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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
71. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 23. 8. 2021 v zasedací místnosti od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/71R/2021 program 71. schůze rady města dne 23. 8. 2021

4b/71R/2021 záměr provozovat budoucí městský kulturní dům ASTRA formou nájemních smluv pro veškeré
externí uživatele

5a/71R/2021 dotaci  ve výši  400 Kč na každého účastníka letních táborů s trvalým pobytem v Jevíčku
pořádaného Svazem skautů a skautek ČR, 28. oddílu skautů „Petra Müllera“ Jevíčko, z. s.,
který se uskutečnil od 3. 7. 2021 do 14. 7. 2021 a od 14. 7. 2021 do 24. 7. 2021 v Trhonicích
u Jimramova dle předložených seznamů

5b/71R/2021 příspěvek pro Burzu filantropie 2021 v celkové výši 15.000 Kč na veřejně prospěšné projekty

5c/71R/2021 zadání dopracování dokumentace posouzení vlivů na ŽP ke změně č. 3 územního plánu Jevíčko
spol.  Ecological  Consulting, a.  s.,  Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ:  25873962 za
částku 36.000 Kč bez DPH na základě požadavků KrÚ Pardubického kraje, OŽPZ

5d/71R/2021 cenovou  nabídku  firmy  ASACONT  s.  r.  o.,  463  45  Lažany  93,  IČ:  08712336  na  pořízení
variabilního  aretačního  systému  se  zástěnami  pro  kontejnerové  stání  u  gymnázia
v  částce  79.600  Kč  bez  DPH

5e/71R/2021 cenovou nabídku společnosti UNIFLEG CZ, spol. s r. o., Na Křečku 365, 109 04 Praha 10, IČ:
28906641 na pořízení mycího stolu OCEAN SUN SET pro potřeby JSDH Jevíčko a technické
údržby města za částku 76.656 Kč bez DPH

5f/71R/2021 dodatek  č.  1  ke  smlouvě  o  poskytování  poradenských  služeb  mezi  Městem  Jevíčko  a
společností Ernst & Young, s. r. o., Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1 po dobu udržitelnosti
projektu "Zavedení systému door to door v Jevíčku" za částku 25.000 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem dodatku č. 1

7b/71R/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. 158/5 - zahrada, 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 10.100 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7c/71R/2021 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2022381/SOBS VB/2 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 3072/1 v k. ú. Jevíčko-
předměstí, výši jednorázové náhrady 2.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7d/71R/2021 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2022224/SOBS VB/1 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 5330/1, p. č. 5384, p.
č. 1687/3, p. č. 1497 a p. č. 1753/2, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorázové náhrady
10.400 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7e/71R/2021 záměr prodeje pozemku p. č. 438/2 a části pozemků p. č. 440 a p. č. 1324/1, vše v k. ú. Zadní
Arnoštov

7g/71R/2021 záměr prodeje části pozemku p. č. 24/1 v k. ú. Zadní Arnoštov
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7i/71R/2021 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č.  IV-12-2022829/VB/1 mezi  Městem Jevíčko a společností  ČEZ Distribuce,  a.  s.,  Teplická
874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 538/74 a p. č. 550/69,
oba v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorázové náhrady 2.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy

7j/71R/2021 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č.  IV-12-2022960/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. 3052 v k. ú. Jevíčko-
předměstí, výši jednorázové náhrady 2.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7k/71R/2021 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č.  IV-12-2022187/VB/1 mezi  Městem Jevíčko a společností  ČEZ Distribuce,  a.  s.,  Teplická
874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 4240 a p. č. 4241/1, oba
v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorázové náhrady 2.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy

7l/71R/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, výši jednorázové náhrady 6.100 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7n/71R/2021 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2022810/SOBS VB/4 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 1751/65, p. č. 1751/66, p.
č.  2557/4,  p.  č.  2557/3,  p.  č.  2557/2  a  p.  č.  2561,  vše  v  k.  ú.  Jevíčko-předměstí,  výši
jednorázové náhrady 4.100 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7p/71R/2021 dodatek č. 1 nájemní smlouvy mezi Městem Jevíčko a nájemcem nebytového prostoru ve III.
NP domu Palackého nám. 1 na pronájem uvedeného nebytového prostoru s prodloužením
nájmu do 31. 12. 2022 a pověřuje starostu podpisem dodatku nájemní smlouvy

7q/71R/2021 úpravu cen nájemného za pozemky v majetku města Jevíčka pro nově uzavřené i stávající
nájemní smlouvy

7r/71R/2021 smlouvu  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  služebnosti  mezi  Městem  Jevíčko  a  společností
CETIN,  a.  s.,  Českomoravská  2510/19,  190  00  Praha  9  na  zřízení  věcného  břemene
na pozemku p. č. 107/9 v k. ú. Jevíčko-město, výši jednorázové náhrady 1.000 Kč bez DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

Rada města Jevíčko přiděluje

8/71R/2021 byt č. 1 na ul. Biskupická 364, Jevíčko, žadatelům dle zápisu s uzavřením nájemní smlouvy
na dobu určitou od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2022

Rada města Jevíčko ruší

7a/71R/2021 usnesení RM č. 5a/67R/2021 ze dne 7. 6. 2021 týkající se smlouvy 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  s jednorázovou náhradou za zřízení  výše
popsaných práv odpovídajících věcnému břemeni ve výši 9.100 Kč bez DPH

Rada města Jevíčko uděluje

3/71R/2021 souhlas pro ZŠ Jevíčko k  přijetí  účelově určeného finančního daru od společnosti  Women for
Women, o. p. s., v rámci projektu "Obědy pro děti" pro školní rok 2021/2022 v celkové výši
63.375 Kč a pověřuje ředitele ZŠ Jevíčko podpisem darovacích smluv
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6a/71R/2021 souhlasné  stanovisko  ke  zřízení  sjezdu  pro  napojení  novostavby  bytového  domu  na  ul.
Třebovská p. č. 138/1 a p. č. 216/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem
uděleného souhlasu

6b/71R/2021 souhlasné  stanovisko  k  zvláštnímu  užívání  komunikace  pro  umístění  přípojek
k novostavbě bytového domu na ul.  Třebovská p. č. 138/1 a p. č. 216/1 v k. ú. Jevíčko-
předměstí a pověřuje starostu podpisem uděleného souhlasu

7o/71R/2021 souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se stavbou s názvem akce "Jevíčko, Olomoucká 226,
kNN"  s  požadavkem  uložení  kabelového  vedení  NN  v  zeleném  pásu  kolem  silnice
v dostatečné hloubce z důvodu možné realizace zpevněných ploch - chodníku

Rada města Jevíčko souhlasí

2b/71R/2021 a podporuje úpravy autobusového jízdního řádu mezi městy Konice a Jevíčko dle předloženého
návrhu obce Šubířov

4a/71R/2021 s návrhem starosty, uplatnit si pro Město Jevíčko DPH z celkové ceny rekonstrukce kina Astra,
kdy DPH stavby činí 7.843.978 Kč, a toto DPH bude kráceno poměrem a koeficientem dle § 76
Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.

Rada města Jevíčko pověřuje

2a/71R/2021 starostu projednáním návrhu autobusového dopravního spojení v neděli  ve směru Konice-
Šubířov-Jevíčko  a  zpětně  Jevíčko-Šubířov-Konice  s  návazností  na  další  autobusové  spoje
do cílových stanic Olomouc a Prostějov s Pardubickým a Olomouckým krajem

4c/71R/2021 starostu  zpracováním  návrhu  ceníku  nájmů  pro  prostory  kulturního  domu  ASTRA  a
předložením materiálu do jednání RM nejpozději do 31. 10. 2022

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města

7f/71R/2021 schválit prodej pozemku p. č. 438/2 a části pozemků p. č. 440 a p. č. 1324/1, vše v k. ú. Zadní
Arnoštov s doporučením držet se horní hranice ceníkové ceny

7h/71R/2021 schválit  prodej  části  pozemku  p.  č.  24/1  v  k.  ú.  Zadní  Arnoštov  s  doporučením  držet
se horní hranice ceníkové ceny

7m/71R/2021 schválit  stavebníkům dle zápisu prodloužení lhůty pro dokončení staveb garáže v lokalitě
za Židovským hřbitovem v k. ú. Jevíčko-předměstí do 31. 12. 2021

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


