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1/67

Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru ve spolupráci s místostarostou projednáním
disponibilních podmínek pro většinového vlastníka pozemku s JUDr. Jahodovou týkající se
pozemků p. č. 154/4 a p. č. 154/6, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí (u areálu Žlíbka),

2/67

Rada neschvaluje úpravu a zpevnění cest na p. č. 5440 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

3/67

Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA Blansko, s. r. o., Rožmitálova 2291/14, Blansko na
výměnu oken v bytě č. 5 na ul. M. Mikuláše 551, Jevíčko za cenu 18.595 Kč bez DPH
s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka,

4/67

Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a útulkem pro psy Voříšek provozovaným
firmou AJSHA, a. s., Na Samotě 133, 798 58 Čechy pod Kosířem k zajištění komplexní péče
o psy, kteří jsou odchyceni na území města Jevíčka městkou policií a pověřuje starostu
podpisem smlouvy,

5/67

Rada schvaluje zakoupení nového PC včetně licencí a monitoru pro potřeby Pečovatelské
služby do částky 26.000 Kč vč. DPH,

6/67

Rada uděluje souhlas společnosti AQUATIS, a. s., Botanická 843/56, 602 00 Brno
s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení (DSP) stavby „VN Smolenská –
těžba nánosů a oprava VD“, jejímž investorem je Povodí Moravy, s. p., Brno k realizaci této
stavby,

7/67

Rada schvaluje dobudování vjezdu na městském pozemku před RD č. p. 493 na ul. Svitavská
v Jevíčku pracovníky města,

8/67

Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu,

9/67

Rada pověřuje místostarostu zajištěním odborného posouzení záměrů Ing. arch Pavlem
Mudruňkou ve věci změn č. 2 územního plánu Jevíčko,

10/67

Rada schvaluje text výzvy a zadávací dokumentace pro výběr dodavatele akce: „Návrh
výsadeb na veřejném prostranství předprostoru hřbitova“, složení členů komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek a navržený seznam firem pro obeslání dle zápisu,

11/67

Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pk pro
Město Jevíčko na realizaci akce „Jevíčko, synagoga oprava kúru“ ve výši 80.000 Kč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

12/67

Rada schvaluje CN firmy Blachere-Illumination CZ, s. r. o. na zakoupení vánočního osvětlení
světlených dekorů na 4 sloupy VO na Palackého náměstí za částku 27.360 Kč bez DPH,

13/67

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 v termínech dle zápisu a dotaci ve výši 200 Kč na každého účastníka letního tábora
s trvalým pobytem v Jevíčku pořádaného organizací Pionýr, z. s., Barvířská 113, Jevíčko
v termínech dle zápisu na doporučení komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu,

14/67

Rada schvaluje CN a příkazní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Mgr. Martinem Budišem,
WebSport & Consulting service, s. r. o., Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice na administraci
zadávacího řízení pro výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, VO,
chodníků a parkoviště Okružní IV Jevíčko II. etapa“ ve výši 35.000 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy,

15/67

Rada schvaluje text zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce
vodovodu a kanalizace, VO, chodníků a parkoviště Okružní IV Jevíčko II. etapa“ a seznam
firem k obeslání na předmětnou veřejnou zakázku dle zápisu a složení komise pro otevírání
1/2

Usnesení z 67. schůze RM
konané dne 28. 8. 2017

obálek a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na akci „Rekonstrukce vodovodu
a kanalizace, VO, chodníků a parkoviště Okružní IV Jevíčko II. etapa“ dle zápisu,
16/67

Rada schvaluje směrnici č. 3-MP/2017, kterou se stanoví zásady pro zabezpečení dopravy do
zdravotnického zařízení nebo do záchytné stanice s účinností od 1. 8. 2017,

17/67

Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2014504/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. 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. 4236/4, p. č. 4236/3, p. č.
4238/4 a p. č. 4236/8, všechny v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem
smlouvy,

18/67

Rada schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 4241/1 – orná půda v k. ú. Jevíčkopředměstí,

19/67

Rada schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 4241/39 a p. č. 4241/40, oba orná půda v k. ú.
Jevíčko-předměstí,

20/67

Rada schvaluje pacht pozemku p. č. 4816 – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí společnosti I.
ČESKOMORAVSKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST, společnost s ručením omezeným,
pachtovní smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností I. ČESKOMORAVSKÁ OBCHODNÍ
SPOLEČNOST, společnost s ručením omezeným, pachtovné ve výši 572,42 Kč/rok
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

21/67

Rada neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 11/1 – zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov,

22/67

Rada schvaluje podání žádosti o povolení pokácení 1 ks javoru na pozemku p. č. 1751/23
v k. ú. Jevíčko-předměstí,

23/67

Rada schvaluje podání žádosti o povolení pokácení 15 ks lípy, 4 ks vrby, 2 ks javoru a 3 ks
keře na pozemku p. č. 5330/1 a 1 ks topolu, 1 ks vrby, 1 ks jasanu a 1 ks keře na pozemku
p. č. 5359/3, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí,

24/67

Rada uděluje souhlasné stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení na stavbu:
„Rozšíření výrobního závodu Rehau Jevíčko CZ – PEPSIN“, stavebník REHAU Automotive,
s. r. o., Obchodní 117, 251 01 ČESTLICE, zpracovanou projekční společností ARCHaPLAN,
s. r. o., Hradec Králové,

25/67

Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a REHAU Automotive, s. r. o., Obchodní 117,
251 01 ČESTLICE o poskytnutí pozemků pro zajištění práva realizace stavby „Rozšíření
výrobního závodu REHAU Jevíčko CZ – PEPSIN“ na dotčených pozemcích p. č. 5329 – orná
půda o výměře 34.189 m2, p. č. 5330/1 – trvalý travní porost o výměře 21.869 m2, p. č. 5330/3
– trvalý travní porost o výměře 93 m2, p. č. 5331 – trvalý travní porost o výměře 4.946 m2, p. č.
5332 – trvalý travní porost o výměře 29.086 m2, p. č. 5335 – ostatní plocha o výměře 1.763 m2
a p. č. 5359/3 – vodní plocha o výměře 529 m2, všechny v k. ú. Jevíčko-předměstí,

26/67

Rada schvaluje přidělení bytu č. 13 o velikosti 2 + 1 v bytovém domě na ulici K. Čapka 782,
Jevíčko a bytu č. 3 na ul. Svitavská 474, Jevíčko žadatelům dle zápisu na doporučení komise
bytové a sociální.

Mgr. Miroslav Šafář, v. r.
Místostarosta
Vyvěšeno: 30. 8. 2017
Sejmuto: 15. 9. 2017

2/2

