
Usnesení
z jednání Rady městyse Svitávka, konaného dne 6. listopadu 2008 v 15.30 hod

Rada městyse doporučuje:

Ad 1. Zastupitelstvu městyse schválení smlouvy o dotaci na výdaje jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obce na rok 2008 a přijetí dotace v celkové výši 31.630,-Kč.

Ad 5. žádost o odkoupení pozemku p. č. 1401/5 o výměře 1665 m2 v k. ú. Svitávka (Na 
Záhonech) za podmínky zachování přístupové cesty v dostatečné šíři.

Rada městyse schvaluje a souhlasí

Ad 3. se změnou využití území na pozemcích v katastru Svitávka, které jsou v současnosti 
vedeny jako trvalý travní porost, a to p. č. 920/1, 920/7 a jako ovocný sad 920/6 a to 
v souvislosti s plánovanou změnou využití území na lesní pozemek.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 4. žádost o pořádání atrakcí na pouti ve Svitávce v termínu červen 2009  a červen 2010 
provozovatele Lagrona Josefa – Břehy.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržení

Rada městyse nesouhlasí a neschvaluje

Ad 6. poskytnout finanční příspěvek na uhrazení nákladů spojenou s umístěním v mateřské 
školce Letovice-Třebětín.
Hlasování: 5 proti poskytnutí příspěvku, 0 Pro, 0 zdržení



Rada městyse ukládá:

Ad 7. zajistit dvě cenové nabídky na způsob provedení opravy parket ve 2. poschodí budovy 
úřadu

Ad 8. předložit kalkulaci ceny vodného pro rok 2009 a ceny poplatku za svoz a třídění 
domovního odpadu pro rok 2009 
T: další jednání Rady

Ad 9.   Rada městyse ukládá provedení rozpočtového opatření č. 11/2008 a doporučuje 
zastupitelstvu městyse ke schválení. 

Rada městyse bere na vědomí:

Ad 2. rozhodnutí o udělení pokuty ve výši 30.000,-Kč za vypouštění odpadních vod od 
České inspekce životního prostředí Brno a náklady řízení ve výši 1.000,-Kč. 

Rada městyse pověřuje

Zdeňka Zemana k zastupování Městyse Svitávka ve věci vydání územního rozhodnutí  pro 
výstavbu bytového domu Svitávka a kanalizace v lokalitě „U Labutě“
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