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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
69. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 19. 7. 2021 v zasedací místnosti od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/69R/2021 program 69. schůze rady města dne 19. 7. 2021

2a/69R/2021 změnu  ceníku  Pečovatelské  služby  Jevíčko  od  1.  9.  2021,  kdy  se  zvyšuje  základní
sazba poskytovaných služeb z  90 Kč na 100 Kč a  zvýšená sazba ze 120 Kč na 130 Kč
za hodinu, ostatní ceny zůstávají v dosavadní výši

2b/69R/2021 bezplatný pronájem Panského dvora pro konání společenské akce "Rozloučení s prázdninami"
pořádaného  T.  J.  SK  Jevíčko,  která  proběhne  v  sobotu  28.  8.  2021  od  15:00  h
s ukončením v neděli 29. 8. 2021 ve 02:00 h

2c/69R/2021 pronájem modlitebny v budově synagogy spolku GLOBAL PHILIPPINE HEALING, z. s. za účelem
pořádání  duchovní  očistné  techniky,  zpěvu  mantry  OM,  každý  čtvrtek  v  době  od  19:00
do 21:00  h  od  1.  8.  2021 do  31.  10.  2021 s  platebními  podmínkami  dle  ceníku  města
za pronájem prostor v synagoze

3a/69R/2021 cenovou  nabídku  firmy  NETVOIP,  s.  r.  o.,  Kostelní  41,  Jevíčko,  IČ:  28850581  na  upgrade
kamerového  systému  na  Palackého  náměstí  v  Jevíčku  za  částku  74.294  Kč  bez  DPH

4b/69R/2021 cenovou nabídku spol. INPROS F-M, s. r. o., 28. října 1639, 738 01 Frýdek Místek, IČ: 64611281
na projektové práce (DÚR, DSP, DPS) na stavbu "Chodník na p. č. 228/2, 228/25, 222/4, 222/5,
1750/8, 1740/14 v k. ú. Jevíčko-předměstí" za částku 62.000 Kč bez DPH

4c/69R/2021 cenovou nabídku spol. INPROS F-M, s. r. o., 28. října 1639, 738 01 Frýdek Místek, IČ: 64611281
na inženýring pro povolení stavby nápojného chodníku z ulice Brněnské k provozovně LIDL,
Na Rybníku za částku 26.000 Kč bez DPH

4d/69R/2021 přijetí dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu pro akci "Podnikatelský park Jevíčko" ve výši
9.575.825 Kč na 1. etapu zainvestování technické infrastruktury pro budoucí průmyslovou zónu
dle Registrace akce č. 122D201000003

4e/69R/2021 cenovou nabídku společnosti  InProjects -  Mgr.  Alexander Ivanov,  788 16 Sobotín 257,  IČ:
02008726 na spolupráci při administraci při realizaci projektu "Podnikatelský park Jevíčko" za
částku 60.000 Kč (není plátce DPH)

4f/69R/2021 úhradu prací provedených společností  TOFRA-STAVBY, s. r.  o.,  Biskupická 367, Jevíčko, IČ:
07695454 na zastřešení problémového úseku hradeb v úseku "I" v souvislosti se zatékáním
do sousedního objektu č. p. 241, Okružní II ve výši 63.920,40 Kč bez DPH

4g/69R/2021 přijetí  dotace  z  Pardubického  kraje  ve  výši  40.000  Kč  na  provedení  restaurování
tzv. Dworschakova kříže v k. ú. Jevíčko-předměstí

4h/69R/2021 dotaci  ve  výši  7.200  Kč  na  pořádání  příměstského  tábora  "Prázdninová  dílna  s  knihou"
v termínu 12. 7. – 16. 7. 2021, dotaci ve výši 10.800 Kč na pořádání příměstského tábora
"Všeuměl sportovcem" v termínu 12. 7. – 16. 7. 2021, oba pořádané MAS Moravskotřebovsko a
Jevíčsko, o. p. s. a dotaci ve výši 5.600 Kč na pořádání příměstského tábora "Letní tenisový
kemp" v termínu 19. 7. – 23. 7. 2021 pořádaného Tenis-Clubem Jevíčko, z. s.

5a/69R/2021 prodej nepotřebného majetku - osobní motorové vozidlo Škoda Octavia rz 1E3 3034 nejvyšší
nabídce, minimálně za odhadní cenu dle znaleckého posudku ve výši 35.000 Kč

6b/69R/2021 podání žádosti o pokácení tújí na pozemku p. č. 169/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí, o pokácení
břízy na pozemku p. č. 1199/6 v k. ú. Jevíčko-předměstí
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7/69R/2021 navýšení  ceny  díla  na  havarijní  opravu  zdroje  tepla  v  objektu  Soudní  51  v  Jevíčku  firmou
Instalatérství  Bidmon,  s.  r.  o.,  Třebovská  431,  569  43  Jevíčko,  IČ:  28821068  za  částku
357.504,40 Kč bez DPH, vzhledem k tomu, že v průběhu měsíců březen - červen 2021 došlo
k navýšení cen materiálů (potrubí, armatury, kotle, izolace, atd.) o více jak 20 % a jde o cenu
obvyklou v daném místě za dílo srovnatelných vlastností vzhledem k náročnosti provedení díla,
délce doby, po kterou bude zhotovováno a jde o cenu přiměřenou zakázce

Rada města Jevíčko potvrzuje

2d/69R/2021 potřebnost  s  vybudováním  Domova  se  zvláštním  režimem  v  obci  Křenov,  kdy  záměr
společnosti  Senior  Support,  s.  r.  o.,  Korunní  2569/108,  101  00  Praha  -  Vinohrady,
IČ: 08252793 je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického
kraje,  neboť  tato  lokalita  je  hodnocena  nedostatečným  pokrytím  počtu  lůžek  této
sociální  služby

Rada města Jevíčko uděluje

2e/69R/2021 souhlas se záborem části pozemku p. č. 538/57 (598 m2) za účelem zařízení staveniště pro
výstavbu bytového domu v době od 1. 8. 2021 do 1. 1. 2022 dle dodané žádosti

6d/69R/2021 souhlas společnosti Lidl Česká republika, v. o. s., IČ: 26178541 s odnětím zemědělské půdy
ze ZPF pozemků p. č. 1740/14, p. č. 1750/5, p. č. 1750/8, p. č. 3073/4 a p. č. 3073/5, vše v k. ú.
Jevíčko-předměstí

Rada města Jevíčko souhlasí

2f/69R/2021 s  nabídkou společnosti  "Kino  na  Kolečkách"  k  uspořádání  jednoho promítání  letního  kina
v  prostorách  Panského  dvora  v  termínu  17.  8.  2021,  kdy  veškeré  náklady  na  produkci
budou pokryty z vybraného vstupného

Rada města Jevíčko pověřuje

3b/69R/2021 starostu vyvoláním jednání s autobusovým dopravcem Olomouckého kraje o možnosti zřízení
nedělní odpolední autobusové linky do Olomouce

5b/69R/2021 vedoucího  technických  pracovníků  zaj ištěním  vyhlášení  nabídky  na  prodej
osobního motorového vozidla Škoda Octavia rz 1E3 3034 s uveřejněním na úřední desku města
a internetových portálech

6c/69R/2021 starostu  projednáním  připomínek  vyplývajících  ze  schůze  komise  životního  prostředí
o minimalizaci využívání silnic ve městě zemědělskou technikou a zákazem vyvážení digestátu
na polnosti v blízkosti města s Hanáckou zemědělskou společností Jevíčko, a. s. s ředitelem
společnosti

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města

4a/69R/2021 schválit cenovou nabídku a smlouvu o dílo firmy Ing. Lukáš Roubal, Sádky 6, 796 01 Prostějov,
IČ: 76627942 na zajištění dokumentace pro provádění stavby na akci: "Nový areál technických
služeb a sběrného dvora v Jevíčku – 2. etapa" za částku 272.855 Kč vč. DPH

Rada města Jevíčko nedoporučuje zastupitelstvu města

6a/69R/2021 schválit nabídku společnosti VIAGEM, a. s. na koupi pozemků p. č. 4811 (633 m2) a p. č. 4821
(1680 m2), oba v k. ú. Jevíčko-předměstí za celkovou cenu 161.910 Kč

Rada města Jevíčko neschvaluje
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6e/69R/2021 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2022830/VB/1 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 4241/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


