
USNESENÍ

ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Svitávka, 
konaného dne 5. března 2007 v malém sále úřadu

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:
Ad 3) Ověřovatele zápisu p. Martinu Klimešovou a p. Radoslava Hrudu

Ad 5) Rozpočet městyse na rok 2007
Rozpočet byl schválen jako schodkový
Příjmy: 18.226.900,-Kč
Výdaje: 23.087.000,-Kč
Zapojení rezerv: 5 025.300,-Kč
Splátky půjček FRB 165.200,-Kč

Rozpočtový výhled na 2 roky, tj. do r. 2009.

Ad6) Jednostranné zvýšení nájemného v obecních bytech dle zákona č. 107/2006 
v maximální výši dle Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 333/2006 Sb. ze dne 
20. června 2006, publikovaného ve Sbírce zákonů částka č. 102 dne 30. června 2006 .

Ad 7) Konvence Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje mezi Kordisem 
JMK spol s. r. o. Brno.
Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK mezi Městysem Svitávka a 
Jihomoravským krajem Brno a příspěvek Městyse ve výši 72.760,-Kč za rok 2007. 

Ad8) V souladu s § 102 odst. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů členy finančního výboru p. ing. Blanku Richterovou a p. ing. Josefa 
Zapletala.
V souladu s § 102 odst. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů jmenovalo do funkce členů kontrolního výboru p. Miroslavu Holasovou a p. 
Vladimíra Kubína.

Ad 10) Smlouvu o dokrytí nákladů pro zabezpečování lékařské služby první pomoci mezi 
Městysem Svitávka a Zdravotnickou záchrannou službou JMK ve výši 1,40 
Kč/obyvatele/rok.

Ad 11) Dohody o finanční účasti nájemce na výměně oken s nájemníky p. Martou 
Bubeníkovou, Hybešova 40 ve výši 14.182,-Kč, Janou a Milanem Kučkovými , 
Hybešova 40 ve výši 14.182,-Kč, Miroslavou Hrdou , Hybešova 40 ve výši 7.091,-
Kč, Marií Součkovou, Hybešova 40  ve výši 7.091,-Kč a Marcelou Procházkovou, 
Mezimostí 50 ve výši 12.070,-Kč. 



Ad 12) Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině č.j. 271/2002/vn. příspěvkové organizace Základní 
škola – změna názvu zřizovatele z Obce Svitávka, okres Blansko na Městys Svitávka, 
okres Blansko; zrušení odloučeného pracoviště školní jídelny a adresy školní jídelny 
totožné se sídlem ZŠ a předání  školní jídelny do správy Základní škole v hodnotě 
7 508.538,-Kč.

Převod zisku z hospodářské činnosti do rezervního fondu a odpisy 2007 Základní 
školy Svitávka ve výši 30 857,41 Kč a dále navýšení odpisů, které vznikly výstavbou 
nové školní kuchyně s jídelnou – roční odpis ve výši 15 171,-Kč.

Převod zisku Mateřské školy Svitávka z hlavní činnosti do rezervního fondu 
v částce 1 501,79 Kč. Navýšení odpisů oproti roku 2006 o 6 462,-Kč, které vznikly 
předání kotelny MŠ.

Ad 14) Smlouvu s Českým hydrometeorologickým ústavem se sídlem v Brně – o zřízení 
věcného břemene – vstup, vjezd a pobyt na pozemku p. č. PK 1537 v majetku městyse 
Svitávka za účelem provozování vrtu, kontroly a údržby v nezbytném rozsahu – na 
dobu neurčitou.

Ad 15) Členské příspěvky na rok 2007 pro svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace 
R 43 – ve výši 1700,-Kč. 

Ad 16) Zrušení usnesení o záměru pronájmu nebytových prostor v budově Palackého 183 – 
bývalá prodejna LEM z důvodu nevyhovujícího hygienického zázemí v těchto 
prostorách.

Ad 17) Žádost o souhlas s umístěním stavby ČSPH na pozemku p. č. 118/1 v k. ú. Svitávka ve 
vlastnictví městyse. 

Ad 21) Cenu pro jednání ve věci odkupu pozemku od p. Jurky (průtah silnice III/37419) ve 
výši 65,-Kč/m2.

Ad 22.5)   Přistoupení do Svazku obcí pro nakládání s odpady a členský příspěvek ve výši 1,-
Kč/obyvatele/rok.

Zastupitelstvo městyse nesouhlasí a neschvaluje:

Ad 18)  Žádost o odprodej části pozemku p. č. PK 1973 v k. ú. Svitávka nebo celého pozemku 
o výměře 17.486 m2

Ad 19)  Žádost o odprodej části pozemku p. č. 1777/1 v k. ú. Svitávka o výměře cca 154 m2

Ad 20) Směnu pozemků p. č. PK 298/1 (5751 m2) a PK 298/2 (7643 m2) v majetku městyse 
Svitávka za p. č. PK 363 (1000 m2) a PK 363 (2910 m2) a část pozemku 288/7 (cca 
250 m2) v k. ú. Svitávka



Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:

Všechny předložené materiály k předloženým bodům programu

Ad 22.1. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Boskovice a Městysem 
Svitávka, podle níž orgány Města Boskovice budou vykonávat přenesenou působnost 
pro orgány Městyse Svitávka podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích , ve znění 
pozdějších předpisů – s dobou trvání do 31. 12. 2007 a s úhradou 20.000,-Kč za toto 
období.

Ad. 22.2. rozhodnutí Rady městyse o nesouhlasu s návrhem zbudování náhradní cesty 
Sasina – Zboněk vzhledem k tomu, že se předmětný pozemek nenachází v k. ú. 
Svitávka.

Ad 22.6. odstoupení p. Paeddr. Hoffmanové ze školské rady k 11. 1. 2007. 

Ad 22.7 podání žádosti na reprodukci požární techniky (cisterna CAS 24) na JMK. 

Zastupitelstvo městyse ukládá:

Ad 7) Uzavřít smlouvu  Konvence Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje 
s KORDISEM JMK spol. s r. o. a Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK 
mezi Městysem Svitávka a Jihomoravským krajem Brno.
T: březen 2007 
O: starosta 

Ad 10) Uzavřít Smlouvu o dokrytí nákladů pro zabezpečování lékařské služby první pomoci 
se Zdravotnickou záchrannou službou JMK.
T: březen 2007
O: starosta

Ad 11) Uzavřít Dohody o finanční účasti nájemců na výměně oken s dotčenými nájemníky.
T: březen 2007 
O: starosta

Ad 14)  Uzavřít Smlouvu s Českým hydrometeorologickým ústavem Brno o zřízení věcného 
břemene. 
T: březen 2007 
O: starosta

Ad 21)  Jednat ve věci odkupu pozemku p. č. 97/1 v k. ú. Svitávka s majitelem.

Ad 22.3) Jednat o prodeji bytovky – Palackého 448 



T: další řádný termín jednání Zastupitelstva městyse
O: stavební a bytová komise

Ad 22.4) Jednat o výstavbě bytových jednotek s možností čerpání již dříve uznané 
dotace z FRB.
T: další řádný termín jednání Zastupitelstva městyse
O: starosta 

Jednání ukončeno v 21.00 hod. 

Martina Klimešová Radoslav Hruda

Ing. Martin Cetkovský


