
Usnesení

z jednání Rady městyse Svitávka, konaného dne 20. 8. 2008 
v kanceláři starosty městyse

Rada městyse souhlasí a schvaluje

Ad 1. žádost firmy MD Let s. r. o. o umístění reklamních tabulí o rozměrech 5000 x 2400 
mm a 4000 x 2000 mm dle obecně závazné vyhlášky

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 2. s dofinancováním projektu „Rekonstrukce skleníku v parku městyse Svitávka“, na 
který je žádána dotace z MAS Boskovicko PLUS. Projekt bude realizován ve dvou 
etapách. Z výše uvedené  dotace má být financována 1. etapa, v případě úspěšnosti 
získání dotace bude částka na 2. etapu financována z rozpočtu městyse Svitávka v roce 
2009. Obě etapy budou realizovány současně, aby byly splněny podmínky dotačního 
programu MAS Boskovicko PLUS a objekt mohl být využit k účelům uvedeným 
k žádosti o dotaci.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 6. Návrh mandátní smlouvy s firmou QUANTUM CZ s. r. o. na provedení 
administrativních a organizačních úkonů – získání dotace z Regionálního operačního 
programu na rekonstrukci náměstí – ve výši 50.000,-Kč bez DPH.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržení

Rada městyse nesouhlasí a neschvaluje

Ad 2. s umístěním inzerátu v oblastním telefonním seznamu ÉTER
Hlasování: 5 proti uveřejnění, 0 pro, 0 zdržení



Rada městyse doporučuje:

Ad 5 Zastupitelstvu městyse ke schválení navýšení nájemného k 1. 1. 2009 dle Sdělení 
Ministerstva pro místní rozvoj o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného.
Byty bez snížené kvality
(bývalá 1. a 2. kategorie) o 11,8 % a o 13,73 %

tj. na 15,63 Kč/m2 tj. na 19,08 Kč/m2

Byty se sníženou kvalitou
(bývalá 3. a 4. kategorie) o 20,8 % a o 35,4 %

tj. na 13,43 Kč/m2 tj. na 11,67 Kč/m2

Rada městyse nedoporučuje:

Ad 4. ke schválení Zastupitelstvu městyse návrh kupní smlouvy s JMP Net, s r. o. Brno 
prodej části rozvodného plynárenského zařízení – STL plynovod Svitávka, lokalita U 
Labutě, k. ú. Svitávka (kupní cena 325.000,-Kč)
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