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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
23. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 7. 10. 2019 v kanceláři starosty od 13:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/23R/2019 program 23. schůze rady města dne 7. 10. 2019

2a/23R/2019 rozpočet MŠ Jevíčko na rok 2020 a střednědobý výhled hospodaření MŠ Jevíčko na období 2021
- 2022

2b/23R/2019 bezplatný pronájem městské chaty ve Smolenském údolí  pro  Svaz skautů a  skautek ČR,
28.  oddíl  skautů  Petra  Müllera,  pro  uspořádání  akce  „Mikulášský  víkend“  pro  nejmladší
členy oddílu v termínu 29. 11. 2019 - 1. 12. 2019

3/23R/2019 poskytnutí dotace na úhradu cestovních nákladů ve výši 15.780 Kč - Basketbalovému klubu
Jevíčko, z. s., ve výši 30.000 Kč - T. J. SK Jevíčko, z. s. a ve výši 1.301 Kč - 28. oddílu skautů
Petra Müllera Jevíčko, z. s.

4c/23R/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 k rohu letní zahrádky a pověřuje tajemníka úřadu
zajištěním  stanoviska  dopravního  inženýra  Policie  ČR  a  investičního  technika  následným
osazením svislé  dopravní  značky vč.  zajištění  vodorovného dopravního značení  zamezující
parkování vozidel před průchodem kolem letní zahrádky

4d/23R/2019 zachování dvou vyhrazených parkovacích míst na rz vozidel na parkovišti před synagogou v ul.
Soudní co nejblíže k chodníku ul. Třebovská a vybudování dalších nových pěti parkovacích míst
a pověřuje tajemníka úřadu zajištěním stanoviska dopravního inženýra Policie ČR

4e/23R/2019 umístění svislé DZ B29 - zákaz stání na Komenského nám. před farou s dodatkovou tabulkou
umožňující parkování vozidel o sobotách a nedělích a její umístění od přístupového chodníku
vlevo  za  vzrostlý  okrasný  strom  dle  předloženého  doporučení  komise  dopravní  a
pověřuje tajemníka úřadu zajištěním stanoviska dopravního inženýra Policie ČR a investičního
technika následným zajištěním osazení svislé dopravní značky

4f/23R/2019 nákup zásahových ochranných prostředků pro nové členy JSDH Jevíčko za částku 24.500 Kč
vč. DPH s úhradou z rozpočtu na požární ochranu 2019

5a/23R/2019 finanční částku 18.000 Kč bez DPH na nákup paletizačních vidlí k čelnímu nakladači

5b/23R/2019 finanční částku 17.500 Kč bez DPH na opravu multikáry M 26 rz 4E5 2002

5c/23R/2019 finanční částku 20.655 Kč bez DPH na provedení opravy nářaďovny na hřišti u gymnázia firmou
BEZVASTAVBY, s. r. o., 679 39 Úsobrno 120, IČ: 07697635

6a/23R/2019 smlouvu o zřízení věcného břemene č. "IE-12-2006777 Jevíčko Okružní IV-2. část knn" mezi
Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení
věcného břemene - služebnosti na pozemcích p. č. 178, 179, 181, 528, 529/2, 529/3, 1737/2,
1737/5, 1744/4, 1750/1, 1751/13, 1751/14, 1751/35, 1757/1, 1757/6, 1757/18, 2591/1, st. 259
a st. 261, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6b/23R/2019 záměr prodeje části pozemku p. č. 4241/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí

6c/23R/2019 záměr pronájmu části pozemku p. č. 5401 - ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí
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6d/23R/2019 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu č. IV-12-019311/VB/1A mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 5198/1, p. č. 5199, p. č.
5200 a p. č. 5399/1, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorázové náhrady 100 Kč bez DPH za
m trasy kabelového vedení, 1.000 Kč bez DPH za rozpojovací skříň, 1.000 Kč bez DPH za
přípojkovou skříň a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7/23R/2019 úpravu  podmínek  poskytované  dotace  ve  výši  200  Kč/měsíc  na  ubytování  pro  studenty
gymnázia na Domově mládeže v Jevíčku s účinností od 1. 1. 2020, který bude vyplacen za
těchto podmínek:
• ubytovaný student (netýká se mimořádně ubytovaných)
• student musí být přihlášen k odběru stravy
• platby za ubytování a stravování budou hrazeny v řádných termínech
• ubytovaný je řádným studentem gymnázia

Rada města Jevíčko ruší

4b/23R/2019 usnesení RM č. 5c/22R/2019 ze dne 23. 9. 2019 týkající se umístění svislé DZ B29 - zákaz stání
s  dodatkovou  tabulkou  upřesňující  šipkou  směřující  vlevo  a  textem mimo zásobování  se
sloupkem umístěným do rohu travnaté plochy před hotelem U Apoštola

Rada města Jevíčko pověřuje

4a/23R/2019 vedoucího organizačního odboru přípravou podmínek prodeje vozidel v majetku města Škoda
Fabia rz 3E2 7972, Škoda Octavia rz 4E6 1099 a AVIA A30 N rz SY 96-07

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta


