město Jevíčko
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
tel.č.: 464 620 511 | e-mail: jevicko@jevicko.cz

USNESENÍ
22. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 23. 9. 2019 v kanceláři starosty od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1a/22R/2019 program 22. schůze rady města dne 23. 9. 2019
1b/22R/2019 úpravu přízemních prostor v Domově mládeže za účelem přestěhování dětí z MŠ z důvodu
nevhodného vnitřního prostředí v 1. patře budovy MŠ
2a/22R/2019 zadláždění vjezdů k rodinným domům č. p. 549 a 565 na ul. Nerudova žadatelům dle zápisu
2b/22R/2019 bezplatný pronájem tělocvičny na ZŠ Jevíčko ve dnech 28. a 29. 9. 2019 pro tým ČR k nácviku
choreografie na Mistrovství ČR v twirlingu
3a/22R/2019 rámcovou kupní smlouvu s firmou Stavebniny DEK, a. s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10,
Malešice, IČ: 03748600, provozovna Olbrachtova 2053/31, 568 02 Svitavy na dodávky zboží
(materiálů a služeb)
3c/22R/2019 organizační změnu veřejných WC ve dvorním traktu MěÚ spočívající v optimalizaci provozu,
technického a personálního zabezpečení a pověřuje tajemníka úřadu ve spolupráci s vedoucími
odborů finančního a organizačního zajištěním jednotlivých kroků pro realizaci optimalizace do
částky 45.000 Kč bez DPH
3d/22R/2019 pořízení 5 ks zásahových přileb pro JSDH Jevíčko za částku 24.152 Kč vč. DPH
4a/22R/2019 dotaci ve výši 400 Kč na každého účastníka příměstského tábora mažoretek AMORION
s trvalým pobytem v Jevíčku pořádaného organizací Ze Zámečku do světa, z. s., který se
uskutečnil od 5. 8. do 9. 8. 2019 dle předloženého seznamu
5a/22R/2019 zakoupení služební zbraně pro strážníky Městské policie Jevíčko v prodejně Gunner Svitavy, IČ:
72871423 za cenu 10.900 Kč vč. DPH a pověřuje velitele MP Jevíčko jejím zakoupením
5b/22R/2019 zjednosměrnění ul. Soudní ve směru od ul. Třebovská s výjezdem do ul. Kostelní s tím, že úsek
z ul. Kostelní po RD č. p. 52 v ul. Soudní bude obousměrný a pověřuje investičního
technika zajištěním stanoviska dopravního inženýra Policie ČR a následné osazení dopravních
značek
5c/22R/2019 jedno vyhrazené parkovací místo pro hotel U Apoštola určené pro zásobování s umístěním
svislé DZ B29 - zákaz stání s dodatkovou tabulkou upřesňující šipkou směřující vlevo a textem
mimo zásobování se sloupkem umístěným do rohu travnaté plochy a pověřuje investičního
technika zajištěním stanoviska dopravního inženýra Policie ČR a následné osazení dopravní
značky
5d/22R/2019 zpracovanou aktualizaci pasportu dopravního značení města Jevíčka
6a/22R/2019 finanční částku do výše 33.000 Kč bez DPH na opravu multikáry M 26 rz 4E5 2002
6b/22R/2019 finanční částku do výše 15.000 Kč bez DPH na opravu traktoru ZETOR 6211 rz SY 59-55
6c/22R/2019 finanční částku do výše 10.000 Kč bez DPH na opravu a úpravu vleku na sběr listí
7b/22R/2019 záměr prodeje pozemku p. č. 34/2 v k. ú. Zadní Arnoštov
7e/22R/2019 záměr pachtu pozemků p. č. 2667, p. č. 2697, p. č. 2727 a p. č. 2738, vše v k. ú. Zadní
Arnoštov
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8a/22R/2019 rozložení optimalizace ceny nájmu v městských bytech
- navýšením ceny do 500 Kč měsíčně celkem, které bude splatné v plné výši s platností od 1. 1.
2020, případně ode dne následujícího po dni skončení platnosti stávající nájemní smlouvy na
dobu určitou, končí-li platnost této smlouvy v jiném termínu než k 31. 12. 2019
- navýšením ceny o více než 501 Kč měsíčně celkem, kdy bude navýšení rozloženo rovnoměrně
do období dvou let s platností od 1. 1. 2020, případně ode dne následujícího po dni skončení
platnosti stávající nájemní smlouvy na dobu určitou, končí-li platnost této smlouvy v jiném
termínu než k 31. 12. 2019 a dále k termínu 1. 1. 2021 tak, aby od 1. 1. 2021 bylo hrazeno
nájemné v plné výši, schválené usnesením Rady města Jevíčko č. 8b/21R/2019 ze dne 9. 9.
2019
- ceny nájemného a paušálního poplatku u smluv na dobu neurčitou budou upraveny stejným
klíčem jako smlouvy na dobu určitou a po dohodě s nájemníky budou uzavřeny nové nájemní
smlouvy či dodatky se shodnými podmínkami, jako u smluv na dobu určitou
8b/22R/2019 změnu nájemného v návaznosti na cenový vývoj a míru inflace, přičemž podkladem k této
změně nájemného budou statistické údaje vydané Českým statistickým úřadem, se nevylučuje.
Tato změna nájemného může být účtována vždy k 1. 1. každého roku a míra inflace bude
zohledňována nejdříve od 1. 1. 2021
8c/22R/2019 znění vyrozumívacího dopisu pro nájemníky o optimalizaci nájemného v městských bytech a
pověřuje pracovníka správy bytového a nebytového fondu k jeho doplnění a rozeslání
nájemníkům do 30. 10. 2019
8d/22R/2019 návrh na zlepšení mikroklimatických podmínek v budově MěÚ spočívající na montáž vnitřních
klimatizačních jednotek do všech jednotlivých kanceláří, zasedací místnosti a místnosti serveru
a pověřuje vedoucí finančního odboru zařazení částky min. 700.000 Kč do rozpočtu města na
rok 2021
8e/22R/2019 uzavření servisní smlouvy mezi Městem Jevíčko a firmou Kluka elektro, s. r. o., 664 24 Drásov
379, IČ: 03329381 o provádění pravidelného servisu vzduchotechniky a klimatizace objektu na
adrese K. H. Borovského 586 v Jevíčku s platností od 1. 1. 2020
8f/22R/2019

cenovou nabídku firmy Thermo Sanace, s. r. o., Chamrádova 475/23, 718 00 Ostrava-Kunčičky,
IČ: 28622201 na průzkum přístupných dřevěných konstrukcí objektu městské věže z hlediska
biotického napadení za částku 23.922 Kč vč. DPH

Rada města Jevíčko určuje
5e/22R/2019 pro vkládání údajů do pasportu dopravního značení města Jevíčka Antonína Hrabala, strážníka
MP Jevíčko a pověřuje ho doplněním pasportu o seznam součtu jednotlivých dopravních
značek, který bude součástí kompletního pasportu DZ města Jevíčka
Rada města Jevíčko jmenuje
3b/22R/2019 Annu Markovou členkou komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje s účinností
ode dne jmenování
Rada města Jevíčko pověřuje
7a/22R/2019 vedoucího organizačního odboru zjištěním skutečného průběhu hranic pozemku p. č. 2600
v k. ú. Zadní Arnoštov
8g/22R/2019 referenta správy bytového a nebytového fondu zajištěním termínu pro provedení průzkumu
dřevěných konstrukcí městské věže a spoluprací s firmou Thermo Sanace, s. r. o. při vlastní
realizaci průzkumu
Rada města Jevíčko neschvaluje
7d/22R/2019 záměr prodeje pozemku p. č. 3053 v k. ú. Jevíčko-předměstí
Rada města Jevíčko uděluje
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7c/22R/2019 souhlas vlastníkovi nemovitosti č. p. 30 v Zadním Arnoštově s provedením kanalizační domovní
přípojky přes pozemek p. č. 34/2 v k. ú. Zadní Arnoštov
Rada města Jevíčko doporučuje
4b/22R/2019 zastupitelstvu města uplatňovat náhradu škody po Mgr. Špajsovi, administrátorovi projektu
"Energetické úspory MŠ a praktické školy Jevíčko", v plné výši, t. j. 467.077,49 Kč za způsobení
korekce dotace na uvedený projekt ze strany řídícího orgánu SFŽP ČR

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta
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Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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