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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
74. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 4. 10. 2021 v sále budovy zámečku od 13:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/74R/2021 program 74. schůze rady města dne 4. 10. 2021

2c/74R/2021 změnu  pracovně  právního  vztahu  z  dohody  o  provedení  práce  stávajícího  správce
objektů města na pracovní smlouvu na dobu neurčitou s platností od 1. 11. 2021 na poloviční
pracovní úvazek (20 h týdně)

2e/74R/2021 záměr pronájmu části pozemku p. č. 175/8 v k. ú. Jevíčko-předměstí

3b/74R/2021 smlouvu  o  zřízení  veřejného  místa  zpětného  odběru  mezi  Městem Jevíčko  a  společností
REMA Systém, a. s., Budějovická 1667/64, Praha 4, IČ: 64510263 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy

4a/74R/2021 vyhlášení výběrového řízení č. 2/2021 na obsazení pracovního místa strážník/strážnice Městské
policie Jevíčko

4b/74R/2021 způsob zajištění  akceschopnosti  JSDH Jevíčko v  souladu s  platnou legislativou zpracovaný
velitelem JSDH Jevíčko

4c/74R/2021 ukončení  činnosti  komise  pro  projednávání  přestupků  z  organizačních  důvodů  ke  dni
31. 12. 2021

4d/74R/2021 přijetí pracovníka na pozici „právník“ s nástupem od 1. 1. 2022 na poloviční pracovní úvazek
(20 h týdně), který bude samostatně řešit agendu přestupků a jiných správních deliktů dle
náplně práce

4e/74R/2021 smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí dotace z Programu "Podpora
činnosti  a  provozu  turistických  informačních  center  v  Pardubickém  kraji"  s  poskytnutím
neinvestiční dotace z rozpočtu Pk ve výši 3.871 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6/74R/2021 podání žádosti o pokácení lípy na pozemku p. č. 530/21 v k. ú. Jevíčko-předměstí a podání
žádosti o pokácení jedle na pozemku p. č. 3571/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí

7a/74R/2021 pokládku podlahové krytiny v bytě č.  9 na adrese M. Mikuláše 551 v Jevíčku dle žádosti
žadatelky,  která  si  úhradu  za  pokládku  podlahové  krytiny  provede  z  vlastních  nákladů,
kdy podmínky schválení budou uvedeny v samostatném dokumentu

8/74R/2021 navýšení poplatku za použití veřejného WC na 10 Kč s účinností od 1. 1. 2022

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města

2a/74R/2021 doplnit návrh změny č. 3 ÚP Jevíčko v lokalitě ulice Okružní IV se změnou ploch z BH na SC, aby
se dosáhlo výškové změny regulativů budoucí zástavby dle doporučení komise stavební

Rada města Jevíčko pověřuje

2b/74R/2021 investičního technika zajištěním nejnutnějších oprav ochozu městské věže pracovníky města

Rada města Jevíčko uděluje
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2d/74R/2021 souhlasné stanovisko s projektovou dokumentací pro stavební úpravy objektu Palackého nám.
3,  569 43 Jevíčko,  p.  č.  st.  114 v  k.  ú.  Jevíčko-město s  podmínkou provádění  bouracích
prací  společné  dělící  zdi  mezi  objekty  města  a  č.  p.  3  ručním  bouráním  a  uvedením
po  dokončení  stavby  dvora  města  a  navazujících  objektů  do  původního  stavu  a  dále
s provedením statického pasportu sousední nemovitosti budovy městského úřadu na náklady
investora a pověřuje starostu podpisem stanoviska

5a/74R/2021 souhlasné  stanovisko  s  umístěním  nové  kompaktní  transformační  stanice  pro  společnost
RABBIT, a. s., Jevíčko na pozemku p. č. 3052 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu
podpisem stanoviska

5b/74R/2021 souhlasné stanovisko s vydáním územního souhlasu pro stavbu: "Jevíčko, Palackého nám. 3,
smyčka+SS101N"  spočívající  v  odkopání  stávajícího  kabelového  vedení  AYKY  3x120+70
na pozemku p. č. 96/24 v k. ú. Jevíčko-město, které bude rozpojeno a smyčkově připojeno
do nové přípojkové skříně s podmínkou zajištění protokolu o hutnící zkoušce a opětovného
zadláždění  odbornou  firmou  tj.  s  uvedením  povrchu  do  původního  stavu  a  pověřuje  starostu
podpisem stanoviska

Rada města Jevíčko nedoporučuje

3a/74R/2021 realizaci  změny  ÚP  města  Jevíčka  na  základě  předloženého  záměru  možné  výstavby
fotovoltaické  elektrárny  na  pozemku p.  č.  2743  v  k.  ú.  Zadní  Arnoštov  v  lokalitě  Mařín
na soukromém pozemku

Rada města Jevíčko nesouhlasí

7b/74R/2021 s  finanční  úhradou  či  spoluúčastí  Města  Jevíčko  na  pokládce  podlahové  krytiny  v  bytě  č.  9
na  adrese  M.  Mikuláše  551  v  Jevíčku  a  žádost  žadatelky  v  tomto  směru  zamítá

Rada města Jevíčko doporučuje

7c/74R/2021 sociální pracovnici MěÚ Jevíčko ve spolupráci s vedoucí Střediska pečovatelské služby města
Jevíčka dalším jednáním s rodinou nájemkyně DPS Kobližná 125 týkající se vhodnosti dalšího
užívání bytu stávající nájemkyní

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


