
Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 1 / 2

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
16. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 3. 6. 2019 v kanceláři starosty od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/16R/2019 program 16. schůze rady města dne 3. 6. 2019

2b/16R/2019 bezplatný pronájem prostoru Panského dvora k uspořádání kulturního programu pro účastníky
a návštěvníky 44. ročníku "Závodu míru nejmladších 2020", který se uskuteční ve dnech 8. -
10. 5. 2020 pořádaného T. J. Cykloklubem Jevíčko ve spolupráci s Městem Jevíčko

2c/16R/2019 bezplatný pronájem městské chaty na Smolenské přehradě ve dnech 7. - 9. 6. 2019 pro ZUŠ
Jevíčko, kde se uskuteční tradiční soustředění s výtvarným oborem

2d/16R/2019 uzavření části Palackého náměstí (parkoviště u OD COOP) dne 23. 6. 2019 (neděle) od 13:00 h
do 16:30 h, kdy organizace AVZO TSC ČR - ZO Jevíčko bude pořádat pro mládež soutěž "Jízda
zručnosti na jízdních kolech"

2e/16R/2019 bezplatný pronájem městské chaty a tábořiště pro SRPS ZŠ Jevíčko na Smolenském údolí
k uspořádání letního táboru pro děti I. stupně ve dnech 28. 7. 2019 - 3. 8. 2019

2f/16R/2019 pronájem  KD  v  Zadním  Arnoštově  od  15.  6.  2019  do  15.  9.  2019  žadatelce  dle
zápisu za celkovou částku 300 Kč vč. spotřebovaných energií

3b/16R/2019 zásady pro vydávání Jevíčského zpravodaje ode dne schválení

4a/16R/2019 smlouvu  mezi  Městem  Jevíčko  a  Pardubickým  krajem  o  poskytnutí  dotace  15.000  Kč
z Programu kultury a památkové péče v Pardubickém kraji  na rok 2019 na akci "Festival
mládežnických dechových orchestrů v Jevíčku 2019 - 16. ročník"

4b/16R/2019 smlouvu  mezi  Městem  Jevíčko  a  Pardubickým  krajem  o  poskytnutí  dotace  20.000  Kč
z Programu kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019 na akci "Jevíčkovění
2019/8. ročník múzicko-edukativního festivalu"

4c/16R/2019 smlouvu  mezi  Městem  Jevíčko  a  Pardubickým  krajem  o  poskytnutí  dotace  45.000  Kč
z Programu kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019 na akci "Restaurování
Matthioliho herbáře v městském muzeu Jevíčko"

4d/16R/2019 přijetí dotace ve výši 4.873.810,88 Kč v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci
"Energetické úspory MŠ a praktické školy Jevíčko" dle změnového rozhodnutí o poskytnutí
dotace ze dne 9. 5. 2019

4f/16R/2019 smlouvu  č.  S/OM/3752/19/VK  mezi  Městem Jevíčko  a  Pardubickým krajem o  podmínkách
provedení stavby nového sloupu VO a kabelového vedení na pozemku p. č. 538/3 v k. ú.
Jevíčko-předměstí v lokalitě u Domova mládeže na ul. K. H. Borovského v Jevíčku

4g/16R/2019 provedení opravy místní komunikace Na Střelnici v Jevíčku společností M - Silnice, a. s. za
částku 39.567 Kč vč. DPH technologií dle zápisu

4h/16R/2019 úhradu ve výši 22.000 Kč bez DPH společnosti 2 arch - Ing. arch. Ivo Lorenčík, Prostějov za
zpracování studie bytových a řadových domů na sídlišti K. Čapka a ulici Nerudova v Jevíčku

5a/16R/2019 záměr bezúplatného převodu pozemků p. č. 174/6, p. č. 529/5, p. č. 529/6, p. č. 1751/91, p. č.
1751/92, p. č. 1751/94, p. č. 1751/95, p. č. 1751/99 a p. č. 1751/101, vše v k. ú. Jevíčko-
předměstí
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5b/16R/2019 pacht pozemku p. č.  342 -  zahrada v k.  ú.  Jevíčko-předměstí  od České republiky -  Státní
pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 za cenu 500 Kč/rok, pachtovní smlouvu,
dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci pozemku p. č. 342 - zahrada v k. ú.
Jevíčko-předměstí od 1. 3. 2019 do 16. 6. 2019 za cenu 148 Kč a pověřuje starostu podpisem
pachtovní smlouvy a dohody

Rada města Jevíčko pověřuje

2g/16R/2019 starostu  města  projednáním změn možnosti  zadláždění  chodníku  místo  plánované  žulové
kostky zámkovou dlažbou na ul. Svitavská s realizační firmou tak, aby akce neměla dopad na
navyšování finančních prostředků z rozpočtu města

4e/16R/2019 místostarostu jednáním s firmou Pavel Šejnoha o spolufinancování realizace opravy příjezdové
cesty na Mařín ve výši min. 50 % z celkové částky na opravu

Rada města Jevíčko ruší

3a/16R/2019 usnesení RM č. 9/32 ze dne 4. 2. 2008 a usnesení RM č. 10/41 ze dne 16. 4. 2012

Rada města Jevíčko uděluje

2a/16R/2019 souhlas  Tělocvičné  jednotě,  Sokol  Jevíčko,  Okružní  I  637,  Jevíčko  k  uspořádání  hudební
produkce skupiony Kázeň v rámci akce "Noční pochod na Hušák a k Holubí studánce 2019" -
7. ročník memoriálu MVDr. Jindřicha Kleibla, který se uskuteční v pátek 28. 6. 2019 od 20:00 h
do 24:00 h ve sportovním areálu Žlíbka dle OZV č. 2/2017

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta


