
Usnesení

z jednání Rady městyse Svitávka, konaného dne 9. července 2008 v 15.30 hod 
v kanceláři starosty městyse

Rada městyse souhlasí a schvaluje:

Ad 2) Smlouvu mezi Městysem Svitávka a Reality REAL SPEKTRUM s. r. o. Boskovice o 
zprostředkování pronájmu nebytových prostor domu č. p. 40 (bývalé prodejny 
EFEKT) za 1.140,-Kč/měsíc + služby.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 4)  dle § 13 zákona č. 143/92 Sb., o platu a odměně za pracovní v rozpočtových a 
některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění, a NV ČR č.251/1992 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací 
v platném znění mimořádnou odměnu řediteli ZŠ Mgr. A. Antlovi a ředitelce MŠ 
Svitávka J. Davidové.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 5) dodavatele oken (tělocvična ZŠ Svitávka) na základě předložených nabídek 
poptávkového řízení: nabídky předložily firmy:
Kazmair – cena 156.459,-Kč
Sulkom – cena 168 314,-Kč
Euro Jordán – cena 187.563,-Kč
Aluokna – cena 311 582,-Kč
VPO – nepodala nabídku
Rada městyse schválila výběr firmy Kazmair a pověřuje starostu městyse k uzavření 
smlouvy, doporučuje provedení rozpočtového opatření a jeho předložení ke schválení 
na zastupitelstvo městyse. Plnění proběhne po schválení rozpočtového opatření 
zastupitelstvem v měsíci září.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad  6) znění výzvy na kompletní provedení rekonstrukce fortny (termín zahájení prací na 
rekonstrukci 1. 8. 2008, dokončení a předání vyzyvateli do 30. 9. 2008. Uzavírka 
podání nabídek je do 23. 7. 2008. s tím, že bude doplněna o technickou zprávu, ve 
které bude popis navržených technologií a postupů.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržení



Ad 7) proplacení doplatku na slavnostní oblečení pro členky sboru ve výši 1.000,-Kč. 
Doporučuje provedení rozpočtového opatření a jeho předložení zastupitelstvu.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 7.1) souhlasí s terénními úpravami, prováděnými na sportovním hřišti v areálu 
parku SK Moravanem.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržení

Rada městyse bere na vědomí:

Ad 7.2) ocenění nemovitosti Palackého 183 (nájemníci p. Charvátová, p. Procházková) 
a pověřuje jednat o kupní ceně a podmínkách prodeje (O: místostarosta městyse)

Ad 7.4) plánovanou objížďku z důvodu stavebních prací firmy Alps za následujících 
podmínek: před zahájením objížďky požadujeme rekonstrukci úseku silnice od 
„autovrakoviště Pospiech“ po č. p. 266 ul. Školní, rekonstrukci úseku ulice Josefa 
Čejky od značky „konec Svitávky“ ke křižovatce „Boskovice-Míchov“, následnou 
opravu silnic po celé délce průjezdné trasy po ukončení objížďky, omezení rychlosti 
po celé trase objížďky na 40 km/hodl, na ulici Školní u MŠ zpomalovací práh nebo 
světelný radar, zvýšenou kontrolu dopravní policie v okolí ZŠ a MŠ, zamezení 
průjezdnosti pro osobní vozy na ulici Sedláčkova, zamezení průjezdnosti pro kamiony 
ulicí Jiráskova, městys povoluje průjezd linkových autobusů po místní komunikaci ul. 
Tyršova a Havlíčkova na „Vaculku“ za podmínek opravy této silnice před i po 
ukončení uzavírky, v žádném případě nebude povolen průjezd nákladních automobilů 
a kamionů s tím, že tato podmínka bude kontrolována dopravní policií.



Rada městyse ukládá

Ad 6) vyzvat firmy k podání nabídek na provedení rekonstrukce fortny

Ad 7.3) projednání podmínek prodeje p. č. 448 s tím, že jímka bude ve vlastnictví obce. 
Rada pověřuje starostu městyse k uzavření smlouvy.

Ad 7.4) objednání prací na opravu místních komunikací v rozsahu 30 tis. Kč s DPH na 
ulici Krátká a Tyršova (firma Porč)

Ing. Josef Zapletal Mgr. Miloš Randula

  Ing. Martin Cetkovský  


