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1/16

Rada schvaluje pronájem pozemku p. č. 1750/5 v k. ú. Jevíčko-předměstí společnosti Penny
Market, s. r. o., Počernická 257, Radonice za částku 6.250 Kč bez DPH ročně a nájemní
smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností Penny Market, s. r. o., dále smlouvu o právu
provést stavbu na pozemku p. č. 1750/5 v k. ú. Jevíčko-předměstí a uděluje souhlas uvedené
společnosti s doplněním reklamního boxu na ul. Brněnská 818 v Jevíčku o nový reklamní box
s nápisy PEKÁRNA/ŘEZNÍK a pověřuje starostu podpisem všech smluv a souhlasu,

2/16

Rada schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 518/27, p. č. 518/28, p. č. 518/29 a p. č. 518/30
– vše zahrada a pozemku p. č. 518/7 – ostatní plocha, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí,

3/16

Rada pověřuje místostarostu zajištěním znaleckého posudku úřední a tržní ceny na pozemky
p. č. 518/27, p. č. 518/28, p. č. 518/29 a p. č. 518/30 – vše zahrada a pozemku p. č. 518/7 –
ostatní plocha, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí,

4/16

Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč na každého účastníka příměstského tábora s trvalým
pobytem v Jevíčku pořádaného organizací Ze Zámečku do světa, z. s., U Zámečku 451,
Jevíčko dle předloženého seznamu,

5/16

Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč na každého účastníka příměstského tábora s trvalým
pobytem v Jevíčku pořádaného organizací RC Palouček Jevíčko dle předloženého seznamu,

6/16

Rada schvaluje pronájem ½ vývěsní skříňky na Palackého náměstí v Jevíčku před budovou
zubního střediska Farmě CH z Cetkovic za částku 500 Kč bez DPH/rok,

7/16

Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč na každého účastníka příměstského tábora s trvalým
pobytem v Jevíčku pořádaného organizací RC Palouček Jevíčko dle předloženého seznamu,

8/16

Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu,

9/16

Rada schvaluje zhotovení dopadových ploch pro cvičební prvky Dětského fitness hřiště
U Zámečku v ceně do 50.000 Kč/vč. DPH,

10/16

Rada schvaluje uskutečnění přátelského posezení u KD v Zadním Arnoštově dne 22. 8. 2015
u příležitosti pouti Kostelíčku sv. Bartoloměje za předpokládaných nákladů do 13.000 Kč vč.
DPH,

11/16

Rada uděluje starostovi města souhlas k uzavření smluv o hudební produkci s účinkujícími
v programu Jevíčské pouti a objednáním ozvučení a osvětlení akce, moderování,
propagačních materiálů a schvaluje úhradu poplatku OSA, vše dle částek uvedených v zápise
a pověřuje starostu popř. místostarostu podpisem všech smluv,

12/16

Rada schvaluje nabídku společnosti Malované Mapy, s. r. o., Zlín k dodání ručně malovaných
map regionu Svitavska v celkovém počtu 220 ks skládaných map a 10 ks map na stěnu za
částku 16.990 Kč bez DPH,

13/16

Rada schvaluje přijetí finanční podpory na technické zabezpečení akce „Jevíčkovění 2015“ ve
výši 10.000 Kč a smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pk o poskytnutí grantu na uvedenou akci
z rozpočtových prostředků Pk a pověřuje starostu popř. místostarostu podpisem smlouvy,

14/16

Rada schvaluje složení redakční rady webových stránek města ve složení dle zápisu,

15/16

Rada schvaluje náklady na opravy vyčištění propustků ve směru od OLÚ do částky 40.000 Kč
vč. DPH v místech dle zápisu,

16/16

Rada schvaluje pronájem části pozemku p. č. 175/2 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí
2
2
o velikosti 410 m Gymnáziu Jevíčko, A. K. Vitáka 452, Jevíčko za cenu 5 Kč/m a rok, celkem
1/2

Usnesení z 16. schůze RM
konané dne 13. 7. 2015

2.050 Kč/rok na dobu neurčitou a nájemní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Gymnáziem
Jevíčko a pověřuje starostu popř. místostarostu podpisem smlouvy,
17/16

Rada schvaluje pronájem části pozemku p. č. 175/2 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí
2
2
o velikosti 20 m za cenu 5 Kč/m a rok, celkem 100 Kč/rok na dobu neurčitou žadateli dle
zápisu a nájemní smlouvu mezi Městem Jevíčko a žadatelem dle zápisu a pověřuje starostu
popř. místostarostu podpisem smlouvy,

18/16

Rada schvaluje přijetí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pk ve výši
10.998 Kč a smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pk o poskytnutí finanční podpory na
hospodaření v lesích z rozpočtu Pk a pověřuje starostu popř. místostarostu podpisem
smlouvy,

19/16

Rada schvaluje CN firmy GGS Litomyšl, s. r. o. na vyhotovení hydrogeologického posudku za
částku 21.430 Kč bez DPH a CN firmy Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., Brno
na vyhotovení pedologického průzkumu za částku 7.986 Kč. vč. DPH z důvodu rychlejšího
splnění požadovaného termínu,

20/16

Rada schvaluje vypovězení nájemní smlouvy nájemci bytu č. 1 na ul. Brněnská 786 v Jevíčku
od 1. 8. 2015 s 3 měsíční výpovědní lhůtou,

21/16

Rada pověřuje vedoucí odboru finančního a místostarostu zpracováním zásad pro
poskytování dotací z rozpočtu Města Jevíčko,

22/16

Rada schvaluje úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 9.

Dušan Pávek, dipl. um., v. r.
starosta

Mgr. Miroslav Šafář, v. r.
místostarosta

Vyvěšeno: 16. 7. 2015
Sejmuto: 3. 8. 2015
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