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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
89. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 25. 4. 2022 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/89R/2022 program 89. schůze rady města dne 25.04.2022

2/89R/2022 bezplatné využití části Palackého náměstí v Jevíčku v prostoru u kašny k parkování konvoje
doprovodných vozidel při pořádání 46. ročníku mezinárodního cyklistického závodu mládeže
"Závodu míru nejmladších 2022", který se uskuteční ve dnech 05.–08.05.2022 pořádaného
TJ Cykloklubem Jevíčko ve spolupráci s Městem Jevíčko

3a/89R/2022 pojistnou smlouvu pro pojištění lesů města u Generali Česká pojišťovna, a. s., Spálená 75/16,
Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 45272956 za roční pojistné ve výši 17.933 Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy

3b/89R/2022 provedení  opravy  chodníku  v  ulici  U  Střelnice  po  pokládce  kabelů  veřejného  osvětlení
asfaltovým krytem do částky 50.000 Kč bez DPH

3d/89R/2022 cenovou  nabídku  na  realizaci  výběrového  řízení  na  dodávku  multifunkčního  vozidla  pro
zajištění komunálních služeb ve městě Jevíčko administrátorem Mgr. Jaroslavem Špajsem,
U Hřiště 1280, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 04179676 za nabídkovou cenu 52.000 Kč vč. DPH

3e/89R/2022 vyhlášení výběrového řízení, zadávací dokumentaci na dodávku multifunkčního vozidla pro
zajištění komunálních služeb ve městě Jevíčko v souladu se zákonem o zadávání veřejných
zakázek a složení komise pro zpřístupnění nabídek a hodnocení ve složení Mgr. Miroslav Šafář,
Stanislav Ducháček, Miroslav Spáčil, Mgr. Jaroslav Špajs, Dušan Pávek, dipl. um.

4a/89R/2022 smlouvu  mezi  Městem  Jevíčko  a  Pardubickým  krajem  o  poskytnutí  investiční  dotace
1.000.000 Kč v programu "Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech
Pardubického  kraje  Podprogram:  Podpora  investic  obcí  zlepšujících  podnikatelské
prostředí" na realizaci projektu "Infrastruktura 1. etapy průmyslové zóny v Jevíčku" a pověřuje
starostu podpisem smlouvy

4c/89R/2022 smlouvu  mezi  Městem  Jevíčko  a  Pardubickým  krajem  č.  OKŘ/22/21686  o  poskytnutí
individuální  účelové dotace z  rozpočtu Pk ve výši  1.000.000 Kč na projekt  „Revitalizace
domu hasičů Jevíčko“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5a/89R/2022 nákup  materiálu  pro  pokrytí  domu  hasičů  wifi  signálem  v  částce  do  20.215  Kč
vč.  DPH  s  úhradou  z  finančních  náhrad  za  zásah  JPO  Jevíčko  u  dopravní  nehody  ECUD
532200216  a  z  plánovaného  rozpočtu  na  PO  pro  rok  2022

6a/89R/2022 pronájem části pozemku p. č. st. 217 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí
o výměře 48 m2 žadateli dle zápisu, nájemné ve výši 480 Kč/rok a pověřuje starostu podpisem
smlouvy

6b/89R/2022 smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2022187/VB/1 mezi Městem Jevíčko a společností
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene - služebnosti
na pozemcích p. č. 4240 a p. č. 4241/1, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí, jednorázovou náhradu
za zřízení výše popsaných práv odpovídajících věcnému břemeni ve výši 2.000 Kč bez DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

6c/89R/2022 smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2022830/VB/1 mezi Městem Jevíčko a společností
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene - služebnosti
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na pozemku p. č. 4241/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí, jednorázovou náhradu za zřízení výše
popsaných práv odpovídajících  věcnému břemeni  ve výši  6.100 Kč bez  DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy

6d/89R/2022 záměr prodeje pozemku p. č. 4884 - lesní pozemek v k. ú. Jevíčko-předměstí

6e/89R/2022 záměr prodeje pozemku p. č. 2631 - zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov za ceníkovou cenu ve výši
250 Kč/m2

6f/89R/2022 záměr pronájmu pozemku p. č. 1428 - ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov

6g/89R/2022 ukončení smlouvy na umístění reklamní tabule s žadatelem dle zápisu dohodou

6h/89R/2022 záměr prodeje části pozemku p. č. 1502/25 - ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí

6j/89R/2022 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2023305/SOBSVB/1 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 1751/29 a p. č. 1751/30,
oba v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorázové náhrady 2.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy

6m/89R/2022 záměr prodeje části pozemků p. č. 5197, p. č. 5198/1, p. č. 5199, p. č. 5200/4 a p. č. 5201/5,
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí

Rada města Jevíčko pověřuje

3c/89R/2022 starostu jednáním s vlastníky pozemku p. č. 1673 v k. ú. Jevíčko-předměstí v lokalitě ul.
U  Střelnice  za  účelem dojednání  možných  změn  majetkoprávních  vztahů  se  sousedním
vlastníkem pozemku p. č. 1497 v k. ú. Jevíčko-předměstí

4b/89R/2022 místostarostu  dalším  jednáním  s  obchodním  zástupcem  svozové  společnosti
RECOVERA Využití zdrojů, a. s. (SUEZ) ve věci navýšení ceny za dopravu z důvodu nárůstu
cen PHM

5b/89R/2022 Romanu  Václavkovou  podepisováním  smluv  o  zapojení  do  obecního  systému
odpadového  hospodářství  na  území  města  Jevíčko  s  účinností  ode  dne  schválení

5c/89R/2022 strážníky MP Jevíčko řešením dopravní situace na ul. Nerudova v blízkosti školní jídelny, kdy
parkující vozidlo brání vjezdu vozidel zásobování do dvora školní jídelny

5d/89R/2022 investičního technika jednáním s dopravním inženýrem DI Policie ČR a zajištěním jeho návrhu
na  vyřešení  umístění  vhodného  dopravního  značení  u  výjezdů  z  místních  komunikací
např.  možností  umístění  dopravního  zařízení  Z  11  g  (směrový  sloupek  červený  kulatý),
které jsou určeny pro místa, kde účelová pozemní komunikace (např. polní cesta) vyúsťuje
na jinou pozemní komunikaci

5e/89R/2022 starostu opětovným jednáním se zástupci  Hanácké zemědělské společnosti  Jevíčko,  a.  s.
ohledně spoluúčasti na opravách eurocest, které jsou značně poškozené

6k/89R/2022 vedoucího technických pracovníků prověřením možného umístění dopravního zrcadla u zdi
zahrady zámečku na křižovatce ulic Okružní IV a A. K. Vitáka na pozemku p. č. 1751/100
v k. ú. Jevíčko-předměstí, které by zabezpečovalo bezpečný výjezd vozidel od bytového domu
č. p. 718 z pozemku p. č. 529/3 v k. ú. Jevíčko-předměstí

7/89R/2022 investičního  technika  zajištěním zpracování  odborného  posouzení  a  předložení  vhodného
řešení odvodnění komunikace mezi řadovými garážemi na pozemku p. č.  4241/1 v k.  ú.
Jevíčko-předměstí v lokalitě u bývalého Židovského hřbitova

Rada města Jevíčko uděluje

6i/89R/2022 souhlas s vybudováním oplocení na pozemku p. č. 1502/25 v k. ú. Jevíčko-předměstí žadateli
dle vytyčení vlastníka, kterým je město Jevíčko
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Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města

6n/89R/2022 schválit budoucí prodej části pozemků p. č. 5197, p. č. 5198/1, p. č. 5199, p. č. 5200/4 a
p. č. 5201/5, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí

Rada města Jevíčko doporučuje

6l/89R/2022 místostarostovi  vyvolat  jednání  s  firmou  Expoline  AT,  s.  r.  o.  o  úpravě  prostorového
uspořádání  jejich  pozemku  v  nově  budované  průmyslové  zóně  a  vytvoření  sjezdu  pro
společnost Development Minářová, s. r. o.

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


