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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
90. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 9. 5. 2022 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/90R/2022 program 90. schůze rady města dne 09.05.2022

2a/90R/2022 uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce a následném darování mezi Městem Jevíčko a
Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska č. 2018-01 na zahradní kompostéry

2b/90R/2022 uzavření  smlouvy  mezi  městem  Jevíčko  a  společností  BusLine  Pardubicko,  s.  r.  o.,
Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily, IČ: 07783051 o zajištění provozu informačního
centra s kontaktním místem Iredo za měsíční úhradu 6.000 Kč bez DPH ve prospěch města
Jevíčka a pověřuje starostu podpisem smlouvy

2c/90R/2022 zvýšení poplatku za vjezd autobusu na autobusové nádraží  na Palackého nám. v Jevíčku
na pozemcích p. č. 96/26 a p. č. 96/27 v k. ú. Jevíčko-město v majetku města Jevíčko na
částku 15 Kč bez DPH a pověřuje starostu uzavřením a podpisem smluv s dopravci  dle
aktuálních podmínek

2d/90R/2022 zapůjčení  vozidla  Fiat  Ducato  rz  4E9 6090 pro  SDH Jevíčko  k  přepravě mladých hasičů
na  mezinárodní  tábor  Eldis22,  který  se  uskuteční  v  Helsinkách  ve  Finsku
ve dnech 02.07.2022–10.07.2022 s finančním přispěvkem 5.000 Kč na PHM a s podmínkou, že
vozidlo budou řídit členové SDH, kteří splňují požadavky platného dopravně provozního řádu,
a SDH si vyřídí veškeré potřebné dokumenty pro zápůjčku a cestu

3a/90R/2022 úpravu ceny za dopravu při  svozu SKO a velkoobjemového odpadu dle zápisu z důvodu
prudkého zdražení PHM

3b/90R/2022 smlouvu mezi městem Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí dotace z podprogramu 2:
podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji č. OKSCR/22/2022 na
poskytnutí  dotace  30.000 Kč  na  pořízení  výstavní  vitríny  pro  potřeby  Městského muzea
Jevíčko a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4/90R/2022 smlouvu mezi městem Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Pk pro JSDH Jevíčko na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany na rok 2022 ve
výši 50.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6a/90R/2022 smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  č.  IV-12-2022381/VB/02  mezi  městem  Jevíčko  a
společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene -
služebnosti  na  pozemku  p.  č.  3072/1  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/90R/2022 bezúplatný převod majetku dle přílohy v celkové pořizovací hodnotě 373.383 Kč Základní
škole Jevíčko

6d/90R/2022 bezúplatný převod majetku dle přílohy v celkové pořizovací hodnotě 3.520.303,35 Kč Základní
umělecké škole Jevíčko

Rada města Jevíčko ruší

5/90R/2022 výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu dle čl. 10 bodu d) Výzvy k podání nabídky
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ze dne 07.04.2022 v rámci akce: "Rekonstrukce vnitřního vodovodu ZŠ Jevíčko I. etapa" a
pověřuje investičního technika zajištěním nového výběrového řízení dle zápisu

Rada města Jevíčko pověřuje

6b/90R/2022 starostu  ve  spolupráci  s  vedoucím  organizačního  odboru  a  investičním  technikem
prověřením možnosti vybudování příjezdové cesty k části pozemku p. č. 52/1 v k. ú. Zadní
Arnoštov,  technického stavu  mostu  a  v  případě potřeby  jednáním s  uživateli  dotčených
pozemků

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 

Mgr. Rudolf Beran
radní 


