
Usnesení

z jednání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 21. 4. 2008 v 18.00 hodin 
v malém sále úřadu

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje

Ad 1) Program jednání zastupitelstva městyse

Ad 3) Ověřovatele zápisu p. Martinu Klimešovou a p. Radoslava Hrudu. 

Ad 5) Projekt zbudování kanalizace a ČOV Svitávka a podání žádosti o dotaci 
na zbudování kanalizace a ČOV ve Svitávce.

Ad 6) Změnu regulativů územního plánu – změna ve smyslu počtu podlaží bytového 
domu a to ze dvou na čtyři podlaží.

Ad 7) Smlouvu o výpůjčce – části pozemku v k. ú. Svitávka a to:
 část pozemku p. č. 99/1 dotčená dočasným záborem o výměře 808 m2
 část pozemku p. č. st. 103 dotčená trvalým záborem o výměře 527 m2
 část pozemku p. č. 2039/16 dotčená dočasným záborem o výměře 376 

m2
 část pozemku p. č. 2039/2 dotčená dočasným záborem o výměře 201 

m2
 část pozemku p. č. 2039/20 dotčená dočasným záborem o výměře 364 

m2
 část pozemku p. č. 2100/3 dotčená dočasným záborem o výměře 3 m2
 část pozemku p. č. 2039/1 dotčená dočasným záborem o výměře 183 

m2
a to za účelem realizace stavby III/37420 Svitávka, křižovatka. 

Ad 8) Odměny a příplatky poskytované neuvolněným členům zastupitelstva 
dle NV – dle přílohy č. 1 k NV č. 37/2003 Sb., a to v následujících částkách:
člen rady: 1.250,- + 170,- Kč 1420,-Kč
předseda komise: 1070,- + 170,-Kč 1240,-Kč
člen zastupitelstva 340,- + 170,-Kč   510,-Kč



Ad 9) pro školní rok 2008/2009 podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
v platném znění, výjimku z počtu žáků ve třídách základní školy příspěvkové 
organizace ZŠ Svitávka, okres Blansko, příspěvkové organizace takto: 142 
žáků ve třídách základní školy, tj. 15,77 žáků v průměru na 1 třídu.

Ad 10) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího  věcnému břemenu 
mezi Městysem a E.ONem Distribuce, a. s., na zatížení pozemku parc. č. 
1079/1 a pozemku p. č. 1894 zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Svitávka pro 
Městys Svitávka a okres Blansko. Městys touto smlouvou formou věcného 
břemene zřídí právo umožňující využití zatíženého pozemku pro účely zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy – umístění kabelového vedení NN. 
Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 
1.000,-Kč

Ad 11) záměr prodeje pozemků z vlastnictví obce v k. ú. Svitávka za 120,-Kč/m2 
firmě M.S. Svitávka a. s. na základě podané žádosti pro zcelení pozemků

 parc. č. 1734/12 o výměře 673 m2 – vlastnické právo Obec Svitávka
 parc. č. 1739/1 o výměře 3071 m2 – vlastnické právo Obec Svitávka
 parc. č. 2074 o výměře 234 m2 – vlastnické právo Obec Svitávka

Ad 12.1)0

Rozpočtové opatření č. 1/2008 – přílohou usnesení

Ad 12.2) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na úhradu 
nákladů spojených s vybudováním dětského hřiště v městysi a přijetí částky ve 
výši 100.000,-Kč.

Ad 12.5) Žádost o pokrytí ztráty roku 2007 ve výši 1.018,08 Kč z Rezervního fondu MŠ 
Svitávka.
Žádost o pokrytí ztráty roku 2007 ve výši 20.676,92 Kč z Rezervního fondu ZŠ 
Svitávka.

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:

Ad 1) Vystoupení členů Ing. Josefa Maška, Ing. Josefa Zapletala a Jaromíra Matějů 
z ODS, nadále budou vystupovat jako nezařazeni.



Zastupitelstvo městyse ukládá:

Ad 12.3. Předložit právní stanovisko ke střetu zájmů výkonu člena zastupitelstva a 
zaměstnance Úřadu městyse – paní Holasové
Ú: starosta městyse
T: příští jednání zastupitelstva městyse

Radoslav Hruda Martina Klimešová

Ing. Martin Cetkovský 


