
Usnesení 
z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 29. 10. 2009 

 
 
 
Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: 
 
 
Ad 1) Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 
13.1. Smlouva o poskytnutí dotace z prostředků FRB 
13.2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení břemene – Labuť 
13.3. Smlouva o poskytnutí dotace SDH 
13.4. Zřizovací listina ZŠ a MŠ 
13.5. Přijetí sponzorského daru STOBA s. r. o. 
13.6. Rozpočtové opatření č. 10/2009  
 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 3)  Ověřovatele zápisu usnesení: p. Mgr. Miloše Randulu a p. Ing. Josefa Maška 
 Hlasování: 10 pro, 2 zdržení, 0 proti 
 
 
Ad 4) Smlouvu o poskytnutí úvěru k realizaci investičního záměru „Výstavba bytového 

domu Svitávka 
 
č. 330289169 s Českou spořitelnou a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62 na financování 
projektu Výstavba bytového domu a to až do výše 8.500 000,-Kč a Smlouvu o zastavení  
pohledávky z bankovního účtu č. 330280169-ZÚ. 
 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 4) Smlouvu o dílo na akci „Výstavba bytového domu Svitávka“ 
 
s firmou SKANSKA CZ a. s. , jež se stala vítěznou firmou výběrového řízení ve veřejné  
Zakázce „Výstavba bytového domu Svitávka“. Cena díla je 17.885.283,-Kč bez DPH,  
Zahájení díla je 1. 3. 2010, dokončení díla  nejpozději do 31. 8. 2011. Cena bude hrazena 
následovně: 90 % z ceny bude uhrazeno na základě faktury po předání díla, 10 % z ceny  
díla bude uhrazeno na základě faktury po odstranění vad a nedodělků. 
 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 13.1.) Smlouvu o poskytnutí dotace z prostředků SFRB 
 
č. 9270370437 o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu  
nájemních bytů v obcích pro příjmově vymezené osoby dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb., se  
Státním fondem rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci. Na základě této smlouvy je příjemce  
dotace (Městys Svitávka) investorem stavby bytového domu se vznikem 13 nájemních bytů.  



Fond na základě této smlouvy poskytne příjemci dotace ze svého rozpočtu na financování 
nákladů  výše uvedené stavby, finanční investiční dotaci ve výši 8 190 000,-Kč. 
 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 6)  Dohodu o partnerství projektu „Cyklostezka Svitávka – Letovice, Zboněk“ 
 
 
na základě této Dohody žadatel dotace Město Letovice a partner Městys Svitávka uzavírají  
partnerství k realizaci projektu „Cyklostezka Svitávka – Letovice, Zboněk“, který realizátor  
předkládá s žádostí o finanční prostředky z Regionálního programu NUTS 2 Jihovýchod  
2007-2013, oblast podpory 1.4 Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu. Zapojení 
Partnera v projektu je společná příprava žádosti do ROP JV a následná propagace projektu 
„Cyklostezka Svitávka – Letovice, Zboněk“. 
Zastupitelstvo městyse schválilo Smlouvu o právu k provedení stavby mezi Městysem  
Svitávka (vlastníkem nemovitosti( a Městem Letovice (stavebníkem), na základě které  
Vlastník dotčené nemovitosti (pozemku) prohlašuje, že tímto vydává stavebníkovi 
Souhlas s umístěním a zřízením stavby cyklostezky na dotčeném pozemku za účelem  
Vydání příslušného stavebního povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu. Vlastník dotčeného pozemku souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem 
pro správní řízení jako souhlas účastníka. 
 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 7) Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2010  
 
 
Výše finančního příspěvku obcí do Fondu IDS pro rok 2010 činí tak, jako dosud 50,-Kč na 
jednoho obyvatele,  z toho 45,-Kč na standard dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK a 5,-Kč 
na úhradu nákladů na zajištění a fungování a koordinace IDS JMK. Celková částka, kterou se 
městys na základě čl. V. Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK zavázal zaplatit, 
činí 1732,-Kč (počet obyvatel), x 50,-Kč tedy celkem 86.600,-Kč. 
 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 8) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK  
 
č. 478/2009/OŽP – předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové investiční finanční 
podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje ve formě dotace na vybudování kanalizace a 
čistírny odpadních vod dle projektu „Kanalizace a ČOV Svitávka“ VH atelier, s. r. o. Příjemci 
je poskytovaná dotace ve výši 5.500.000,-Kč a příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci 
této akce nejpozději do 31. 3. 2012.  
 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
 



Ad 9) Smlouvu o zřízení věcného břemene 
 
s Jihomoravským krajem (jako povinným z věcného břemene) o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. Budoucí oprávněný (Městys Svitávka) z věcného břemene je investorem 
stavby Svitávka – bytové domy, v souvislosti se kterou je řešena stavba přípojky NN a plynu, 
jež bude realizována na částech pozemku p. č. 2075/1 v k. ú. a obci Svitávka, zapsaného na 
LV č. 706  ve vlastnictví budoucího povinného z věcného břemene . 
 
 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 10)   Záměr o prodeji 
 
p. č. 93/3 v k. ú. Svitávka z vlastnictví městyse na základě žádosti  p. Pavlíny Rokošové,  
bytem Jiráskova 136. Výměra pozemku činí 162 m2. 
 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
 
Ad 11) a 13.6)  Rozpočtové opatření č. 9/2009 a 10/2009  
 
které je přílohou zápisu usnesení. 
 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
 
Ad 13.2. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
 
 
se subjektem Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. 
Povinný (SŽDC) z věcného břemene má právo hospodařit s majetkem státu – pozemkem p. č. 
1956/1 v k. ú. Svitávka, přičemž oprávněný z věcného břemene (Městys  Svitávka) je 
investorem stavby pod názvem „Vodovod pro ublast U Labutě“ , v jejímž rámci bude na 
dotčeném pozemku uložen vodovodní řad. Rozsah dotčení pozemku je dán projektovou 
dokumentací, schválenou Drážním úřadem, Úhrada za zřízení věcného břemene je 
jednorázovou platbou ve výši 60.000,- Kč bez DPH.  
 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
 
 
Ad 13.3. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje  
 
č. 1-444/2009-14 – předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční 
podpory z rozpočtu poskytovatele (Jihomoravského kraje) ve formě dotace na výstroj a 
výzbroj JSDH ve výši 190.000,-Kč. Základ pro stanovený výše dotace, tj. souhrn 



předpokládaných uznatelných výdajů na realizaci Akce činí 271.440,-Kč, poskytovaná dotace 
představuje maximálně 70 % základu pro stanovení výše dotace. 
 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 13.4 Zřizovací listinu ZŠ a MŠ Svitávka 
 
Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb. 
 
Hlasování 12 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 13.5. Přijetí sponzorského daru 
 
A uzavření smlouvy o přijetí sponzorského daru na pořádání jarmarku 20009 od firmy 
STOBA s. r. o., ve výši 4.000,-Kč. 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí: 
 
Ad 2) Kontrolu plnění úkolů z minulých jednání 
 
Ad 12)   
Informace ke stížnosti občanů ve věci zbudování kanalizace v lokalitě U Koupaliště. Starosta 
Městyse předložil varianty řešení zbudování kanalizace v této ulici. Tento závěr bude ještě 
Zaslán písemnou formou p. Přichystalovi jako zástupci přítomných občanů. 
 
Ad 13) 
Informaci o tom, že se městys od 1. 12. 2009 stává plátcem DPH. 
 
Informaci o pokračujících pracech na náměstí. 
 
 
 
Další jednání Zastupitelstva městyse proběhne dne 21. 12. 2009.  
 
 
 
Jednání ukončeno v 20.30 hod.  
 
 
 
Ing. Josef Mašek      Mgr. Miloš Randula 
 
 
     Ing. Martin Cetkovský  
 
 



 
 
 
 
 


