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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
75. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 20. 10. 2021 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/75R/2021 program 75. schůze rady města dne 20. 10. 2021

2a/75R/2021 dotaci  pro  zákonné  zástupce  reprezentantky  ČR  na  ME  v  twirlingu,  které  se  uskuteční
v Chorvatském městě Poreč od 21. 10. 2021 do 24. 10. 2021 ve výši 10.000 Kč na základě
uzavřené veřejnoprávní smlouvy

2b/75R/2021 spoluúčast  klienta,  který  neúmyslnou  nehodou  poškodil  sprchové  dveře  v  koupelně
DPS Kobližná 125 v Jevíčku, na úhradě nákladů za výměnu sprchových dveří ve výši 1.000 Kč
z celkových nákladů 9.096,50 Kč vč. DPH

3/75R/2021 uzavření smlouvy č. OKŘ/21/74953 mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí
programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany pro JSDH
Jevíčko ve výši 25.000 Kč z rozpočtu Pk a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4a/75R/2021 fakturaci  společnosti  INRECO, s.  r.  o za druhou etapu projektové přípravy obnovy hradeb
na Okružní IV v Jevíčku, tj. za doplňkový vrtný inženýrský geologický průzkum a prováděcí
dokumentaci ve výši 80.460 Kč bez DPH

4b/75R/2021 dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/21/7098 o poskytnutí dotace Pardubického kraje na sociální
služby, kdy se dotace navyšuje o 18.000 Kč, tedy na celkovou částku ve výši 61.400 Kč a
pověřuje starostu podpisem dodatku

4c/75R/2021 dotaci  Svazu  skautů  a  skautek  ČR  28.  oddílu  skautů  "Petra  Müllera",  Jevíčko,  z.  s.  na
uspořádání vzpomínkové akce na pana Františka Plecha ve výši 3.300 Kč

4e/75R/2021 smlouvu č. 9421002289/2021/4000239667 mezi Městem Jevíčko a společností GASNET, s. r. o.
o  podmínkách  napojení,  o  spolupráci  a  součinnosti  při  realizaci  plynárenského zařízení  a
o smlouvě budoucí nájemní pro lokalitu U Kapličky a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4f/75R/2021 úhradu fakturované částky  ve  výši  26.000 Kč  (není  plátce  DPH)  za  zhotovení  projektové
dokumentace silnoproudé elektroinstalace v  Domě hasičů Jevíčko firmou Ing.  Miloslav  Müller,
Brněnská 297, 679 71 Lysice, IČ: 64475956

5b/75R/2021 záměr  pořízení  nového  vozidla  -  kontejnerového  nosiče  v  roce  2022  z  úvěrových
prostředků města

7a/75R/2021 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2023046/SOBS VB/02 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 96/24 v k. ú. Jevíčko-město,
výši jednorázové náhrady 2.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7b/75R/2021 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2023049/SOBS VB/02 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 5428/1 v k. ú. Jevíčko-
předměstí, výši jednorázové náhrady 2.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7c/75R/2021 smlouvu o uzavření  budoucí  smlouvy o zřízení  věcného břemene mezi  Městem Jevíčko a
vlastníkem  pozemků  p.  č.  5  v  k.  ú.  Jevíčko-město  na  zřízení  věcného  břemene
na uvedeném pozemku, výši jednorázové náhrady 5.000 Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
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7d/75R/2021 smlouvu o uzavření  budoucí  smlouvy o zřízení  věcného břemene mezi  Městem Jevíčko a
vlastníky pozemků p. č. 6/1, p. č. st. 8, oba v k. ú. Jevíčko-město a pozemkem p. č. 57/5 v k. ú.
Jevíčko-předměstí  na zřízení věcného břemene na uvedených pozemcích, výši  jednorázové
náhrady 5.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7e/75R/2021 záměr pronájmu pozemků p. č. st. 203, p. č. 127, p. č. 3189, p. č. 3591, p. č. 538/13, p.
č. 550/12, p. č. 550/54, p. č. 5452/5, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí

7f/75R/2021 záměr pronájmu pozemků p. č. 2631 v k. ú. Zadní Arnoštov

9a/75R/2021 úpravu odpisového plánu č. 1 pro Mateřskou školu Jevíčko

9b/75R/2021 rozpočet MŠ Jevíčko na rok 2022 a střednědobý výhled hospodaření pro roky 2023 a 2024

Rada města Jevíčko pověřuje

4d/75R/2021 místostarostu ve spolupráci s investičním technikem a správcem VO sumarizací podkladů pro
účast ve výzvě MPO v programu EFEKT na rekonstrukci veřejného osvětlení

5a/75R/2021 vedoucího technických pracovníků dalším jednáním o dodání repasovaného motoru z Itálie dle
návrhu dodavatele

5c/75R/2021 starostu  zajištěním  zpracování  cenové  nabídky  pro  čerpání  úvěru  určeného  pro  financování
pořízení  nového  vozidla  -  kontejnerového  nosiče

7g/75R/2021 vedoucího organizačního odboru zajištěním upřesnění záměru koupě pozemku p. č. 52/1 v k. ú.
Zadní  Arnoštov od žadatelky s uvedením, zda je plánováno pozemek zastavět a v jakém
časovém horizontu

7h/75R/2021 vedoucího organizačního odboru zajištěním upřesnění záměru koupě části pozemku p. č. 24/1
v k. ú. Zadní Arnoštov od žadatelky s uvedením, zda je plánováno pozemek zastavět a v jakém
časovém horizontu

8c/75R/2021 správce SBF zajištěním vyrozumění stávajícího nájemce o ukončení platnosti smlouvy k užívání
nebytových prostor na adrese Komenského nám. 167 v Jevíčku ke dni 31. 12. 2021 a vyřízením
náležitostí s tím souvisejících

8e/75R/2021 správce SBF zajištěním vyrozumění stávajícího nájemce o ukončení platnosti smlouvy k užívání
bytu č. 2 na adrese Kobližná 125 v Jevíčku ke dni 31. 12. 2021 a vyřízením náležitostí s tím
souvisejících

Rada města Jevíčko souhlasí

2c/75R/2021 s  využitím  prostor  Sběrného  dvora  Jevíčko  pro  zajištění  akce  "Sběr  papíru"  pořádaného
Základní školou Jevíčko s využitím technických pracovníků města dle požadavku organizátora

6/75R/2021 se  zrušením výběrového  řízení  VZMR akce  "Zpracování  projektové  dokumentace  na  akci
oprava vodovodu, kanalizace a komunikace na ul. Zadní, ul. K. Appla a ul. Příční v Jevíčku" a
pověřuje  investičního  technika  rozesláním  nové  výzvy  více  zájemcům  na  VZMR  formou
poptávkového řízení vč. doplnění čl. 6 dle zápisu

8f/75R/2021 s prodloužením nájemní smlouvy nebytového prostoru na jedno stání v přístřešku na parkování
ve dvorním traktu bytového domu Růžová 91 v Jevíčku žadateli dle přílohy do 31. 12. 2022

Rada města Jevíčko nesouhlasí

8a/75R/2021 se  změnou nájemní  smlouvy  a  následně  se  změnou distribuční  sazby  z  dosavadní  C25d
na D25d na adrese Komenského nám. 167 a zamítá tak žádost žadatele

8b/75R/2021 s prodloužením stávající nájemní smlouvy na nebytové prostory na adrese Komenského nám.
167 v Jevíčku, kdy stávající  smlouva, která je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2021
zanikne  dnem  31.  12.  2021,  a  to  z  důvodu  plánovaného  vlastního  využití  daných
prostor městem
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8d/75R/2021 s prodloužením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2 na adrese Kobližná 125 v Jevíčku, kdy
stávající  smlouva,  která  je  uzavřena  na  dobu  určitou  do  31.  12.  2021  zanikne  dnem
31. 12. 2021

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města

5d/75R/2021 schválit plán práce schůzí RM a zasedání ZM v roce 2022

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


