
Usnesení
z jednání Rady městyse Svitávka, konaného dne 5. května 208 v 15.30 hod,

v kanceláři starosty městyse

Rada městyse souhlasí a schvaluje:

Ad 3. Žádost o finanční příspěvek – Lukáš Šacher na přípravu a závody – ve výši 
3.000,-Kč na pořízení dresu (na dres logo Městys Svitávka)
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad  11.  Nabídku  na  rekonstrukci  schodiště  v budově  úřadu  městyse  –  firmy  Podlahářství 
Zouhar  Blansko ve výši 43.435,-Kč. 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdržení
Zajistit vyjádření památkového úřadu k rekonstrukci v budově.
Ú: místostarosta

Ad 13. nabídku  restaurátorských  prací  firmy  Monika  Lojková  Jičín–  zásahu  na  zbylých 
pískovcových sloupcích na mostě ve Svitávce vedoucímu k místnímu úřadu a zároveň 
výrobu nových chybějících za 182.700,-Kč. dále byly posouzeny nabídky Ak. sochaře 
Jana Kotka ve výši 234.500,- Kč a Jana Krupky – Kunštát ve výši 206.580,-Kč. 
Rada městyse ukládá uzavření smlouvy s firmou Monika Lojková Jičín.

Ad 14. cenovou nabídku na zhotovení dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro 
stavební řízení firmy Makovský & partneři, s r. o.
V ceně je zahrnuto zhotovení dokumentace pro územní řízení ve výši 132.000,-Kč a 
dokumentace pro stavební řízení ve výši 146.000,-Kč.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdržení

Rada městyse bere na vědomí:

Ad 4 sdělení firmy KORDIS JMK spol s. r. o. týkající se výměny označníků zastávek 
splňujících standardy IDS JMK. Městys není povinen finančně se podílet na realizaci 
této akce.

Ad 8 odvod za trvalý zábor zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Odvod ze 
strany CIRTO, s. r. o. je stanoven ve výši 69.452,-Kč, část 40 % je příjmem rozpočtu 
obce.



Ad 7 pojistná  smlouva  č.  1001001690  –  Triglav  –  neakceptuje  žádost  o  ukončení  výše 
uvedené  pojistné  smlouvy,  Rada  městyse  ukládá  další  jednání  ve  věci  ukončení 
smlouvy
O: místostarosta městyse

Ad 9 nabídku O2 na uzavření nové smlouvy, Rada městyse souhlasí s podmínkami, bude 
však dodržena doba trvání smlouvy stávající

Ad 12 nabídku na opravu komunikací v obci Svitávka zhotovitelem Karlem Porčem Lysice, 
Rada městyse ukládá předložit návrh smlouvy na zhotovení prací.
O: místostarosta městyse
T: další jednání Rady

Rada městyse doporučuje

Ad 5 zastupitelstvu  městyse  ke  schválení  smlouvu  o  poskytnutí  dotace  z rozpočtu 
Jihomoravského kraje – účelem dotace je zhotovení projektové dokumentace – pro 
stavební povolení – Kanalizace a ČOV Svitávka ve výši 490.000,-Kč.

Ad 6 zastupitelstvu  městyse  ke  schválení  smlouvu  o  poskytnutí  dotaze  z rozpočtu 
Jihomoravského kraje – oprava schodů ke kostelu – ve výši 100.000,-Kč

Rada městyse ukládá :

1.1. Žádost  o  řešení  odvedení  přívalových  vod v k.  ú.  Svitávka  v lokalitě  „U Labutě“, 
svolat jednání – odbor tvorby a ochrany životního prostředí Boskovice, Pozemkový 
úřad Blansko a zástupce obyvatel lokality „U Labutě“ 

1.2. Žádost  p.  Cvrkalová – p.  č.  1393/6 daruje  za zpřístupnění  vjezdu na p.  č.  1401 a 
umožnění přístupu na p. č. 1401/12, úkol trvá

1.3. Žádost o povolení vodovodní přípojky – Svobodová Lenka – lokalita „Skalky“ – úkol 
trvá 

1.4. Žádost  o  odprodej  nebo  dlouhodobý  pronájem  skleníku  –  manželé  Loskotovi  – 
stavební a bytová komise předloží koncepci využití nemovitosti 

Ad 10.  Rada městyse  bere na vědomí nabídku firmy Bohemia na dodávku energie,  Rada 
městyse ukládá dodat návrh smlouvy 
T: další jednání Rady
O: místostarosta



Ad 15  vyzvat firmy k podání nabídky na zakázku dodávku a oživení rozhlasu.
Okruh uchazečů: JD Rozhlasy s. r. o., Jaromír Drápala a Techsonic Jiří Křenek.
T: květen 2008
O: místostarosta

Zdeněk Zeman Ing. Josef Zapletal

Ing. Martin Cetkovský     


