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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
82. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 7. 2. 2022 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/82R/2022 program 82. schůze rady města dne 7. 2. 2022

2/82R/2022 záměr pronájmu části pozemku p. č. 154/12 v k. ú. Jevíčko-předměstí

3a/82R/2022 nákup  květin  a  materiálu  pro  výsadbu  23  velkoplošných  květinových  truhlíků,  4  ks
květinových věží včetně jejich osázení a přepravy na místo určení, truhlíky i  věže budou
umístěny  na  veřejná  prostranství  města  v  roce  2022  a  pověřuje  starostu  zajištěním
objednávky od společnosti Zahradnictví Jurka, Deštná 121, 679 61 Letovice do výše nákladů
63.000 Kč bez DPH

3b/82R/2022 poskytnutí  finančního  příspěvku  ve  výši  50.000  Kč  na  základě  veřejnoprávní  smlouvy
Římskokatolické  farnosti  Jevíčko  na  výměnu  krytiny  na  budově  fary

3c/82R/2022 snížení nájmu žadatelce dle zápisu v bytě č. 4 na ul.  M. Mikuláše 551 ve výši 4.000 Kč
z důvodu velmi vysoké vlhkosti a vzniku plísní na období 1 - 3/2022

4a/82R/2022 provedení  vyčištění  zaneseného  koryta  Žlíbeckého  potoka  v  úseku  dle  zápisu  v  částce
do 20.000 Kč

4b/82R/2022 cenovou  nabídku  firmy  Ing.  Jan  Král,  Lázeňská  57,  568  02  Svitavy  na  technický  dozor
objednatele pro akci "Stavební úpravy bytového domu Nerudova 529" ve výši 40.000 Kč bez
DPH, kdy město bude jako spoluvlastník objektu hradit 1/3 ceny

4f/82R/2022 poskytnutí  finančního  příspěvku  ve  výši  20.000  Kč  na  základě  veřejnoprávní  smlouvy  pro
Ekocentrum Renata - ZO společnosti Renata, o. s., Bělá u Jevíčka 125 na obnovu naučné
stezky Bělásek

5a/82R/2022 organizační řád MěÚ Jevíčko s účinností od 7. 2. 2022

5b/82R/2022 plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany města na rok 2022

5c/82R/2022 výsledek VŘ na pozici strážník/strážnice MP Jevíčko a uzavření pracovní smlouvy na dobu
neurčitou s vybraným uchazečem dle zápisu

6/82R/2022 cenovou nabídku firmy AGS Hruby,  s.  r.  o.,  Plačkovova 19,  680 01 Boskovice,  IČ:  01768841
na provedení  geologicko -  průzkumných prací,  IG průzkum - ul.  Zadní,  K.  Appla a Příční
v Jevíčku za částku 51.300 Kč bez DPH, která je maximální a fakturovány budou skutečně
provedené práce v potvrzeném rozsahu od zástupce investora a pověřuje starostu podpisem
objednávky

7a/82R/2022 smlouvu  o  zřízení  služebnosti  pod  názvem  "11010-103855  0504/21  PODA  Kostelní
Jevíčko_OK" mezi Městem Jevíčko a společností CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00
Praha 9 na zřízení služebnosti na pozemku p. č. 107/9 v k. ú. Jevíčko-město, jednorázovou
náhradu za zřízení výše popsaných práv odpovídajících služebnosti ve výši 1.000 Kč bez DPH
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7b/82R/2022 podání žádosti o pokácení olše, 2 x javoru a 2 x lípy na pozemku p. č. 1311/1 v k. ú. Zadní
Arnoštov, o pokácení lípy na pozemku p. č.  174/4 v k.  ú.  Jevíčko-předměstí  a provedení
redukce koruny borovice na pozemku p. č. 169/2 v k. ú. Jevíčko-předměstí
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7c/82R/2022 podání žádosti o pokácení souvislého dřevního porostu na pozemcích p. č. 5453 a p. č. 3095/9
v k. ú. Jevíčko-předměstí

7e/82R/2022 záměr bezúplatného převodu pozemků p. č. 1751/114 a 1751/120, oba ostatní plocha v k. ú.
Jevíčko-předměstí

8a/82R/2022 odpisový plán města dle skupin za období 01. - 12. 2021 dle přílohy zápisu

8b/82R/2022 odpisový plán města dle skupin na období 01. - 12. 2022 dle přílohy zápisu

Rada města Jevíčko vylučuje

4c/82R/2022 společnost BS - IMEX, spol.  s r.  o.,  Zvonařka 408/16, Trnitá, 617 00 Brno, IČ: 63476711
v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce "Podnikatelský park Jevíčko – příprava ZTI pro
průmyslovou zónu ulice Třebovská" z důvodů nesplnění  zadávacích podmínek uvedených
v zápisu

Rada města Jevíčko ruší

4d/82R/2022 zadávací  řízení  na  veřejnou  zakázku  "Podnikatelský  park  Jevíčko  –  příprava  ZTI  pro
průmyslovou zónu ulice Třebovská" z důvodů nesplnění  zadávacích podmínek uvedených
v zápisu

Rada města Jevíčko pověřuje

4e/82R/2022 místostarostu koordinací a přípravou zadávací dokumentace pro opakované zadávací řízení
na veřejnou zakázku "Podnikatelský park Jevíčko – příprava ZTI pro průmyslovou zónu ulice
Třebovská"

7d/82R/2022 starostu města a investičního technika dojednáním postupu prací s vlastníkem dle zápisu při
posouvání oplocení a brány na jeho vlastnickou hranici

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


