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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
67. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 7. 6. 2021 v zasedací místnosti od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/67R/2021 program 67. schůze rady města dne 7. 6. 2021

3a/67R/2021 bezplatný pronájem městské chaty a tábořiště pro SRPS ZŠ Jevíčko na Smolenském údolí
k uspořádání letního táboru pro děti I. stupně ve dnech 1. 8. - 7. 8. 2021

3b/67R/2021 pronájem kulturního domu v Zadním Arnoštově na období od 11. 6. 2021 do 12. 9. 2021
za  účelem  konání  místních  akcí  a  setkání  občanů  žadateli  dle  zápisu  za  poplatek
1.000 Kč/měsíc vč. spotřebované vody a energií

4a/67R/2021 výsledek výběrového řízení na akci "Přístavba a stavební úpravy kina Astra na ul. Kostelní 41,
Jevíčko", ve kterém nejvýhodnější nabídku podal účastník PTÁČEK - pozemní stavby, s. r. o.,
Podvalí 629, 752 01 Kojetín, IČ: 25896873 za nabídkovou cenu 37.352.275,59 Kč bez DPH

5a/67R/2021 smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-2004574/VB/4 mezi Městem Jevíčko a společností
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene - služebnosti
na pozemku p. č. 163/2 - ostatní plocha, p. č. 1751/31 - ostatní plocha, p. č. 3571/1 - ostatní
plocha  a  p.  č.  st.  1381  -  zastavěná  plocha  a  nádvoří,  vše  v  k.  ú.  Jevíčko-předměstí,
jednorázovou náhradu za zřízení výše popsaných práv odpovídajících věcnému břemeni ve výši
9.100 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5b/67R/2021 smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-2007990/VB/4 mezi Městem Jevíčko a společností
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene - služebnosti
na pozemku p. č. 78/2, p. č. 1751/22, p. č. 1751/21, p. č. 1751/49 a p. č. 1751/60, vše ostatní
plocha  v  k.  ú.  Jevíčko-předměstí,  jednorázovou  náhradu  za  zřízení  výše  popsaných  práv
odpovídajících věcnému břemeni ve výši 1.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy

6a/67R/2021 ukončení nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2, M. Mikuláše č. p. 551 v Jevíčku dohodou ke dni
30. 6. 2021

6b/67R/2021 žádost nájemce bytu č. 2, M. Mikuláše č. p. 551 v Jevíčku o možnost úhrady dlužné částky
formou splátek ve výši 3.000 Kč měsíčně až do konečného zaplacení výše dluhu

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města

2a/67R/2021 schválit cenovou nabídku Ing. arch. Jana Vrbky, Tučkova 659/18, 602 00 Brno, IČ: 74145827 na
zpracování  studie  "Urbanistická studie  na řešení  rekonstrukce ulic  Kostelní,  Horní  Farní  a
Komenského nám., Jevíčko" za částku 220.000 Kč (není plátce DPH)

2b/67R/2021 schválit záměr prodeje stavebního pozemku na ulici Okružní IV - pozemky p. č. 3572, p. č. 177,
p. č. 178, p. č. 179 a p. č. 1757/6, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřit RM vyhlášením
soutěže na zpracování urbanistického řešení lokality ulic Na Salajce a Okružní IV v Jevíčku

4b/67R/2021 schválit uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem VŘ společností PTÁČEK - pozemní
stavby, s. r. o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín, IČ: 25896873 na akci "Přístavba a stavební úpravy
kina Astra na ul. Kostelní 41, Jevíčko" za částku 37.352.275,59 Kč bez DPH (45.196.253,46 Kč
vč. DPH)
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6c/67R/2021 schválit výsledek veřejné zakázky na akci "Stavební úpravy bytového domu Jevíčko, Nerudova
č.  p.  529",  ve  kterém  nejvýhodnější  cenovou  nabídku  na  objekt  SO  02  podala  firma
Letostav, s. r. o., Nádražní 12, 679 61 Letovice, IČ: 16343794 za nabídkovou cenu 1.068.641 Kč
vč. DPH a uzavření smlouvy o dílo na uvedenou akci s navrhovanou firmou

Rada města Jevíčko doporučuje

4c/67R/2021 uskutečnění  kulturního  programu  Jevíčské  pouti  v  prostorách  Panského  dvora  a  prostor
Palackého náměstí ponechat pouze pro atrakce s lunaparkem, stánkařský prodej a mši

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


