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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
81. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 24. 1. 2022 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/81R/2022 program 81. schůze rady města dne 24. 1. 2022

2b/81R/2022 spoluúčast  města  vyvěšováním  vlajky  na  budově  MěÚ  na  akci  "Vlajka  pro  Tibet"  ve
stanovených termínech do konce roku 2024

3a/81R/2022 znění smlouvy o nájmu nebytových prostor kulturního domu v Zadním Arnoštově

4a/81R/2022 ceník na rok 2022 ke smlouvě o odstranění odpadů na skládce S-OO3 Březinka II mezi Městem
Jevíčko a společností P-D Refractories CZ a. s., Velké Opatovice

5/81R/2022 dodatek č. 1 vnitřního platového předpisu s účinností od 1. 2. 2022

7a/81R/2022 smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2013871/VB/3 mezi Městem Jevíčko a společností
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene - služebnosti
na pozemku p. č. 5429, p. č. 5428/1, p. č. 1721/3, p. č. 5425, p. č. 4598, p. č. 2550/7, vše v k.
ú. Jevíčko-předměstí,  jednorázovou náhradu za zřízení výše popsaných práv odpovídajících
věcnému břemeni ve výši 10.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7b/81R/2022 smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  č.  IV-12-2013871/VB/15  mezi  Městem  Jevíčko  a
společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene -
služebnosti  na  pozemku  p.  č.  2553/1  a  p.  č.  2553/4,  oba  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

9/81R/2022 zápis do kroniky města Jevíčka za rok 2020 zpracovaný v elektronické podobě kronikářem
Mgr. Miroslavem Šafářem

Rada města Jevíčko pověřuje

2a/81R/2022 velitele MP Jevíčko zajištěním cenových nabídek na koupi  orientačního radaru pro měření
rychlosti a navrhl vhodné místo pro jeho umístění na ul. Svitavská

3b/81R/2022 starostu a místostarostu kompetencí rozhodnout o bezplatném pronájmu v případě využití
prostor  kulturního  domu  v  Zadním  Arnoštově  pro  nekomerční  účely  a  pro  veřejné  akce
pořádané pro občany Zadního Arnoštova, Mařína a Jevíčka

3c/81R/2022 správce kulturního domu v Zadním Arnoštově podepisováním smluv o nájmu pro kulturní dům
v Zadním Arnoštově

3d/81R/2022 Ing. Mlčochovou aktualizací ceníku města za poskytované služby, dle schválených podmínek

4b/81R/2022 investičního technika zajištěním nabídek na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce
příjezdové  komunikace  k  osadě  Mařín  na  pozemku  p.  č.  2799  v  k.  ú.  Zadní  Arnoštov
v koordinaci se Státním pozemkovým úřadem

Rada města Jevíčko souhlasí

8/81R/2022 s uzavřením nájemní smlouvy na kryté stání pro dodávkové vozidlo o  výměře 24 m² u BD
Svitavská 838 v Jevíčku za částku 500 Kč/měsíčně
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Rada města Jevíčko uděluje

6/81R/2022 souhlas žadateli  dle  zápisu ke snížení  nivelety chodníku ve vlastnictví  města Jevíčko a o
3 metry rozšíření stávajícího nájezdu do garáže před RD č. p. 579 na ul. Slunečná z místní
komunikace  z  důvodu vybudování  nového parkovacího  místa  na  soukromém pozemku p.
č. 519/36 v k. ú. Jevíčko-předměstí vedle RD č. p. 579 s podmínkou, že nový nájezd bude
proveden  na  náklady  žadatele  a  za  podmínek,  které  jsou  v  souladu  s  podmínkami  pro
komunikační připojení. Nájezd bude zřízen se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému
zatížení a bude dodržen charakter a vzhled chodníku. Než bude provedena vlastní realizace,
žadatel si vyřídí veškerá potřebná vyjádření pro provedení stavby, která budou předložena
radě města před realizací

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města

2c/81R/2022 schválit spolufinancování města ve výši 10 % z poskytnuté dotace, veřejnoprávní smlouvu mezi
Městem Jevíčko a  organizací  Tenis-CIub Jevíčko,  z.  s.,  Okružní  I  637,  569 43 Jevíčko,  IČ:
47487437 a souhlas k podání žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci povrchu tenisových
kurtů v areálu Žlíbka v rámci dotačního investičního programu Národní sportovní agentury
č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí - Kabina 2021 - 2025

Rada města Jevíčko nedoporučuje zastupitelstvu města

7c/81R/2022 schválit prodej části pozemku p. č. st. 263/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


