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město Jevíčko
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
tel.č.: 464 620 511 | e-mail: jevicko@jevicko.cz

U S N E S E N Í
25. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 4. 11. 2019 v kanceláři starosty od 14:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/25R/2019 program 25. schůze rady města dne 4. 11. 2019

2b/25R/2019 rozpočet ZŠ Jevíčko na rok 2019 - 2020 a střednědobý výhled hospodaření ZŠ Jevíčko na
období 2021 - 2022

3a/25R/2019 sortiment výsadby zeleně na ul. Soudní v Jevíčku dle zápisu

3b/25R/2019 úhradu faktury ve výši 15.000 Kč bez DPH za autorský dozor a projekční činnost v souvislosti
s  rekonstrukcí  ulice  Soudní  v  Jevíčku dopravnímu projektantovi  Ing.  Lubomíru  Klodnerovi,
projektová a inženýrská kancelář, Rohozná 366, 569 72 Rohozná

4a/25R/2019 dodatek č.  1 mezi  Městem Jevíčko a Pardubickým krajem ke smlouvě č.  OSV/19/20544 o
poskytnutí účelové dotace na podporu sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních
službách, kdy se dodatkem mění pouze příloha č. 1 - postup stanovení výše dotace, ostatní
ujednání smlouvy na 550.000 Kč se nemění a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1

4d/25R/2019 úhradu  částky  25.110  Kč  bez  DPH firmě  Vítězslav  Adámek,  Kurská  2,  625  00  Brno,  IČ:
45635803 za zadláždění vjezdů na ul. Svitavská v Jevíčku žulovou kostkou v rozsahu 93 m2

6a/25R/2019 propachtování pozemků p. č. 2667, p. č. 2697, p. č. 2727 a p. č. 2738, vše v k. ú. Zadní
Arnoštov firmě Petr Šejnoha, Křenov 173, IČ: 42242100, dodatek č. 1 pachtovní smlouvy mezi
Městem  Jevíčko  a  firmou  Petr  Šejnoha,  Křenov  173,  IČ:  42242100  o  propachtování
zemědělských pozemků za cenu 9.857,68 Kč za hospodářský rok a pověřuje starostu podpisem
dodatku č. 1

6b/25R/2019 pronájem části pozemku p. č. 5401 - ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí žadatelce dle
zápisu a nájemné ve výši 150 Kč/rok a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7a/25R/2019 úhradu částky 19.600 Kč za zpracování  projektové dokumentace k udržovacím pracím na
objektu K. H. Borovského 465, Jevíčko (klubovna motorkáři a skauti -  napadení dřevěných
konstrukcí objektu)

Rada města Jevíčko promíjí

2a/25R/2019 úhradu místního poplatku firmě ZOO ROOM, Soudní 67, Jevíčko na rok 2020 za zábor veřejného
prostranství  reklamní  cedulí  na  Palackého náměstí  v  Jevíčku,  jako kompenzaci  za  vzniklé
omezení v podnikatelské činnosti způsobenou rekonstrukcí ul. Soudní

Rada města Jevíčko souhlasí

4b/25R/2019 s nominací navržených osob a týmů na sportovce roku 2019 okresu Svitavy dle zápisu

Rada města Jevíčko jmenuje

4c/25R/2019 paní Bc. Blanku Žouželkovou, referentku památkové péče MěÚ Moravská Třebová, členkou
pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko

Rada města Jevíčko doporučuje

5/25R/2019 zastupitelstvu města schválit zpracovaný plán práce rady a zastupitelstva na rok 2020
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Rada města Jevíčko pověřuje

7b/25R/2019 investičního  technika  vyřízením  povolovacího  procesu  a  doplněním  dokladové  části
dokumentace na akci "Udržovací práce na objektu K. H. Borovského 465, Jevíčko (klubovny
motorkáři a skauti)"

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta


