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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
21. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 9. 9. 2019 v od 14:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/21R/2019 program 21. schůze rady města dne 9. 9. 2019

2a/21R/2019 poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Svazu skautů a skautek ČR, oddíly Jevíčko

3a/21R/2019 úhradu faktury ve výši 17.019 Kč vč. DPH firmě Instalatérství Tříska, s. r. o., Zadní Arnoštov 67,
569 43 Jevíčko, IČ: 07740794 za provedení instalatérských prací v objektu jídelny budovy MŠ
Jevíčko

3c/21R/2019 pořádání koncertu souboru Hradišťan v listopadu 2019 v Jevíčku za cenu 99.000 Kč vč. DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o vystoupení

3d/21R/2019 vyhlášení výběrového řízení na zakázku města s názvem „OPRAVA VODOVODU A KANALIZACE
ul. Okružní II, 2. ETAPA“ a administraci VŘ společností WebSport & Consulting service, s. r. o.,
Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice za částku 36.300 Kč vč. DPH, složení komise pro otvírání
obálek a hodnocení nabídek dle zápisu a pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy na
administraci VŘ se společností WebSport & Consulting service, s. r. o.

3e/21R/2019 výměnu obrub chodníku na ul. K. Čapka od ul. Svitavská po ul. Nerudova v předpokládané výši
70.000 Kč vč. DPH za materiál. Práci provedou techničtí pracovníci města

3h/21R/2019 uzavření budovy kina s platností od 1. 10. 2019 do odvolání s ukončením veškerého provozu v
budově vzhledem k závažným technickým poruchám na střešní konstrukci a zejména z důvodu
bezpečnosti návštěvníků

4b/21R/2019 příspěvek na vybrané projekty v rámci Burzy filantropie v okrese Svitavy v celkové výši 10.000
Kč

4c/21R/2019 úhradu za provedení výmaleb v prostorách synagogy společností  LAKMAL, s.  r.  o. ve výši
25.799 Kč bez DPH

4d/21R/2019 přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 1.569.000 Kč v rámci státní finanční podpory
v Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2019

4e/21R/2019 realizaci obnovy Desek desatera na budově synagogy a realizaci pietního místa na ulici Soudní
v Jevíčku u příležitosti „Roku židovské paměti v Jevíčku 2020“

4f/21R/2019 cenovou nabídku kamenosochařství HEMZAL Konice ve výši 95.000 Kč na realizaci obnovy
Desek desatera na průčelí synagogy v Jevíčku

4g/21R/2019 cenovou nabídku kamenosochařství HEMZAL Konice ve výši 96.500 Kč na realizaci památníku
židovských obětí 2. sv. války v ulici Soudní v Jevíčku

4h/21R/2019 dotaci  ve výši  400 Kč na každého účastníka letního tábora s  trvalým pobytem v Jevíčku
pořádaného SRPS ZŠ Jevíčko, který se uskutečnil od 16. 8. – 25. 8. 2019 v obci Suté Břehy dle
předloženého seznamu

5/21R/2019 smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 54.000 Kč z rozpočtu Pk pro JSDH Jevíčko na rok 2019 - II.
kolo na pořízení zásahových oděvů a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6a/21R/2019 úhradu finanční částky do 50.000 Kč vč.  DPH na provedení servisu a TK vozidla na svoz
bioodpadu PIAGGIO rz  5E2 2656 firmou Autoservispneu,  s.  r.  o.,  Petr  Zikmund,  Brněnská
775, Jevíčko
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6b/21R/2019 úhradu finanční částky 20.000 Kč vč. DPH na posílení el. přívodu a zbudování el. skříní pro
vytápění zázemí technických pracovníků v Panském dvoře

7b/21R/2019 záměr prodeje části pozemku p. č. 5401 v k. ú. Jevíčko-předměstí na ul. Horní v Jevíčku

7c/21R/2019 změnu adresy Mateřské školy Jevíčko, příspěvkové organizace města Jevíčko, kdy došlo ke
změně čísla popisného budovy MŠ Jevíčko na ul. K. H. Borovského, které se změnilo z č. p. 586
na č. p. 819

7d/21R/2019 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v
rejstříku škol a školských zařízení pro mateřskou školu, jejíž činnost vykonává příspěvková
organizace Mateřská škola Jevíčko, která se týká zápisu týkající  se změny čísla popisného
budovy MŠ Jevíčko na ul. K. H. Borovského, které se změnilo z č. p. 586 na č. p. 819 s nejbližší
možnou účinností a pověřuje ředitelku příspěvkové organizace Mateřská škola Jevíčko, paní
Ditu Mlčochovou k podání výše uvedené žádosti na Krajský úřad Pardubického kraje

7e/21R/2019 smlouvu o uzavření  budoucí  smlouvy o zřízení  věcného břemene mezi  Městem Jevíčko a
společností  GasNet,  s.  r.  o.,  Klíšská  940/96,  400 01 Ústí  nad Labem na zřízení  věcného
břemene na pozemku p. č. 5198/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorázové náhrady 500 Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7f/21R/2019 pronájem části pozemku p. č. st. 38 - zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 21/2 - zahrada, oba v
k. ú. Jevíčko-město o celkové výměře 72 m2 od jeho vlastníků uvedených v zápise za cenu 5 Kč
za m2 a rok a nájemní smlouvu mezi Městem Jevíčko a vlastníky pozemku R. B. a E. P. z
Jevíčka na pronájem části pozemků p. č. st.  38 a p. č. 21/2, oba v k. ú. Jevíčko-město a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

7g/21R/2019 bezplatný  pronájem  městské  chaty  ve  Smolenském  údolí  pro  konání  výtvarného
soustředění  žáků  ZUŠ  Jevíčko  v  termínu  20.  -  22.  9.  2019

8b/21R/2019 stanovení  ceny  nájemného,  jakožto  součtu  ceny  za  m²  podlahové  plochy  a  stanoveného
paušálního poplatku za vybavení bytu dle přílohy zápisu s platností od 1. 1. 2020

9b/21R/2019 výměnu bytu č. 6 za byt č. 3, vel. 1 + 1 na DPS ul. Kobližná 125, Jevíčko žadatelce dle zápisu
na doporučení komise bytové a sociální

Rada města Jevíčko ruší

3b/21R/2019 usnesení Rady města Jevíčko č. 2c/11R/2019 ze dne 25. 3. 2019

8a/21R/2019 část usnesení RM č. 4a/85R/2018 ze dne 21. 5. 2018  o úpravě nájemného o 10 % v městských
bytech na ul. Kostelní 44 v Jevíčku, které mělo vejít v platnost dnem 1. 9. 2019, část usnesení
RM č. 7b/86R/2018 ze dne 4. 6. 2018 o úpravě nájemného o 10 % v městských bytech na ul. M.
Mikuláše 551 v Jevíčku, které mělo vejít v platnost dnem 1. 10. 2019, část usnesení RM č.
7b/87R/2018 ze dne 25. 6. 2018 o úpravě nájemného o 10 % v městských bytech na ul.
Komenského nám. 167 v Jevíčku, které mělo vejít v platnost dnem 1. 10. 2019, část usnesení
RM č. 7/89R/2018 ze dne 30. 7. 2018 o úpravě nájemného o 10 % v městských bytech na ul.
Soudní  56  v  Jevíčku,  které  mělo  vejít  v  platnost  dnem 1.  1.  2020,  část  usnesení  RM č.
7e/92R/2018 ze dne 8. 10. 2018 o úpravě nájemného o 10 % v městských bytech na ul. M.
Mikuláše 551 v Jevíčku, které mělo vejít v platnost dnem 1. 10. 2019 a část usnesení RM č.
6/8R/2019 ze dne 4. 2. 2019 o úpravě nájemného o 10 % v městských bytech na ul. Třebovská
71 v Jevíčku, které mělo vejít v platnost dnem 1. 6. 2020

Rada města Jevíčko pověřuje

4a/21R/2019 vedoucí  odboru  finančního  zpracováním  návrhu  optimalizace  příspěvku  na  ubytování
přespolním studentům Gymnázia  Jevíčko  ve  spolupráci  s  vedením gymnázia  a  předložení
návrhu radě města k projednání

9d/21R/2019 sociální pracovnici MěÚ ve spolupráci s vedoucí Střediska pečovatelské služby, přešetřením
sociální situace a zdravotního stavu žadatelky o byt, z jehož výsledku bude patrné, nakolik je
tato žadatelka dle zápisu vhodným kandidátem pro přidělení uvolněného bytu č. 3 v DPS, vel. 1
+ 1, Kobližná 125, Jevíčko a podání komplexní písemné zprávy radě města a komisi bytové a
sociální k dalšímu projednání
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Rada města Jevíčko odvolává

3f/21R/2019 předsedu komise životního prostředí pana Ing. Pavla Vykydala na vlastní žádost k 9. 9. 2019

Rada města Jevíčko jmenuje

3g/21R/2019 předsedou komise životního prostředí pana Daniela Pávka s účinností od 10. 9. 2019

9a/21R/2019 pana Karla Skácela, referenta oddělení správy bytového a nebytové fondu, členem bytové a
sociální komise s účinností ode dne schválení

Rada města Jevíčko neschvaluje

7a/21R/2019 prominutí smluvní pokuty ve výši 1.500 Kč za nedodržení termínu sjednaného v kupní smlouvě
stavebníkům garáží u židovského hřbitova dle zápisu

Rada města Jevíčko uděluje

2b/21R/2019 souhlas s rozšířením stávajícího vjezdu a jeho vydláždění z ul. K. Čapka o cca 4 m k RD č. p.
549 žadatelům dle zápisu

Rada města Jevíčko doporučuje

9c/21R/2019 neobsazovat byt č. 3, vel. 1 + 1 na DPS ul. Kobližná 125, Jevíčko do 30. 11. 2019

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta


