
Usnesení
z jednání Rady městyse Svitávka, konaného dne 16. dubna 2009 v kanceláři 

starosty městyse

Rada městyse souhlasí a schvaluje 
Ad 1. Výběr dodavatele malotraktoru 

Na základě veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadané dle § 18 odst. 3 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách byly posouzeny následující nabídky na dodávku 
malotraktoru a pracovního nářadí pro údržbu městyse Svitávka:
Pavel Šálek Prostějov, Wisconsin cz s r. o. Prostějov, CIME-M, s. r. o. Pelhřimov (2 nabídky), 
Bohatec s. r. o. Boskovice a AGRO-Z JL s. r. o. Brno.
Hodnotící m kritériem byla cena, podle které byly nabídky vyhodnoceny následovně:
1. Pavel Šálek Prostějov – 593.226,90 s DPH
2. Wisconsin cz s r. o. Prostějov – 596.428,- Kč s DPH
3. CIME-M, s. r. o. Pelhřimov – 754.648 s DPH
4. CIME-M, s. r. o. Pelhřimov – 834.632 s DPH
5. Bohatec s. r. o. Boskovice – 666.043,-s DPH
6. AGRO-Z JL s. r. o. Brno – 634.139,-Kč
Rada městyse Svitávka vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od firmy Pavel Šálek 
Prostějov a doporučuje zastupitelstvu ke schválení uzavření kupní smlouvy.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 2. Vnitroorganizační směrnice:

Vedení účetnictví, oběh účetních dokladů, dlouhodobý majetek a jeho evidence, vedení 
pokladny a organizační řád obce. 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 3. Projednání a schválení inventarizace k     31. 12. 2008  
Rada městyse Svitávka projednala a schválila inventarizaci majetku, pohledávek a závazků 
k 31. 12. 2009. 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 5. Žádost o grant městyse Svitávka – Svatojánský pěvecký sbor 
Rada městyse schválila žádost o grant Svatojánského pěveckého sboru Svitávka a to ve výši 
15.000,-Kč (doprava do Jaroslavic a doprava do Ivančic)
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 6. Rada městyse provádí rozpočtové opatření č. 2 a doporučuje zastupitelstvu městyse ke 
schválení. (Rozpočtové opatření č. 2 je přílohou usnesení)
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 9. Rada městyse se usnesla na povolení zřízení připojení (společným sjezdem a nájezdem na 
komunikaci) pozemku parc. č. 1972/8 v k. ú. Svitávka žadateli p. Beranovi a umístění přípojek 
vodovodní a nn v místní komunikaci p. č. 2083/1 v k. ú. Svitávka pro stavbu rodinného domu 
na pozemku p. č. 1958/2 v k. ú. Svitávka.



Rada městyse doporučuje ke schválení:

Ad 4. Žádost o bezúplatné převedení majetku městyse, využívající ZUŠ Boskovice, do vlastnictví 
ZUŠ Boskovice. Rada městyse Svitávka souhlasí s bezúplatným převodem majetku městyse 
uvedeného v příloze č. 2 do majetku ZUŠ Boskovice, nám. 9. května 7, Boskovice a 
doporučuje zastupitelstvu schválit tento převod.

Rada městyse bere na vědomí:
Ad 7. Žádost  KÚ JMK – odboru dopravy o vyjádření k udělení licence na základě ust. § 11 odst. 3 

zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a nemá námitek proti 
udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní pro dopravce 
VYDOS BUS a. s. Vyškov.

Ad 10. Rada městyse bere na vědomí Nabídku projektu na vyhotovení dokumentace pro územní řízení 
na stavbu cyklostezky Svitávka – Letovice a bere na vědomí projednání akce na RM Letovice.

Rada městyse ukládá:
Ad 9. Ve věci žádosti ZŠ Svitávka o zajištění financování projektu zateplení budovy Základní školy 

ve Svitávce a energetického auditu, pověřuje starostu městyse kontaktovat firmu ve věci 
vypracování energetického auditu a jednáním v této věci.

Jaroslav Zoubek Ing. Josef Zapletal

Ing. Martin Cetkovský 


