
Výpis usnesení 

ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, 

konaného dne 22. 4. 2013 v 18.00 hodin ve velkém 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 předložením znění: 

1. Zahájení, schválení programu jednání 

2. Výběrové řízení „Úprava parku městyse Svitávka“ – Smlouva o dílo 

3. Různé, diskuse, závěr  

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení 

Zastupitelstvo městyse schválilo ověřovatele zápisu 

p. ing. Jan Vašíček, p. ing. Josef Vašíček  

Hlasování: 11 pro, 2 zdržení, 0 proti  

 

 

 

Usnesení k bodu č. 2 

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

zakázku  „Úprava parku městyse Svitávka“  

Nabídku podaly následující firmy: 

KHL – EKO, a. s. - nabídková cena bez DPH  663.421,95 Kč 

Kaisler s. r. o.      664.923,33 Kč 

Petr Vykrut, zahradní služby    696.039,70 Kč 

OK Garden s. r. o.     718.810,20 Kč 

Green projekt s. r. o.     778.157,04 Kč 

Zahrada Olomouc, s. r. o.    782.909 Kč 

Kavyl, s. r. o.      880.179,59 Kč 

Zahradnické úpravy, s. r. o.    943.180,-Kč 

Ing. Libor Tandler     973.246,49 Kč 

Ing. Jiří Vrbas              1.226.588,90 Kč 

Veřejná zeleň města Brna            1.232.395,60 Kč 

Josef Janků              1.252.479,96 Kč 

Jan Vavřín – ARS                                   1.389.489,02 Kč 

Hortiscentrum, s. r. o.                        1.451.313,01 Kč 

Zastupitelstvo městyse schvaluje výběr nejvýhodnějšího uchazeče společnost   - firmu KHL – 

EKO, a. s. Červený Hrádek 2, 431 11 Jirkov, která předložila nejvýhodnější nabídku  

663.421,95 Kč bez DPH  . 

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

uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek.  

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

Usnesení k bodu č. 3.1 

Revokace usnesení  



Zastupitelstvo městyse revokuje usnesení č. 7.2 ze dne 11. 3 2013 – odprodej pozemku p. č. 

143/39 – 303 m2 v k. ú. Svitávka, zapsaný na LV č. 10001 pro k. ú. Svitávka, u katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, za 35,-Kč/m2 xxxxxxxxxxxxxxxxxx a bere na vědomí 

zveřejnění záměru prodeje  tohoto pozemku.  

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

Usnesení k bodu č. 3.2 

Rozpočtové opatření  

Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013.  

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

Usnesení k bodu č. 3.3 

Provoz dětského kroužku Broučci  

Zastupitelstvo městyse schvaluje poskytnutí finančního příspěvku MC Ferda, o. s. ve výši 

18.900,-Kč na provoz dětského kroužku Broučci do konce června 2013.  Po zápisu dětí do 

MŠ bude vyhodnoceno další působení dětského kroužku na školní rok 2013/2014 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 

 


