Výpis usnesení
ze 47. jednání Rady městyse Svitávka
konaného dne 10. 5. 2021 v 17:30 hod., v budově Úřadu městyse Svitávka
Usnesení č. 1
Ad a) Rada městyse schvaluje program 47. schůze Rady městyse Svitávka.
Ad b) Rada městyse schvaluje ověřovatelem zápisu Miroslavu Holasovou.

Bod č. 2

Žádosti o byt

Usnesení č. 2
Rada městyse schvaluje žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
o přidělení bytu v domě na náměstí Svobody č. 567, Svitávka. Nájemní smlouva bude podepsána ke dni 1.
července 2021.

Bod č. 3

Návrh smlouvy Vybudování 2 WC u bytů v bytovém domě ul. Hybešova – Stavodos s.r.o.

Usnesení č. 3
Rada městyse Svitávka schvaluje smlouvu o dílo č. 4-2012 na akci Vybudování 2 WC u bytů v bytovém domě
na ulici Hybešova 40, Svitávka v celkové hodnotě 182.030,- Kč (slovy jednostoosmdesátdvatisíctřicet korun
českých) bez DPH, která bude uzavřena mezi Městysem Svitávka jako objednatelem a společností STAVODOS
s.r.o., se sídlem Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice, IČ: 29210097, zastoupenou ing. Radimem
Dostálem, jednatelem, jako zhotovitelem.

Bod č. 4

Žádost o odkoupení/pronájem části pozemku p.č. 101/3 a 199/1 v k. ú. Sasina – p. Fialová

Usnesení č. 4
Rada městyse Svitávka doporučuje Zastupitelstvu městyse Svitávka ke schválení prodej části pozemku parc.
č. 199/1 o velikosti cca 27 m2. Cena pozemku byla určena směrnou hodnotou 30 Kč/m2. Celková cena
pozemku bude určena na základě geometrického plánu. Žádost podala xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Bod č. 5

Žádost o odkoupení části pozemku 199/1 v k. ú. Sasina – manž. Halouzkovi

Usnesení č. 5
Rada městyse Svitávka doporučuje Zastupitelstvu městyse Svitávka ke schválení prodej části pozemku parc.
č. 199/1 o velikosti cca 10 m2. Cena pozemku byla určena směrnou hodnotou 30 Kč/m2. Celková cena
pozemku bude určena na základě geometrického plánu. Žádost podali manželé xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Bod č. 6

Žádost o dohodu o ukončení nájmu– p. Kopecká (kadeřnictví ve vile)

Usnesení č. 6
Rada městyse Svitávka schvaluje ukončení nájemní smlouvy s Kadeřnictvím Helia, sídlem Hybešova 166,
679 32 Svitávka, a to dohodou k 31. květnu 2021. Žádost podala xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx.

Bod č. 8

Dodatek ke Smlouvě o nájmu zahrádek - Palackého 183

Usnesení č. 8
Rada městyse Svitávka schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 1953/5 v k. ú.
Svitávka o výměře 160 m2, který budou nájemci uvedeni v dodatku využívat jako zahrádku.

Bod č. 9

Žádost o vyjádření – ing. Káňová

Usnesení č. 9
Rada městyse Svitávka vydává souhlas se stavbou „I/43 SEBRANICE – Sanační opatření“. Žádost podala ing.
Veronika Káňová, sídlem Fanderlíkova 15, 616 00 Brno.

Bod č. 10

Žádost o přijetí věcného daru – ZŠ

Usnesení č. 10
Rada městyse Svitávka schvaluje přijetí věcného daru v hodnotě 5.436,- Kč (slovy pěttisícčtyřistatřicetšest
korun českých) od MAS Boskovicko Plus Základní školou Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace, se
sídlem Komenského 157, 679 32 Svitávka, IČO: 70988617, zastoupenou Alešem Antlem, ředitelem školy

Bod č. 11

VŘ na akci Relaxační centrum sportu – výběr dodavatele

Usnesení č. 11:
Rada městyse Svitávka schvaluje vítěznou nabídku účastníka JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01
Slavkov u Brna, s nabídkovou cenou 2.099.523,- Kč bez DPH. Rada pověřila starostu městyse k podpisu
smlouvy.

Bod č. 12

VŘ na veřejné osvětlení IL-LED – výběr dodavatele

Usnesení č. 12
Rada městyse Svitávka schválila společnost ILUMIX light s.r.o., se sídlem Holečkova 368/4, 360 17 Karlovy
Vary, IČ: 29115728, jako dodavatele veřejného osvětlení IL-LED STREET 30 W, 4500 lm, 3000K – 50 ks a ILLED PARK 30 W, 3900 lm, 3000 K – 20 ks. Rada dále pověřuje starostu k podpisu smlouvy se společností
ILUMIX light s.r.o. na dodávku uvedeného zboží.

Bod č. 13
Usnesení č. 13

VŘ na informativní měřič rychlosti – výběr dodavatele

Rada městyse Svitávka schválila společnost DOSIP Servis, s. r. o., se sídlem Krahulov 37, 675 21, IČ:
27720713, jako dodavatele informačního měřiče rychlosti včetně příslušenství.. Rada dále pověřuje starostu
k podpisu smlouvy se společností DOSIP Servis, s. r. o. na dodávku uvedeného zboží.

Bod č. 14

Návrh smlouvy – obnova kříže – p. Trávníková

Usnesení č. 14
Rada městyse Svitávka schvaluje smlouvu na restaurátorskou opravu mramorového kříže na náměstí
Svobody ve Svitávce mezi Městysem Svitávka jako objednavatelem a paní Eliškou Trávníkovou, DiS., trvale
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IČ: 87856387, jako zhotovitelem. Cena restaurátorských prací byla
stanovena na 130.500,- Kč. Cena restaurátorských prací byla stanovena na 130.500,- Kč (slovy
jednostotřicettisícpětset korun českých.

Bod č. 15

Návrh příkazní smlouvy – akce Chodník ul. Tyršova – ing. Novotný

Usnesení č. 15
Rada městyse schvaluje příkazní smlouvu č. 317/2021 na akci „Chodník ulice Tyršova Svitávka“. Cena za
organizaci zadávacího řízení a technický dozor investora byla stanovena na 38.000,- (slovy třicetosmtisíc
korun českých). Smlouva bude uzavřena mezi Městysem Svitávka jako příkazcem a Ing. Milošem Novotným,
bytem U Labutě 219, 679 32 Svitávka, IČO: 12413798 jako příkazníkem.

Bod č. 16

Návrh příkazní smlouvy – akce Relaxační centrum sportu – ing. Novotný

Usnesení č. 16
Rada městyse schvaluje příkazní smlouvu na akci „Relaxační centrum sportu Svitávka“. Cena za organizaci
zadávacího řízení byla stanovena na 10.000,- (slovy desettisíc korun českých). Smlouva bude uzavřena mezi
Městysem Svitávka jako příkazcem a Ing. Milošem Novotným, bytem U Labutě 219, 679 32 Svitávka, IČO:
12413798 jako příkazníkem.

Bod č. 17

Nabídka na zpracování VŘ na akci Rekonstrukce místních komunikací ve Svitávce - PVFIN

Usnesení č. 17
Rada městyse schvaluje nabídku na zpracování administrace VŘ na dodavatele pro akci Rekonstrukce
místních komunikací ve Svitávce (ul. Hybešova) od společnosti PV FIN, s.r.o., sídlem Rybná 716/24, Staré
Město, 110 00 Praha 1, IČ: 25831798, zastoupenou ing. Petrem Nahodilem. Cena za organizaci zadávacího
řízení byla stanovena na 45.012,- (slovy čtyřicetpěttisícdvanáct korun českých). Rada dále pověřuje starostu
městyse k podepsání smlouvy.

Bod č. 18

Návrh smlouvy na akci Lávka pro pěší přes Svitavu vedle mostu ev. č. 37419-1 na ul.

Mezimostí – Rybák – Projektování staveb, spol. s r. o.
Usnesení č. 18
Rada městyse Svitávka schvaluje smlouvu o dílo na akci Lávka pro pěší přes Svitavu vedle mostu ev. č.
37419-1 na ul. Mezimostí v celkové hodnotě 87.120,- Kč bez DPH (slovy osmdesátsedmtisícjednostodvacet
korun českých), která bude uzavřena mezi Městysem Svitávka jako objednatelem a společností Rybák –
Projektování staveb, spol. s r. o., sídlem Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČ: 25325680, zastoupenou ing.
Vítem Rybákem, jednatelem, jako dodavatelem.

Bod č. 19

Návrh smlouvy na akci Chodník na mostě ev. č. 37419-1 přes Svitavu – Rybák –

Projektování staveb, spol. s r. o.
Usnesení č. 19
Rada městyse Svitávka schvaluje smlouvu o dílo na akci Lávka pro pěší přes Svitavu vedle mostu ev. č.
37419-1 na ul. Mezimostí v celkové hodnotě 87.120,- Kč bez DPH (slovy osmdesátsedmtisícjednostodvacet
korun českých), která bude uzavřena mezi Městysem Svitávka jako objednatelem a společností Rybák –
Projektování staveb, spol. s r. o., sídlem Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČ: 25325680, zastoupenou ing.
Vítem Rybákem, jednatelem, jako dodavatelem.

