.

Bod č. 8

Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření – Městys Svitávka

Usnesení č. 8
Rada městyse schvaluje pachtovní smlouvu s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx, a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o pronájmu části pozemku
1702/4 a 1747/3 o výměře 264 m2, v k. ú. Svitávka. Pozemek bude pronajmut za účelem zahradničení za
cenu 264 Kč/rok

Bod č. 9

Postup při vyřazení vodoměrů – VAS, a.s.

Usnesení č. 9
Rada městyse Svitávka schvaluje ekologickou likvidaci vyřazených vodoměrů společností Vodárenská akciová
společnost, a.s., Divize Boskovice, sídlem 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice. Tržby získané touto likvidací
zaúčtuje do výnosu kalkulace vodného.

Bod č. 11

Využití stavebních pozemků parc. č. 1893/3 a 1896/11

Usnesení č. 11
Rada městyse Svitávka schválila zadání vypracování studie proveditelnosti stavebních pozemků v majetku
městyse parc. č. 1893/3 a 1896/11, v k. ú. Svitávka pro stavbu rodinných domů, a to po dohodě s majiteli
sousedních pozemků.

