
Usnesení

z jednání Rady městyse Svitávka, konaného dne 23. 10. 2008 v 16.00 hodin 
v kanceláři starosty městyse

Rada městyse doporučuje:

Ad 2. zastupitelstvu městyse schválení Plánu financování obnovy  vodovodu a kanalizace 
Městyse Svitávka na období 2009 – 2018 zpracovaný dle požadavků zákona č 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Ad 4. zastupitelstvu městyse schválení rozpočtu na rok 2009 Svazku obcí pro výstavbu 
rychlostní komunikace R 43: příjmy: 57.100,-, výdaje 57.100,-Kč.

Ad 5. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi 
Městysem a E.ON Distribuce – na pozemku p. č. 2039/5 na LV č 10001 v k. ú. 
Svitávka – umístění nového kabelového vedení sítě NN 

Rada městyse souhlasí a schvaluje:

Ad 9. Rada městyse schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK z dotačního titulu 
„Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a 
mládeže 2009“ a souhlasí s výměnou oken a dveří. Rada městyse schvaluje pronájem 
suterénní části vily a uzavření nájemní smlouvy o pronájmu po zákonné lhůtě 
zveřejnění záměru na úřední desce.

Rada městyse ukládá

Ad 6 prověřit možnosti pro poskytování příspěvků na docházku do MŠ, případně umístění 
dětí v MŠ Svitávka



Ad 7. Závěry stavební a bytové komise

7.1. Žádost o opravu cesty vedoucí od bývalého koupaliště k     ranči Oswego  
Rada městyse na základě doporučení stavební a bytové komise schvaluje postupnou 
opravu cesty od koupaliště, v letošním roce v ceně 5.000,-Kč

7.2. Žádost o pronájem pozemku p. č. 371/1
Rada městyse Svitávka ukládá zveřejnění záměru o pronájmu pozemku ve vlastnictví 
městyse p. č. 371/1 ve zjednodušené evidenci o výměře 7380 m2, a ukládá uzavření 
nájemní smlouvy na pronájem tohoto pozemku po zákonné lhůtě zveřejnění za 
obvyklých podmínek za 500,-Kč/rok. 

7.3. Žádost o přidělení bytu v     domě č. p. 49  
Rada městyse ukládá svolat nájemníky bytového domu 49 a 50 ve věci odprodeje 
těchto bytových domů do osobního vlastnictví nájemníků, případně třetím osobám, 
proto neschvaluje přidělení bytu v této nemovitosti.

7.4. Žádost o přidělení bezbariérového bytu 
Městys nemá v současné době k dispozici žádný bezbariérový byt, doporučuje 
žadatelce podat žádost o zařazení do seznamu uchazečů v plánované výstavbě.

7.5. Žádost o výměnu radiátorů
Rada městyse schvaluje výměnu radiátorů z důvodů jejich stavu opotřebení a 
životnosti.

7.6. Žádost o odkoupení pozemku
pod řadovou garáží p. č. 1775/1, Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse 
schválení záměru o odkoupení tohoto pozemku.

7.7. Žádost o odkoupení pozemku
p. č. 1401/5 o výměře 1665 m2 – Rada ukládá stavební komisi  upřesnění ohledně 
přístupové cesty

Ad 8. Závěry finančního výboru

8.1. Žádost o navýšení finančních prostředků na provoz ZŠ
Rada schválila navýšení rozpočtu o 66.000,-Kč na základě oznámení o navýšení záloh 
zemního plynu a přesun finančních prostředků mezi položkami účelové dotace 
poskytnuté na opravy.

8.2. Navýšení rozpočtu MŠ Svitávka
Rada městyse schválila navýšení rozpočtu MŠ Svitávka o 20.000,-Kč (nákup škrabky)



8.3. Pokládka PVC – 2. patro vily
Rada městyse ukládá zajistit cenovou nabídku na broušení parket jako alternativu za 
pokládku PVC.

8.4. Pořízení nové kuchyně pro úřad městyse
Rada městyse schvaluje pořízení nového vybavení kuchyňky v hodnotě cca 35.000,-
Kč.

8.5. Pořízení nového serveru
- úkol trvá, Rada městyse ukládá zajistit schůzku Ing. Josefa Zapletala s p. Pernicou 
z České informatiky.

8.6. Příjem dotace na volby
Rada městyse schvaluje přijetí dotace na volby – 40.000,-Kč

8.7. Příjem dotace na vybudování vodovodu v     ul. Krátká  
Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse schválení přijetí dotace ve výši 
200.000,-Kč na vodovod ulice Krátká.

8.8. Rada městyse ukládá provedení rozpočtového opatření č. 10/2008 a doporučuje 
zastupitelstvu městyse ke schválení.

Ad 1. bude dořešeno na příštím jednání Rady městyse

Mgr. Miloš Randula Zdeněk Zeman

Ing. Martin Cetkovský 


