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Usnesení
z 36. schůze Rady města Jevíčko
konané dne 25. dubna 2016
1/36

Rada schvaluje pořízení reklamních předmětů a panelů k literární stezce „Muřinoh
a Krchomilka“ od firmy Rustika, s. r. o., Jevíčko za částku 29.671 Kč bez DPH dle zápisu,

2/36

Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč na každého účastníka letního tábora s trvalým pobytem
v Jevíčku pořádaného Svazem skautů a skautek ČR, oddíly Jevíčko dle předloženého
seznamu,

3/36

Rada pověřuje IT zabudováním 4 ks patníků u RD č. p. 712 na ul. Zadní v Jevíčku,

4/36

Rada schvaluje dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor ze dne 20. 3. 2008 a ze
dne 22. 12. 2014 uzavřené mezi Městem Jevíčko a firmou MUDr. Jana Melková, s. r. o.,
Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha 5 s účinností od 1. 5. 2016 dle zápisu,

5/36

Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním projektové dokumentace na rekonstrukci bytu č. 4 na
ul. Křivánkova 98 v Jevíčku týkající se plynofikace ústředního vytápění a stavebních úprav,

6/36

Rada schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na akci „zhotovení a usazení pomníku obětem
1. světové války Jevíčko“ a obeslání firem dle zápisu,

7/36

Rada schvaluje finanční dotaci pro Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná ve výši
40.000 Kč pro vybudování hydrantu v osadě Mařín na základě uzavřené veřejnoprávní
smlouvy,

8/36

Rada pověřuje místostarostu projednáním průchodnosti propustku a vyčištění koryta říčky
Kelínky v Zadním Arnoštově se správcem toku, kterou je společnost Lesy ČR,

9/36

Rada schvaluje prodej vstupenek v TIC Jevíčko na kulturní akce, které nejsou pořádány
městem ani místními organizacemi bez provize z prodaných vstupenek,

10/36

Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a firmou Česká rozhodčí, a. s., Terronská
580/19, Bubeneč, 160 00 Praha 6 o právu provést stavbu – zateplení objektu č. p. 228 na ul.
Luční v Jevíčku,

11/36

Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním schůzky s žadateli o možnosti pronájmu nebytových
prostor vývařovny a jídelny v budově bývalého zemědělského učiliště na ul. Soudní 51
v Jevíčku za účasti starosty, místostarosty, IT, vedoucí PBH, pracovníka OVÚP MěÚ Jevíčko
a památkářky z MěÚ Moravská Třebová,

12/36

Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu,

13/36

Rada jmenuje do komise pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost předsedu a její
členy:
- předseda:
Antonín Dostál
- členové:
Mgr. Pavel Horák
Stanislav Ducháček
René Samek
Mgr. Dita Šponerová
František Skácel
Dušan Hrouzek
Antonín Müller
Mgr. Robert Jordán
Ing. Antonín Staněk

14/36

Rada určuje zapisovatelem a koordinátorem komise pro dopravu, dopravní obslužnost
a bezpečnost Bc. Pavla Sedláka,
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15/36

Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru zajištěním rozboru vzorků usazenin
z retenční nádrže Žlíbka,

16/36

Rada schvaluje uskutečnění dětského dne, který se uskuteční v sobotu dne 28. 5. 2016
v areálu bývalého Panského dvora za budovou ZŠ Jevíčko a úhradu za vystoupení hudební
skupiny Tři generace ve výši 5.000 Kč,

17/36

Rada schvaluje variantu přípojných pilířů k RD „Vrchlického II“ – kombinované sestavy od
firmy MACH, Červený Kostelec,

18/36

Rada uděluje souhlas k vyznačení podpisu veřejnoprávní smlouvy uzavřenou mezi Městským
úřadem Jevíčko, OVÚP a firmou SUPERSEKTOR, s. r. o., Lesní 696, Velké Opatovice
o umístění a provedení stavby „Novostavba objektu pro obchod a skladování na pozemku
p. č. 222/5 – zahrada (575 m2) a 3073/3 – zahrada (635 m2) oba v k. ú. Jevíčko-předměstí“,

19/36

Rada schvaluje dodávku elektřiny pro Město Jevíčko na období 2017 – 2018 od společnosti
ČEZ Prodej, s. r. o. a pověřuje místostarostu zajištěním výpovědí od stávajícího dodavatele,

20/36

Rada pověřuje IT projednáním možnosti vybudování parkoviště na ul. A. K. Vitáka v Jevíčku
se SÚS Pardubického kraje,

21/36

Rada zplnomocňuje správce budovy na ul. Soudní 51 v Jevíčku podepisováním smluv
o ubytování a plněním úkolů dle zápisu,

22/36

Rada schvaluje uhrazení částky ve výši 41.559 Kč vč. DPH firmě Instalatérství Bidmon,
s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko za provedení oprav vodoinstalace v budově Soudní 51
v Jevíčku,

23/36

Rada schvaluje zakoupení průmyslového vysavače zn. Kärcher za částku 8.950 Kč bez DPH
(10.830 Kč vč. DPH),

24/36

Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2012715/VB/5 mezi Městem
Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného
břemene na pozemcích p. č. 3172 a p. č. 4159, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje
starostu podpisem smlouvy,

25/36

Rada schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-122014504/VB/01 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín na budoucí zřízení věcného břemene služebnosti a právu provést stavbu na
pozemcích p. č. 4234, p. č. 4235/1, p. č. 4236/1, p. č. 4238/1, p. č. 4236/9, p. č. 4236/10, p. č.
4236/11, p. č. 4235/4, p. č. 4235/3, p. č. 4235/2, p. č. 4236/5, p. č. 4236/4, p. č. 4236/3, p. č.
4236/2, p. č. 4238/4, p. č. 4238/3, p. č. 4238/6, p. č. 4236/6 a p. č. 4236/8, všechny v k. ú.
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

26/36

Rada uděluje souhlas Města Jevíčko, jako vlastníka dotčených pozemků p. č. 4234, p. č.
4235/1, p. č. 4236/1, p. č. 4238/1, p. č. 4236/9, p. č. 4236/10, p. č. 4236/11, p. č. 4235/4, p. č.
4235/3, p. č. 4235/2, p. č. 4236/5, p. č. 4236/4, p. č. 4236/3, p. č. 4236/2, p. č. 4238/4, p. č.
4238/3, p. č. 4238/6, p. č. 4236/6 a p. č. 4236/8, všechny v k. ú. Jevíčko-předměstí s vydáním
územního souhlasu na realizaci akce „Jevíčko, MĚSTO, lokalita RD, nová OM, knn“,

27/36

Rada schvaluje pronájem části pozemků p. č. 3077/3 a p. č. 3070/1, oba trvalý travní porost
v k. ú. Jevíčko-předměstí o celkové velikosti 532 m2 firmě Pavel Skácel, Okružní III 210,
Jevíčko za cenu 10 Kč/m2 a rok, celkem 5.320 Kč/rok,

28/36

Rada schvaluje pronájem části pozemku p. č. 3077/3 – trvalý travní porost v k. ú. Jevíčkopředměstí o velikosti 69 m2 společnosti HRBATA, s. r. o., Svitavská 166, Jevíčko za cenu
10 Kč/m2 a rok, celkem 690 Kč/rok,

29/36

Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru svoláním jednání za účasti vedení města,
žadatelů a další zúčastněné osoby ve věci dle zápisu,

30/36

Rada ruší usnesení RM č. 6/28 ze dne 11. 1. 2016,
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31/36

Rada schvaluje dar pro TJ Jevíčko ve výši 10.000 Kč a poskytnutí propagačních materiálů
města k uspořádání 30. ročníku halového turnaje v kopané,

32/36

Rada schvaluje odpisový plán majetku Města Jevíčko na rok 2016 dle zápisu,

33/36

Rada schvaluje CN firmy VPO Okna Blansko, s. r. o., na akci „Výměna vchodových dveří
bytového domu K. Čapka 783, Jevíčko“ za částku 86.950 Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu
PBH města Jevíčka,

34/36

Rada schvaluje pronájem pozemku p. č. st. 263/1 – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí firmě
Kamenoprůmysl Komárek, s. r. o., Pražská 31, Letovice s účinností od 1. 5. 2016 se
zvýšeným nájemným o 7.000 Kč/rok,

35/36

Rada schvaluje rozpočet na akci „Jevíčkovění 2016“ v termínu 3. – 4. 6. 2016 ve výši
49.500 Kč,

36/36

Rada schvaluje rozpočet na akci „Otevření literární stezky Muřinoh a Krchomilka“ ve výši
19.000 Kč.

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r.
místostarosta

Vyvěšeno: 29. 4. 2016
Sejmuto: 16. 5. 2016
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