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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
11. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 25. 3. 2019 v kanceláři starosty od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1a/11R/2019 hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ Jevíčko za rok 2018 se ziskem 24.544 Kč a
jeho převedení do rezervního fondu

1b/11R/2019 inventarizační  zprávu o  provedené fyzické a  dokladové inventarizaci  majetku příspěvkové
organizace ZŠ Jevíčko k 31. 12. 2018

1c/11R/2019 účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Jevíčko za rok 2018 dle předložených podkladů a
sepsaný protokol o schválení účetní závěrky

2c/11R/2019 pořádání koncertu souboru Hradišťan v listopadu 2019 v Jevíčku za cenu 75.000 Kč bez DPH
včetně  dopravy  a  ozvučení,  občerstvení  účinkujících  do  částky  3.000,-  Kč  a  pověřuje
starostu podpisem smlouvy o vystoupení

3a/11R/2019 text  výzvy k podání  nabídky do výběrového řízení  na odkup pozemků a staveb v areálu
bývalého hospodářského družstva na ulici Třebovské Jevíčko jmenovitě: pozemků p. č. st. 219
(256 m2) – zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st. 220/1 (1706 m2) – zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je rodinný dům č. p. 427, p. č. st. 220/2 (384 m2) – zastavěná plocha a nádvoří
jehož součástí je budova bez čp/če, zemědělská stavba, p. č. 145 (165 m2) – ostatní plocha a
p. č. 147 (802 m2) – ostatní plocha, vše dle LV č. 10001 v obci Jevíčko a k. ú. Jevíčko-předměstí,
okres Svitavy, Pardubický kraj, o celkové výměře 3.313 m2 včetně návrhu kupní smlouvy o
převodu vlastnictví k nemovitým věcem, která je přílohou výzvy

3b/11R/2019 cenovou  nabídku  firmy  Luděk  Trunečka,  DiS.,  Hybešova  329/38,  568  02  Svitavy,  IČ:
88599205  na  činnost  koordinátora  BOZP  v  rámci  akce  „Rekonstrukce  ulice  Soudní“  ve
výši 25.800 Kč (není plátce DPH)

4a/11R/2019 umístění a obnovu dopravního značení ve městě tak, jak je uvedeno v zápise komise pro
dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost a dle doporučení dopravního inženýra Policie ČR DI
Svitavy

4c/11R/2019 dar ve výši 5.000 Kč pro T. J. SK Jevíčko, oddílu kopané na uspořádání 2. ročníku country
festivalu na základě uzavřené darovací smlouvy a dar ve výši 5.000 Kč, který bude převeden
na transparentní účet 115-7609680247/0100 na podporu léčebné rehabilitace pana Zdeňka
Mikuly

5a/11R/2019 smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-2005889/VB/2, Jevíčko – kvn propojení VN2202
mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na
zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. č. 5399/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

5b/11R/2019 pronájem části  pozemku p.  č.  52/1 -  zahrada v k.  ú.  Jevíčko-předměstí  o velikosti  76 m2

žadatelce dle zápisu, nájemné ve výši 380 Kč/rok a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6a/11R/2019 cenovou nabídku firmy VPO OKNA Blansko, s. r. o., Vodní 640/7, Blansko, IČ: 27715736 na
výměnu vchodových dveří do bytového domu na ul. Brněnská 786, Jevíčko za cenu celkem
41.550 Kč bez DPH

6b/11R/2019 prodloužení nájemní smlouvy žadateli dle zápisu na nebytové prostory na ul. Třebovská 71,
Jevíčko  za  účelem provozování  opravny  obuvi,  výroby  klíčů,  sběrny  prádla  a  šatstva  na
období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

6c/11R/2019 rekonstrukci koupelny v bytě číslo 2 na ul. Růžová 91, Jevíčko
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6d/11R/2019 cenovou nabídku firmy Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko, IČ: 28821068 na
výměnu  plynového  kondenzačního  kotle  BAXI  DUO  -  Tec  Compact  +20GA  v  bytě  č.  2
na ul. K. Čapka 783, Jevíčko za cenu 38.850 Kč bez DPH

7/11R/2019 přidělení bytu č. 9 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavská 838, Jevíčko a bytu o velikosti 1 + 1 na ul.
Kobližná 125, Jevíčko vybraným uchazečům dle pořadí, na základě doporučení komise bytové a
sociální a uvolněného bytu č. 5 o velikosti 1 + 1 na Komenského nám. 167, Jevíčko žadatelce
dle zápisu na základě doporučení komise bytové a sociální

8/11R/2019 úpravu rozpočtu č. 2 na rok 2019

Rada města Jevíčko pověřuje

2b/11R/2019 starostu  města  jednáním  s  provozovatelem  vodovodu  společností  VHOS,  a.  s.  Moravská
Třebová  o  možnosti  zpracování  projektové  dokumentace  na  výměnu  vodovodů  v  ulicích
Brněnská a K. Čapka v Jevíčku

Rada města Jevíčko ruší

4b/11R/2019 usnesení RM č. 1a/9R/2019 ze dne 25. 2. 2019

Rada města Jevíčko uděluje

1d/11R/2019 souhlas žadateli  dle zápisu s prodloužením lhůty k umístění kontejneru na pozemku p. č.
518/54 v k. ú. Jevíčko-předměstí na ul. Slunečná o 18 měsíců s podmínkou, že dojde k jeho
odstranění k 30. 6. 2021

2a/11R/2019 souhlasné  stanovisko  ke  zpracování  PD pro  společné  územní  a  stavební  řízení  (společné
povolení)  pro stavbu "Nová oblouková hala SO18, včetně zpevněné plochy a napojení  na
areálovou dešťovou kanalizaci" na pozemcích p. č. 5331/2, 5332/5, 1665/28 a 1665/23 vše
v k.  ú.  Jevíčko-předměstí  pro  společnost  ELIHK,  inženýrská činnost  v  investiční  výstavbě,
Nerudova 174, Hradec Králové, kde předmětem projektové dokumentace je novostavba lehké
plachtové  haly  osazené  pro  tento  účel  na  nově  zhotovenou  zpevněnou  plochu  včetně
navazující komunikace a potřebné přípojky dešťové kanalizace v rámci areálu na pozemcích
investora, kterým je společnost REHAU Automotive, s. r. o., Obchodní 117, 251 01 Čestlice, IČ:
45799261

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta


