
USNESENÍ

ze 4. zasedání Zastupitelstva m styse Svitávka,
konaného dne 4. ervna 2007 v 18.00 hodin v malém sále ú adu

________________________________________________________________

Zastupitelstvo m styse souhlasí a schvaluje:

Ad 3) Ov ovatele zápisu p. Pavla Krejcara a p. Jaromíra Mat

Ad 4) Smlouvu o spolupráci mezi M stysem Svitákva a Obcí Sebranice – po ízení a
financování projektu – odtokové pom ry toku Sebránek. Obec Sebranice se bude na cen
projektu, kterou bud  M stys Svitávka povinen zaplatit p íslušnému dodavateli, podílet
jednou polovinou, maximáln  však ástkou 60.000,-K .

Ad 5)  Smlouvu o poskytnutí podpory z rozpo tových prost edk  JMK – Zkapacitn ní mostu
Sebránek a Studie odtokových pom  Sebránek . 92/2007/OŽP mezi M stysem Svitávka a
Jihomoravským krajem o poskytnutí podpory z rozpo tových prost edk  JMK ve výši
34.000,-K  a smlouvu . 93/2007/OŽP mezi Jihomoravským krajem a M stysem Svitávka o
poskytnutí podpory z rozpo tových prost edk  Jihomoravského kraje ve výši 82.000,-K .

Ad 6)  Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpo tu Jihomoravského kraje ve form  dotace pro
JSDH na po ízení požárního vozidla na základ  žádosti evidované pod .j. JMK 18698/2007
ve výši 1.000.000,-K .

Ad 7) Dopln ní lena školské komise – p. Zde ka Klimeše , bytem Svitávka, Krátká 491.

Ad 8)   Z izovací listinu pe ovatelské služby dle § 35a odst. 1, § 84 odst. 2 písm. e) zák. .
128/2000 Sb., o obcích v souladu s § 24 a násl. zák. . 250/2000 Sb., o rozpo tových
pravidlech územních rozpo  z izuje organiza ní složku m styse Svitávka – Pe ovatelskou
službu se sídlem Jos. Slaví ka 59, 679 32  Svitávka v Dom  s pe ovatelskou službou.

Ad 9)  Obecn  závaznou vyhlášku . 1/2007 o spalování rostlinných materiál .

Ad 10) Dohody o finan ní ú asti na vým  oken – p ijetí daru s nájemníky bytového domu
Hybešova 40 Svitávka – p. Josefem Maršálkem a paní Marií Kalikovou a to vždy ve výši
16.095,-K .

Ad  11)  Prodej nemovitosti . p. 222 (bývalá LŠU) spole  s pozemkem, na kterém je
postavena: parc. . st. 233 v k. ú. Svitávka – zastav ná plocha  a nádvo í o vým e 1011 m2 a
pozemek parc. . PK 1747 v k. ú. Svitávka o vým e 757 m2 zapsané na LV 10001 vedeném
pro k. ú. a obec Svitávka zájemci Lu ku eho ovi, Boskovice K Lipník m za 2.800.000,-K .



Ad 13) Prodej ásti pozemku parc. . 2039/7 v k. ú. Svitávka (Sedlá kova ulice) z vlastnictví
styse na základ  žádosti p. Krají ka o vým e cca 100 m2. Up esn ná ást tohoto pozemku

na základ  vyhotovení GP žadatelem.

Ad 14)  odkoupení pozemku p. . 808/7 o vým e 1.014 m2 vedeného ve zjednodušené
evidenci – p vod Pozemkový katastr (PK) a zapsaného v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví . 10763, vedeném pro kat. území a obec Svitávka, okres Blansko, ve vlastnictví
Bohumila Chlupa, nar. 2. 9. 1945, bytem Míchov 49, PS  679 61 do vlastnictví M styse
Svitávka za cenu 20.280,-K .

Ad 15) umíst ní kanaliza ního potrubí a budoucí z ízení v cného b emene na tuto stavbu na
pozemcích p. . GP 5540, 5541 a KN 2115 v k. ú. Svitávka pro firmu Cirto s. r. o. I
26281562. Náklady se z ízením b emene nese žadatel.

Ad 16)   Záv re ný ú et r. 2006 dle § 17 zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech
územních rozpo , ve zn ní platných p edpis .

Ad 17) Rozpo tové opat ení . 02/2007

Ad 18.1. ástku na dokrytí náklad  pro poskytování léka ské záchranné služby ve výši 2,80
 na obyvatele obce.

Zastupitelstvo m styse bere na v domí:

Ad 18.3 Výsledky a zápisy kontrolní komise p ednesené lenkou kontrolní komise M.
Holasovou

Ad. 18.4 Uzav ení nájemní smlouvy mezi M stysem a SK Moravan Svitávka

Zastupitelstvo m styse ukládá:

Ad 4) Uzav ít smlouvu o spolupráci mezi M stysem Svitávka a Obcí Sebranice – po ízení a
financování projektu – odtokové pom ry toku Sebránek.
T: erven 2007
O: starosta

Ad 5)  Uzav ít smlouvy o poskytnutí podpory z rozpo tových prost edk  JMK – Zkapacitn ní
mostu Sebránek a Studie odtokových pom  Sebránek.
T: erven 2007
O: starosta



Ad 6)  Uzav ít smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo tu Jihomoravského kraje
T: erven 2007
O: starosta

Ad 10) Uzav ít Dohody o finan ní ú asti  nájemc  na vým  oken s dot enými nájemníky
T: erven 2007
O: starosta

Ad 12) Jednání ve v ci zm ásti pozemku v ÚP na stavební pozemek s vlastníky parcely .
97/1 v rámci rekonstrukce k ižovatky III/37419 a III/37420

Jednání ukon eno ve 21.15 hod.

Pavel Krejcar Jaromír Mat

Ing. Martin Cetkovský


