
Usnesení

z jednání Rady městyse Svitávka, konaného dne 25. června 2008 v 15.30 hod. v kanceláři 
starosty městyse

Rada městyse souhlasí a schvaluje:

Ad. 4. Posunutí termínu ze  Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ABD Group a. s., a 
to o 90 dní, celkem tedy 270 dní od podpisu smlouvy na odkup pozemků v městisi 
Svitávka.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 9. 2 se stavbou dřevostavby na pozemku 2031 v k. ú. Svitávka za obvyklých 
podmínek s tím, že v nejbližší době městys nebude zřizovat přístupovou cestu k této 
lokalitě.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 9. 5 přidělení bytu po p. Holasové Jaroslavě – Mezimostí 49 manželům 
Kubínovým.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržení

Rada městyse bere na vědomí:

Ad 5 celkové vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné 
a stočné pro kalendářní rok 2007. Jde o porovnání plánované a skutečné kalkulace 
vodného v městysi Svitávka pro rok 2007.

Ad 8 zákon 159/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o střetu zájmů a povinnosti se 
zákonem související

Ad. 10.3. žádost o vybudování inženýrskích sítí v lokalitě „Na Nivce“ – žádostí se bude 
nadále zabývat, projednala prověření stavební připravenosti.



Rada městyse doporučuje

Ad 1. zastupitelstvu městyse smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
na opravu konstrukce stropu v základní škole a přijetí dotace ve výši 150.000,-Kč.

Ad. 10 zastupitelstvu městyse schválení zadání změny č. 2 územního plánu obce 
Svitávka dle zadání a pořízení Městského úřadu Boskovice, odbor výstavby a ÚP. 

Ad 11. zastupitelstvu městyse výkup pozemku p. č. 97/2 v k. ú. Svitávka pro 
zbudování komunikace

Ad. 22. zastupitelstvu městyse odprodej pozemků pod garážemi (po oddělení nově 
vzniklá p. č. 1763/6 v k. ú. Svitávka)  

Rada městyse nesouhlasí a neschvaluje

Ad 2. žádost ZŠ Svitávka  o příspěvek na lektory anglického jazyka ve výši 4000,-, 
které pořádá občanské sdružení Bambas.

Ad. 9.1 žádost o pronájem parkovacího místa na parkoviští před bytovým domem č. p . 
162 na p. č. 1772/1 v k. ú. Svitávka. Žadateli doporučuje zažádat  bezmocnost pro 
matku žadatele. 

Rada městyse ukládá

9.4 jednat ve věci odprodeje bytového domu Palackého 448 o odprodeji 
nemovitosti bez jímky , v návaznosti na to projednat prodej nemovitosti Palackého č. 
p. 183 (společná jímka).

Ad 7. doplnit podklady pro odměny ředitelů příspěvkových organizací Základní 
školy a Mateřské školy Svitávka

Rada městyse nedoporučuje 

Ad 6 vstup do „Komunikačního, monitorovacího a varovného SMS systému 
Jihomoravského kraje“

Jaroslav Zoubek Zdeněk Zeman

Ing. Martin Cetkovský 


