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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
87. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 21. 3. 2022 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/87R/2022 program 87. schůze rady města dne 21. 3. 2022

2b/87R/2022 finanční dar na provoz pro Záchranou stanici volně žijících živočichů - Zelené Vendolí ve výši
2.000 Kč

3a/87R/2022 prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 na adrese Kobližná 125 v Jevíčku na dobu určitou, a
to do 30. 6. 2022. Smlouva nebude dále prodlužována a nájemce je povinen předat byt zpět
pronajímateli v souladu s nájemní smlouvou

3d/87R/2022 financování kulturního programu "Karneval s mimoni" v rámci pořádání "Dětského dne", který
proběhne 4. 6. 2022 (sobota) v areálu Panského dvora v Jevíčku ve výši 15.000 Kč bez DPH

4a/87R/2022 konání akce "Digitální laboratoř na kolech", která proběhne ve spolupráci s MAS MTJ dne
9. 5. 2022 (pondělí) a bezplatný pronájem určeného prostoru na Palackého náměstí

4b/87R/2022 smlouvu  o  poskytnutí  účelové  dotace  Pardubického  kraje  na  podporu  sociálních  služeb
č. OSV/22/20619 pro Středisko pečovatelské služby Jevíčko a pověřuje starostu podpisem
smlouvy

5/87R/2022 nákup šatních skříní IPS pro JSDH Jevíčko za cenu 97.321 Kč vč. DPH s úhradou z plánovaného
rozpočtu na PO pro rok 2022

7a/87R/2022 pronájem spoluvlastnického podílu o velikosti id. 8/9 k celku pozemku p. č. 154/12 (57 m2) -
ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí spolku Tělovýchovná jednota Jevíčko, z. s., Okružní
I 637, 569 43 Jevíčko, nájemné ve výši 253 Kč/rok a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7b/87R/2022 znění  Dohody o úhradě zálohy kupní  ceny ve výši  50.000 Kč k úhradě zálohy na koupi
pozemku  pro  výstavbu  rodinného  domu  v  Jevíčku  v  lokalitě  "U  Kapličky"  vč.  schválení
nevratného administrativního poplatku ve výši 5.000 Kč

7c/87R/2022 systém výběru stavebních pozemků v lokalitě U Kapličky v pořadí dle data podání žádostí
zájemci

Rada města Jevíčko odvolává

2a/87R/2022 paní Mgr. Radku Jelínkovou z členství v komisi pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu
na základě podané písemné žádosti

Rada města Jevíčko souhlasí

3b/87R/2022 s  ukončením datové  infrastruktury  (vedení  optických  sítí)  v  majetku  Pardubického  kraje
formou  uzamykatelné  přípojné  skříně  v  některém z  objektů  v  majetku  města  na  trase
opravované  ulice  Třebovská  s  tím,  že  v  úvahu  připadá  např.  areál  sběrného  dvora
za předpokladu, že bude vše projektově vyřešeno

8/87R/2022 s  uzavřením nájemní  smlouvy  o  nájmu bytu  č.  5  na  adrese  Barvířská  560,  Jevíčko  dle
předloženého  návrhu  za  předpokladu,  že  budou  splněny  dalš í  podmínky
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stanovené  ministerstvem  pro  místní  rozvoj  ČR  a  stanovené  Integrovaným  regionálním
operačním programem ve studii proveditelnosti z roku 2018

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města

3c/87R/2022 schválit navýšení ceny stočného od 1. 5. 2022 na částku 51,40 Kč vč. DPH na základě jednání
se společností VHOS, a. s., Moravská Třebová vzhledem k nárůstu cen za el. energie 

Rada města Jevíčko uděluje

6/87R/2022 souhlas  k  vydání  územního  souhlasu  pro  stavbu:  "IV-12-2023863  Jevíčko  parc.  č.  147,
smyčka+SS201" žadateli Energomontáže Votroubek, s. r. o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou, IČ: 28791274 a pověřuje starostu podpisem souhlasného stanoviska

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


