město Jevíčko
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
tel.č.: 464 620 511 | e-mail: jevicko@jevicko.cz

USNESENÍ
69. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 23. 10. 2017 v kancelář starosty od 16:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
2c/69R/2017 CN firmy VPO OKNA Blansko, s. r. o., Rožmitálova 2291/14, Blansko, IČ: 27715736, DIČ:
CZ27715736 na výměnu oken v bytě č. 5, M. Mikuláše 551, Jevíčko za cenu celkem 41.857 Kč
bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka
2d/69R/2017 rozpočet a střednědobý výhled hospodaření MŠ Jevíčko na rok 2018
2e/69R/2017 prodloužení nájemní smlouvy na garáž ve dvorním traktu ul. Soudní žadatelce dle zápisu do
31. 12. 2018
3a/69R/2017 obnovení původního chodníku pracovníky města na ulici Okružní I kolem domu č. p. 440 do
částky 50.000 Kč vč. DPH v provedení zámkové dlažby
3b/69R/2017 zápis do kroniky města Jevíčka za rok 2016 a přiděluje kronikáři města odměnu ve výši dle
zápisu
4a/69R/2017 přidělení dotace typu „D“ na dopravu ve výši 12.000 Kč Basketbalovému klubu Jevíčko a ve
výši 30.000 Kč TJ SK Jevíčko dle podmínek grantového systému města na rok 2017
4b/69R/2017 dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/17/20275 mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o
poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na podporu pečovatelské služby
Jevíčko s přiznáním dotace ve výši 40.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy
4c/69R/2017 fakturaci Agroprojekce Litomyšl, s. r. o. ve výši 30.250 Kč vč. DPH za rozšíření prací na
dokumentaci „Převedení inundačních vod areálem REHAU“ pro stavební řízení v rozsahu přeložka kanalizace a rozpočet DSP včetně výkazu výměr
4d/69R/2017 podporu projektů dle zápisu v rámci Burzy filantropie v Pardubickém kraji 2017 v celkovém
rozsahu 10.000 Kč na základě předchozího schválení rady města a schvaluje příslušné smlouvy
o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem těchto smluv
4e/69R/2017 náklady ve výši 24.477 Kč v souvislosti s družebním pobytem dětí ze Zakarpatí obce Korytňany
v Jevíčku v termínu 18. – 22. 9. 2017
4f/69R/2017

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 „Protipovodňová opatření v souvislosti s rozšířením výrobního areálu
REHAU - PEPSIN Jevíčko" ve výši 20.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5e/69R/2017 řešení problematiky parkování na Palackého nám. v Jevíčku s časově omezeným stáním vozidel
umístěním dopravních značek „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ (č. IP 13b) a vyhrazených
parkovacích stání pro zásobování dle doporučení komise pro dopravu, dopravní obslužnost a
bezpečnost
5h/69R/2017 umístění dopravních značek zákaz stání ve směru z Palackého nám. do ul. Brněnská a
Třebovská na doporučení komise pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost
5i/69R/2017

veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Jevíčko a obcí Víska u Jevíčka k zajištění výkonu
působnosti Městské policie Jevíčko na k. ú. obce Víska u Jevíčka podle zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5j/69R/2017

směrnici č. 4-MP/2017, kterou se stanoví zásady pro výkon hlídkové činnosti Městské policie
Jevíčko s účinností od 1. 11. 2017

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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6a/69R/2017 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IE-12-2006696/VB/1 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 3571, 1751/2, st. 249,
1186/1, 1186/3, 5376/2, 1751/1, st. 253, 3590, st. 471/1, 2518, 1199/6, 550/55, 2587, 550/13,
1199/4, 1199/3, 551/3, 550/91, 550/90, st. 256/1, 538/7, 175/5, 175/4, 538/1, 1715/6, 530/21,
538/16, 1714/1, 538/14, 550/69, 538/15, 538/22, 538/57, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši
jednorázové náhrady 100 Kč bez DPH, které je v místě a čase obvyklé a pověřuje starostu
podpisem smluv
6b/69R/2017 spolupráci se společností Development Minářová, s. r. o., Deštná 32, 679 61 Letovice
spočívající v možnosti nabídky 3 vedle sebe ležících dosud neobsazených stavebních parcel na
ul. Vrchlického v Jevíčku bez nároku na provizi a rezervaci dle varianty č. 1 uvedené v zápisu
6c/69R/2017 záměr prodeje části pozemku p. č. 4671 – trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí a
postupuje do ZM ke stanovení kupní ceny
6d/69R/2017 vyjádření Města Jevíčko, které nepožaduje posuzování vlivů na životní prostředí investiční akce
„Rozšíření výrobního závodu REHAU Jevíčko CZ – PEPSIN“
6e/69R/2017 záměr prodeje pozemků p. č. 4235/2 – orná půda, p. č. 4235/3 – orná půda, p. č. 4236/5 – orná
půda, p. č. 4236/9 – orná půda, p. č. 4236/10 – orná půda, p. č. 4236/11 – orná půda, p. č.
3593/1 – ostatní plocha a p. č. 3593/2 – ostatní plocha, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí
7b/69R/2017 prodej vozidla MULTICAR M25 rz 1E92386 žadateli dle pořadí nabídek dle zápisu a po prodeji
pověřuje vedoucí finančního odboru vyřazením vozidla z majetku města
8a/69R/2017 rozpočet Podniku bytového hospodářství města Jevíčka na rok 2017 a střednědobý výhled
hospodaření Podniku bytového hospodářství města Jevíčka na roky 2019 - 2020
8b/69R/2017 CN firmy VPO OKNA Blansko, s. r. o., Rožmitálova 2291/14, Blansko, IČ: 27715736, DIČ:
CZ27715736 na výměnu oken ve sklepních prostorách pronajatých nájemcům bytů číslo 9,
10, 11 a 12 na ul. Nerudova 529/A, Jevíčko za cenu celkem 46.412 Kč bez DPH s úhradou
z rozpočtu PBH města Jevíčka
9a/69R/2017 přidělení bytu č. 2 o velikosti 2 + 1, v bytovém domě na ulici K. Čapka 782, Jevíčko a bytu č. 7,
Svitavská 838, Jevíčko, žadatelům dle zápisu na doporučení bytové a sociální komise
9b/69R/2017 přidělení bytu č. 6 o velikosti 1 + kk, v bytovém domě na ulici Pivovarská 812, Jevíčko
žadatelce dle zápisu na doporučení bytové a sociální komise
10/69R/2017 směrnici č. 1-F/2017 pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené
Městem Jevíčko s účinností ode dne schválení
Rada města Jevíčko neschvaluje
5c/69R/2017 odkoupení části pozemku naproti prodejně Hruška žadateli dle zápisu
7a/69R/2017 finanční kompenzaci stavebníkovi na ul. Římských legií v Jevíčku. Vyúčtování zůstane tak, jak
bylo předloženo a materiál k pilířku, který si stavebník převezme, bude jeho majetkem, se
kterým může nakládat a pověřuje vedoucí finančního odboru zajištěním vyřazení tohoto
materiálu z majetku města
Rada města Jevíčko pověřuje
2a/69R/2017 vedoucí PBH ke zjištění podrobnějších informací k důvodu přihlášení osoby k trvalému pobytu
na adresu Pivovarská 812, Jevíčko
2b/69R/2017 vedoucí PBH zajištěním CN na výměnu vchodových dveří bytového domu na ul. M. Mikuláše
v provedení hliník i plast
5b/69R/2017 vedoucího organizačního odboru ve spolupráci s místostarostou zjištěním možné příčiny
výskytu potkanů a dalších hlodavců především u ul. Okružní III a Třebovská a zjištěním způsobu
nakládání s odpady u PennyMarketu na jihu města (zda jsou dodržovány postupy správného
nakládání s odpady a nejsou přístupny potkanům)

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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5d/69R/2017 investičního technika zajištěním umístění DZ o omezení rychlosti na 20 km/h na místní
komunikaci na ul. U střelnice směr eurocesta
5f/69R/2017

investičního technika úpravou umístění cedulek s názvy ulic Nerudova, K. H. Borovského a P.
Bezruče

5g/69R/2017 velitele MP Jevíčko řešením problematiky nevhodného parkování u Penny Marketu na
nevyznačených místech parkovacího prostoru
Rada města Jevíčko vyhlašuje
5a/69R/2017 výběrové řízení na pozici „vedoucí Střediska pečovatelské služby Jevíčko“
Rada města Jevíčko souhlasí
1/69R/2017

s doporučeními projektanta ÚP Ing. arch. Pavla Mudruňky ve věci záměrů na změnu č. 2
územního plánu Jevíčko dle zápisu

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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