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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
20. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 19. 8. 2019 v kanceláři starosty od 16:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/20R/2019 program 20. schůze rady města dne 19. 8. 2019

2a/20R/2019 bezplatný pronájem Panského dvora pro společnost Mattel Czech Republic, s. r. o. k uspořádání
kulturně zábavní akce pro děti, která se uskuteční v neděli 25. 8. 2019 od 12:00 do 18:00 hodin

2b/20R/2019 vybudování zpevněného vjezdu ke garáži u RD č. p. 233 na ul. Okružní II v rámci plánované
rekonstrukce 2. části ul. Okružní II v Jevíčku

3a/20R/2019 cenovou  nabídku  firmy  MERTASTAV,  s.  r.  o.,  Štěpánovská  1176,  666  02  Předklášteří  na
zadláždění zbytku ul. Růžová ve výši 95.861 Kč vč. DPH

3b/20R/2019 cenovou nabídku správce VO firmy Zdeněk Schreiber,  U Hřiště 277, 569 42 Chornice, IČ:
88620387 na zpracování aktualizace pasportu sítě veřejného osvětlení Města Jevíčko za částku
34.122 Kč vč. DPH

3c/20R/2019 uspořádání  zájezdu  do  Prahy  pro  občany  města  v  termínu  21.  12.  2019  na  divadelní
představení "Čochtan vypravuje" v divadle GONG v Praze, spojený s vánoční prohlídkou Prahy.
Předpokládaná cena zájezdu bude činit 800 – 1.000 Kč

4b/20R/2019 dotaci  ve výši  400 Kč na každého účastníka letních táborů s  trvalým pobytem v Jevíčku
pořádaného Pionýrskou skupinou Jevíčko, z. s., který se uskutečnil od 2. 7. 2019 do 19. 7.
2019 v Bobrovecké dolině (SK) a 28. oddílu skautů „Petra Müllera“ Jevíčko, z. s., který se
uskutečnil od 29. 6. 2019 do 13. 7. 2019 a od 13. 7. 2019 do 23. 7. 2019 v Trhonicích u
Jimramova dle předložených seznamů

4c/20R/2019 cenovou nabídku firmy Zdeněk Schreiber, U Hřiště 277, 569 42 Chornice, IČ: 88620387 na
osazení solární lampy veřejného osvětlení na ulici Mlýnská v Jevíčku za cenu 34.382,94 Kč vč.
DPH

4d/20R/2019 cenovou nabídku SÚS Pk Cestmistrovství Moravská Třebová na provedení opravy komunikace
K. H. Borovského emulzí a kamenivem ve výši 30.000 Kč bez DPH

4f/20R/2019 přijetí  dotace v rámci  Integrovaného regionálního operačního programu na akci  „Stavební
úpravy objektu Barvířská 560, Jevíčko“ ve výši 9.661.430,46 Kč

5a/20R/2019 smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  č.  IV-12-2017535/VB/01  mezi  Městem  Jevíčko  a
společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene -
služebnosti na pozemku p. č. 1311/1 v k. ú. Zadní Arnoštov a pověřuje starostu podpisem
smlouvy

5b/20R/2019 ukončení nájemní smlouvy o pronájmu pozemků p. č. 3077/9 a p. č. 3077/10, oba v k. ú.
Jevíčko-předměstí mezi Městem Jevíčko a společností Hrbata, s. r. o. dohodou k 31. 12. 2019

5c/20R/2019 smlouvu o  zřízení  věcného břemene mezi  Městem Jevíčko  a  společností  Hrbata,  s.  r.  o.,
Svitavská 166, 569 43 Jevíčko na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 3077/9 a p. č.
3077/10, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5e/20R/2019 záměr bezúplatného převodu pozemků p. č. 529/8, 1750/15, 1751/104, 1751/107, 1751/108,
1757/25 a 1757/26, vše ostatní plocha v k .ú. Jevíčko-předměstí
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5f/20R/2019 pronájem pozemku p. č. st. 490 (43 m2) - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí
od Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice za cenu 1 Kč za rok a
nájemní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem na pronájem pozemku p. č. st.
490 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy

Rada města Jevíčko pověřuje

2c/20R/2019 místostarostu projednáním vybudování zpevněného vjezdu k RD č. p. 233 na ul. Okružní II
s projektantem rekonstrukce 2. části ul. Okružní II panem Ing. Tobešem

4a/20R/2019 místostarostu  vejít  opakovaně  do  jednání  s  Českou  pojišťovnou,  a.  s.,  kdy  za  určitých
podmínek, dle sdělení AK JUDr. Ing. Lichnovský je dán nárok na pojistné plnění z pojistné
smlouvy mezi Městem Jevíčko a Českou pojišťovnou, a. s., na základě které bylo sjednáno
pojištění  odpovědnosti  funkcionářů k  uplatnění  práva na náhradu škody vzniklé  udělenou
korekcí dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Jevíčko“

4e/20R/2019 investičního technika zajištěním stanoviska u společnosti VHOS, a. s. ve věci aktuálního stavu
vodovodu a kanalizace v ul. Zadní v Jevíčku

Rada města Jevíčko neschvaluje

5d/20R/2019 záměr prodeje části pozemku p. č. 4232/1 - orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta


