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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
88. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 4. 4. 2022 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/88R/2022 program 88. schůze rady města dne 04.04.2022

2/88R/2022 výpůjčku atletického hřiště u gymnázia pro Svaz skautů a skautek ČR, z. s., oddíly Jevíčko
k uspořádání atletického dvojboje "Memoriál Josefa Koliska", který se bude konat v sobotu
21.05.2022 od 08:00 h

3a/88R/2022 navýšení  ceny  za  zpracování  projektové  dokumentace  a  získání  stavebního  povolení
na stavbu kopané studny v areálu koupaliště v Jevíčku společností  AZ STUDNY, s.  r.  o.,
Na Stráni 1564/14, 785 01 Šternberk, IČ: 25908308 z původní nabídkové ceny 19.118 Kč
vč. DPH na konečnou cenu 21.959 Kč vč. DPH

3b/88R/2022 úhradu členského příspěvku svazku obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska, nám. T. G.
Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 69834458 za Město Jevíčko pro rok 2022 ve výši
68.700 Kč

3c/88R/2022 pronájem kulturního domu v Zadním Arnoštově na období od 01.06.2022 do 31.08.2022 za
účelem konání místních akcí a setkání občanů žadateli dle zápisu za poplatek 1.000 Kč/měsíc
vč. spotřebované vody a energií

3e/88R/2022 zpracování změn v projektové dokumentaci elektro pro akci "Přístavba a stavební úpravy
bývalého  kina  ASTRA,  Kostelní  41,  569  43  Jevíčko"  projekční  kanceláří  Ing.  Kateřina
Svobodová, Nesovice 12, 683 33 Nesovice, IČ: 72392452 za částku 17.000 Kč bez DPH

3f/88R/2022 vyřazení z majetku města piana Scholze umístěného v sále bývalého kina ASTRA z důvodu
jeho špatného technického stavu a jeho prodej prostřednictvím inzerce

4a/88R/2022 rozhodnutí  o  výběru  ekonomicky  nejvhodnější  nabídky,  kterou  je  nabídka  účastníka
zadávacího řízení Agrostav Pardubice a. s., Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice,
IČ: 46506063 za nabídkovou cenu 15.637.915,40 Kč bez DPH (18.921.877,63 Kč vč. DPH) na
základě  výsledku  jednání  hodnotící  komise  k  veřejné  zakázce  "Podnikatelský  park
Jevíčko  –  příprava  ZTI  pro  průmyslovou  zónu  ulice  Třebovská  (2)"

4d/88R/2022 fakturaci společnosti KROVSERVIS, 687 74 Žítková 29, IČ: 11848791 za provedení chemické
ochrany krovu věže proti dřevokazným škůdcům za částku 26.000 Kč (není plátce DPH)

5a/88R/2022 vnitřní předpis tajemníka MěÚ Jevíčko pro evidenci smluv a dokumentů v elektronické podobě

5e/88R/2022 zajištění personálního obsazení u technických pracovníků města přijetím pracovníka na dobu
určitou od 1.  4.  2022 do 31. 3.  2023 dle zápisu,  a to vzhledem k neschválení  žádného
z opakujících se sezonních pracovníků z evidence úřadu práce a dlouhodobým pracovním
neschopnostem dvou klíčových technických pracovníků města

5f/88R/2022 dodatek č.  2 mezi  Městem Jevíčko a firmou Martin Heger,  DiS.,  Mackerleho 865,  Jevíčko,  IČ:
04856686 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 1. 3. 2016 s platností od 1. 6. 2022
s podmínkami dle zápisu

6d/88R/2022 výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu v rámci
akce  "Rekonstrukce  vnitřního  vodovodu  ZŠ  Jevíčko  I.  etapa",  seznam  firem  k  obeslání,
složení  hodnotící  komise  a  pověřuje  investičního  technika  zajištěním  výběrového  řízení
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7a/88R/2022 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č.  IV-12-2023863/SOBS VB/01  mezi  Městem Jevíčko  a  společností  ČEZ  Distribuce,  a.  s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 5178, p. č. 5401
a p. č. 1696/1, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorázové náhrady 2.000 Kč bez DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

7c/88R/2022 podání žádosti o pokácení 2 x borovice a 1 x jírovec na pozemku p. č. 5146/1 v k. ú. Jevíčko-
předměstí, provedení ořezu dřevin v okolí sběrného dvora a provedení monitoringu dřevin
před hřbitovem po dobu vegetačního období roku 2022 na základě doporučení komise ŽP

Rada města Jevíčko pověřuje

3d/88R/2022 právního zástupce města zpracováním reakce na skutečnosti uvedené v protokolu z jednání
před soudem prvního stupně Okresního soudu ve Svitavách vedeného pod č. j. 10 C 27/2019
vč. návrhu písemných důkazů a návrhů na svědky

5d/88R/2022 paní Romanu Václavkovou podpisem smluv za město při vydání nádob občanům v rámci
v projektu "Zavedení systému door to door v Jevíčku" s účinností dnem schválení

8/88R/2022 na základě provedené revize nájemních smluv právní oddělení ve spolupráci s referentem SBF
vypracováním nové smlouvy u případů, kde ujednání neodpovídají aktuální právní úpravě

Rada města Jevíčko uděluje

3g/88R/2022 výjimku z OZV Města Jevíčko č. 4/2017, o regulaci používání zábavní pyrotechniky ze zákazu
specifikovaného v článku 2 odst. 1 této vyhlášky k uspořádání pyrotechnických efektů v rámci
rodinné oslavy u budovy zámečku dne 23.04.2022 v nočních hodinách žadateli dle zápisu
za podmínky, že zábavní pyrotechnika bude užita v době do 22:00 h, nikoli po této hodině
v tzv. nočním klidu a za dodržení veškerých protipožárních a bezpečnostních opatření, aby
nedošlo  ke  hmotným  škodám  a  k  závažným  zraněním  a  v  délce  max.  do  5  minut
včetně úklidu místa od veškerých zbytků pyrotechniky

6a/88R/2022 souhlas se zásahem do chodníku na pozemku p. č. 1751/19 a p. č. 1751/70, oba v k. ú.
Jevíčko-předměstí před domem č. p. 215 na ulici Okružní III v Jevíčku z důvodu rekonstrukce
kanalizační  a  vodovodní  přípojky  za  podmínek  uvedení  chodníku  do  původního  stavu  a
protokolárního předání zpět městu žadatelům dle zápisu

6b/88R/2022 souhlas  ve  věcech  souvisejících  s  projektovou  dokumentací,  projednáním  a  povolením
novostavby RD s garáží na pozemku p. č. 518/57 a p. č. 4202/3, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí
na ul. Slunečná v Jevíčku

6c/88R/2022 souhlas  s  vydáním  územního  souhlasu  pro  stavbu  "Jevíčko,  Okružní  I  276,  knn"  firmě
GTT, a. s.,  Pobřežní 95/74, 186 00 Praha 8, IČ: 63080605 a pověřuje starostu podpisem
stanoviska, ve kterém budou uvedeny kontakty na správce sítí VO a kanalizace (elektro -
 plošiny Schreiber,  VHOS,  a.  s.,  Moravská Třebová)  v  majetku města Jevíčko za účelem
požádání si o vydání vyjádření o jejich existenci

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města

4b/88R/2022 schválit  výsledek  VŘ a  hodnocení  nabídek  v  rámci  veřejné  zakázky  "Podnikatelský  park
Jevíčko - příprava ZTI pro průmyslovou zónu ulice Třebovská (2)", kde nejvýhodnější nabídku
podala  firma  Agrostav  Pardubice,  a.  s.,  Hostovická  231,  Černá  za  Bory,  Pardubice,  IČ:
46506063  za  částku  15.637.915,40  Kč  bez  DPH  (18.921.877,63  Kč  vč.  DPH)

4c/88R/2022 schválit smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063 o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. HK 2022_0024 v souvislosti s pokračováním zainvestování průmyslové zóny Třebovská
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Rada města Jevíčko odvolává

4e/88R/2022 Ing. Lenku Bojanovskou z komise životního prostředí na vlastní žádost s účinností ode dne
schválení

Rada města Jevíčko doporučuje

5b/88R/2022 každému odboru a odpovědné osobě zapracovat do aplikace Manažer smluv a dokumentů
veškeré otevřené smlouvy uzavřené s Městem Jevíčko

Rada města Jevíčko ruší

5c/88R/2022 část usnesení RM č. 4e/64R/2021 ze dne 26. 4. 2021, týkající se pověření pana Stanislava
Ducháčka podpisem smluv za město při vydání nádob občanům v rámci v projektu "Zavedení
systému door to door v Jevíčku"

Rada města Jevíčko neschvaluje

7b/88R/2022 provedení ořezu stromů v okolí BD č. p. 743 dle žádosti společnosti PODA, a. s. na základě
doporučení komise ŽP

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


