
Rada městyse souhlasí a schvaluje:

Ad 2. udělení souhlasu vlastníka nemovitosti se stavební činností na nemovitostech:
p. č. (PK 2039/5) KN 2039/5, zahrada
p. č. 99/2 zahrada
p. č. st. 103, zastav. plocha a nádvoří
p. č. 2039/16, ostatní plocha
p. č. 2039/3 ostatní plocha
s tím, že k p. č. 97/2, zahrada bude udělen souhlas po vložení vlastnického práva 
Městyse do katastru .
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 3. Žádost o umístění reklamy firmy Svět oken Blansko, za podmínek dle Obecně závazné 
vyhlášky.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 7. Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městysem Svitávka a Jozefem 
Ištokem na nájem nebytových prostor v budově Hybešova 40 ve Svitávce (bývalá 
prodejna Efektu) na dobu neurčitou od 1. 8. 2008.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 8.1 Smlouvu o právu k provedení stavby mezi Městysem Svitávka a stavebníkem 
Jaroslavem Zoubkem –  a to přípojky IS – přípojky NN na pozemku 1960/10 .
Hlasování: 4 pro, 1 zdržení, 0 proti

Ad 9. prodloužení termínu pro podání nabídek na opravu fortny ve Svitávce  do 31. 7. 2008 
s tím, že budou naceněny práce spojené s odvodněním zákl. zdiva ve dvou variantách. 
Hlasování: 5 pro, 0 zdržení, 0 proti

Rada městyse nesouhlasí a neschvaluje:

ad 5. žádost o finanční příspěvek Oblastní charity Blansko k zajištění provozu zařízení 
Okno dokořán Blansko – odborné sociální poradenství.
Hlasování: 5 proti schválení, 0 pro, 0 zdržení



Ad 6. žádost o finanční příspěvek ve výši 1.500,-Kč na uspořádání turnaje v malé kopané ve 
Zboňku. 
Hlasování: 4 proti schválení, 1 pro, 0 zdržení

Rada městyse bere na vědomí:

Ad 7. zprávu a protokol o kontrolním zjištění ČIŽP o odpadních vodách – pověřuje starostu 
městyse jednáním o uzavření smlouvy o službách se zajištěním kontroly kvality 
odpadních vod.

Ad 9.2 informace starosty městyse o podané žádosti o dotaci na vybudování kanalizace a 
čističky odpadních vod a o fázích přípravy pro územní rozhodnutí výstavby bytového 
domu ve Svitávce.

Rada městyse ukládá:

Ad 3 ve věci čištění potoka na Sasině pověřuje místostarostu městyse o zadání vypracování 
cenové nabídky na provedení výše uvedených prací a současně písemný souhlas 
správce toku s úhradou nákladů 
O: místostarosta městyse

Ad 8.2 ve věci žádosti o směnu pozemků pověřuje Rada nechat zaměřit skutečný stav 
pozemků a dle toho jednat o směně.
O. místostarosta městyse

Ad 8.3 ve věci dešťových vod a nedostačujícího odtoku kanálu na ulici Husova sjednat 
jednání na Úřadu městyse za účasti dotčených osob k projednání možností způsobu 
opravy.



Rada městyse nedoporučuje

ad 8.4. zastupitelstvu městyse ke schválení odprodej pozemku v k. ú. Svitávka p. č. 371/1 
zjednodušené evidenci o výměře 7 380 m2 za účelem využití rozšíření pastvy koní 
ranče Oswego.
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