
Výpis usnesení 

ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 20. 5. 2013 v 18.00 hodin 

v malém sále  úřadu městyse  

 

Tento výpis usnesení má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu 

vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Usnesení k bodu č. 1 

Zastupitelstvo městyse schválilo program jednání v předloženém znění: 

 

1. Zahájení, schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání 

3. Schválení ověřovatelů zápisu 

4. Výběrové řízení – „Zateplení MŠ Svitávka“ 

5. Prodej pozemku p. č. 143/39 – v k. ú. Svitávka 

6. Prodej pozemku p. č. 146/13 a p. č. 2046/2 v k. ú. Svitávka 

7. Prodej pozemku p. č. 2046/5 v k. ú. Svitávka 

8. Prodej majetku z vlastnictví městyse – kotelna vč. pozemku p. č. st. 511 

9. Různé, diskuse, závěr  

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení 

 

Usnesení k bodu č. 2 

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí zprávu – kontrolu plnění úkolů z minulých jednání 

 

- byla uzavřena smlouva o dílo s firmou KHL – EKO – Úprava parku městyse Svitávka 

- byla uzavřena smlouva o bezúplatném převodu pozemku p. č. 2039/45 do vlastnictví 

Jihomoravského kraje 

- byla uzavřena smlouva o prodeji pozemku p. č. 2039/61 s xxxxxxxx 

- byla uzavřena smlouva o prodeji pozemku p. č. 2039/60 s xxxxxxxxxxxxxxx 

- byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování územně plánovací dokumentace – 

územního plánu obce Svitávka s Ing. arch. Košťálovou  

 

Usnesení k bodu č. 3 

Zastupitelstvo městyse schválilo ověřovatele zápisu pana Zdeňka Zemana a paní Miladu 

Vaškovou. 

Hlasování: 13 pro, 2 zdržení, 0 proti  

 

Usnesení k bodu č. 4 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu hodnotící komise pro posouzení nabídek na 

zakázku „Zateplení mateřské školy Svitávka“. 

Nabídku podaly následující firmy: 

PROMA-TOUR, s. r. o.  - nabídková cena bez DPH  3.532.669,-Kč 

Haneva s. r. o.       1.970.140,-Kč 

KELTEX spol. s r. o.      3.801.172,-Kč 

VANDERLAAN s. r. o.     3.574.103,-Kč 

STAVKOM, spol s. r. o.     3.878.665,-Kč 

VIVAS CZ s. r. o.      3.460.729,-Kč 

EKOTERM CZ s. r. o.     3.483.034,-Kč 

Letostav, spol. s r. o.      3.245.612,-Kč 



WELLCO Brno s. r. o.     2.869.269,-Kč 

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje rozhodnutí o vyloučení nabídek uchazečů: 

- PROMA-TOUR, s. r. o. – pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených 

v zadávacích podmínkách 

- Haneva s. r. o. – hodnotící komise požádala uchazeče o písemné zdůvodnění některých 

částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Uchazeč ve stanovené 

lhůtě písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny nedoručil, nabídka z toho 

důvodu byla vyřazena. 

Zastupitelstvo městyse schvaluje výběr nejvýhodnějšího uchazeče společnost WELLCO Brno 

s. r. o, která předložila nejvýhodnější nabídku 2.869.269,-Kč bez DPH. 

Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o dílo s touto firmou po 

uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

Starosta městyse informoval zastupitelstvo městyse o změně provozu MŠ Svitávka z důvodu 

prováděných stavebních prací zateplení MŠ.  

 

 

Usnesení k bodu č. 5 

Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat ze svého majetku pozemek p. č. 143/39 v k. ú. 

Svitávka, zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Svitávka u katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrálního pracoviště Boskovice o výměře  303 m2  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Usnesení k bodu č. 6 

Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat pozemky ze svého majetku:  p. č. 146/13 o výměře 

59 m2 a p. č. 2046/2 – 28 m2  oba v k. ú. Svitávka, zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Svitávka 

u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Boskovice 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Hlasování: 12 pro, 1 proti (p. Prokop), 2 zdržení (p. Kupsa, p. Vašková)  

 

 

Usnesení k bodu č. 7  

Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat pozemek ze svého majetku: p. č. 2046/5 v k. ú. 

Svitávka o výměře 17 m2, zapsaný na LV č. 10001 pro k. ú. Svitávka u katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Boskovice za 50,-Kč/m2 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 

Usnesení k bodu č. 8 

 

Usnesení 

Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodat ze svého majetku budovu bývalé kotelny, ležící na 

pozemku p. č. st. 511 včetně tohoto pozemku o výměře 82 m2, vše zapsané na LV č. 10001 

pro k. ú. Svitávka u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště 

Boskovice xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 25.000,-Kč, přičemž cena za převod objektu bývalé 

kotelny činí  20.000,-Kč a částka 5.000,-Kč je za převod pozemku. 



Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

Usnesení k bodu 9a) 

Smlouva o poskytnutí finančního daru 

Zastupitelstvo městyse schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 200.000,-Kč na opravu 

vstupního portálu včetně části obvodové zdi kostelu sv. Jana Křtitele ve Svitávce 

Římskokatolické farnosti Boskovice, zast. Miroslavem Šudomou, farářem.  

Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy  o poskytnutí finančního 

daru v předloženém znění. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

Usnesení k bodu 9b) 

Oprava ulic Husova a Sedláčkova 

Starosta městyse informoval zastupitelstvo městyse o zadání pořízení projektové 

dokumentace k realizaci oprav komunikací ulic Sedláčkova a Husova včetně řešení 

křižovatky ulic Sedláčkova a Svatopluka Čecha.  

 

Usnesení k bodu 9c) 

Místostarosta městyse informoval zastupitelstvo městyse o zapojení do projektu LöW-

Beerovy vily, současně o podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova Státního 

zemědělského intervenčního fondu na rekonstrukci terasy vily. 

 

Ukončeno 19.30 hod. 


