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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
12. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 8. 4. 2019 v kanceláři starosty od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/12R/2019 program 12. schůze rady města dne 8. 4. 2019

2/12R/2019 finanční  limit  na provedení  nejnutnějších  oprav městské chaty  na Smolenském údolí  dle
návrhu do 20.000 Kč bez DPH

3c/12R/2019 uspořádání koncertu spolkem P. A. O. S., Thurn Taxis, z. s. v budově zámečku dne 4. 5. 2019
od 18:00 hodin na počest dirigenta Adolfa Vykydala

3e/12R/2019 rozšíření elektrického rozvodného pilíře pro kostel NPM Římskokatolické farnosti v Jevíčku na
ulici Soudní před klášterem na základě výsledku uskutečněné revize elektroinstalace v kostele
a požadavku technika přemístit elektroměrnou rozvodnici ven ze sakristie

3f/12R/2019 uzavření MŠ Jevíčko v době letních prázdnin po dobu 3 týdnů v termínu od 29. 7. 2019 do
16. 8. 2019 a v pátek 30. 8. 2019

3h/12R/2019 poskytnutí finančního daru Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., ZO Jevíčko
na zájezd „Poznej svou vlast“ do Lednice a Valtic ve výši 10.000 Kč na základě veřejnoprávní
smlouvy

3j/12R/2019 poskytnutí  finančního  daru  Katedře  archeologie,  Filozofické  fakulty  Univerzity  Hradec
Králové  na  pořádání  XV.  mezinárodní  protohistorické  konference  „Archeologie  barbarů
2019“ ve výši 10.000 Kč na základě veřejnoprávní smlouvy

3k/12R/2019 přihlášení osoby k trvalému pobytu na adrese K. Čapka 782, Jevíčko dle zápisu

3l/12R/2019 dotaci  pro  zákonné  zástupce  reprezentantky  ČR  na  ME  v  twirlingu,  které  se  uskuteční
v  Lignanu  ve  výši  10.000  Kč  na  základě  uzavřené  veřejnoprávní  smlouvy  s  podmínkou
umístění znaku města Jevíčka na dresu reprezentantky

3m/12R/2019 přihlášení osoby k trvalému pobytu na adrese Biuskupická 364, Jevíčko dle zápisu

4a/12R/2019 cenovou nabídku firmy Lubomír Klodner, 569 72 Rohozná 366, IČ: 45568481 na zpracování
projektové dokumentace ve stupních DÚR + DSP a dokumentace pro provádění stavby vč.
výkazu výměr na rozšíření parkoviště na ulici A. K. Vitáka Jevíčko (podél krajské komunikace)
za částku 45.000 Kč bez DPH (54.450 Kč vč. DPH)

4b/12R/2019 smlouvu o podmínkách provedení stavby mezi Pardubickým krajem a Městem Jevíčko týkající
se výstavby cyklostezky „Jevíčko - Velké Opatovice" na dotčeném pozemku p. č. 5374 v k. ú.
Jevíčko-předměstí

5a/12R/2019 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2013871/VB/15B mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½
k celku pozemků p.  č.  2553/1 a 2553/4,  oba v k.  ú.  Jevíčko-předměstí,  výši  jednorázové
náhrady 1.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5b/12R/2019 pronájem pozemků p. č. 137/4 - ostatní plocha, p. č. 137/5 - orná půda a p. č. 138 - zahrada,
vše v k. ú. Zadní Arnoštov nájemci dle zápisu, nájemné ve výši 2.026 Kč/rok a pověřuje
starostu podpisem smlouvy

6/12R/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.  14,
K. Čapka 783, Jevíčko za cenu 36.200 Kč bez DPH
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7/12R/2019 účetní závěrku příspěvkové organizace PBH města Jevíčka ke dni 28. 2. 2019 dle předložených
podkladů a sepsaný protokol o schválení účetní závěrky

Rada města Jevíčko pověřuje

3g/12R/2019 ředitelku příspěvkové organizace MŠ Jevíčko zajistit zveřejnění informace o termínu uzavření
MŠ Jevíčko vždy na začátku školního roku z důvodu zajištění informovanosti rodičů

3i/12R/2019 investičního technika zajištěním parkování vozidel účastníků ZMN 2019 v prostoru Palackého
náměstí mezi autobusovým nádražím a silnicí před hotelem Morava až po sochu sv. Jana
Nepomuckého a vyhradit parkování pro doprovodná vozidla belgických cyklistů s možností
napojení na el. energii podélně u parčíku na parkovišti před OD COOP ve dnech 3. 5. 2019 - 5.
5. 2019

8/12R/2019 místostarostu zjištěním informací od referentky bytového hospodářství o stavu kachlových
kamen z domu č. p. 98 na ul. Křivánkova

Rada města Jevíčko souhlasí

3b/12R/2019 s provedením částečné uzavírky Palackého náměstí v Jevíčku dne 18. 5. 2019 od 06:00 h do
18:00 h z důvodu konání soutěže mladých hasičů

5c/12R/2019 se záměrem společnosti REHAU Automotive, s. r. o. vybudovat na pozemku p. č. 5329/1 v k. ú.
Jevíčko-předměstí parkoviště a s úpravou dopravního značení na místní komunikac U Střelnice

Rada města Jevíčko uděluje

3a/12R/2019 souhlas žadateli dle zápisu se zateplením domu č. p. 633 na ulici Brněnská v Jevíčku použitím
zateplovací hmoty tloušťky 10 cm

Rada města Jevíčko povoluje

3d/12R/2019 umístění  venkovních  stolků  a  židlí  tzv.  "zahrádky"  před  provozovnou  Boho  café&shop,
Palackého nám. 28, Jevíčko za podmínky dodržení průchodu na chodníku nejméně 1,5 m a
umístění reklamního poutače na veřejném prostranství za podmínky jeho umístění u svislé DZ
nebo těsně u budovy s úhradou poplatků dle platné OZV

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta


