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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
27. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 2. 12. 2019 v kanceláři starosty od 14:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/27R/2019 program 27. schůze rady města dne 2. 12. 2019

2/27R/2019 zákaz užívání prostor skautské klubovny vzhledem k havarijnímu stavu střešní konstrukce a
stropu s okamžitou platností a přestěhování věcí a zařízení během měsíce ledna 2020 do
předem stanovených prostor

3b/27R/2019 pronájem kulturního domu v Zadním Arnoštově ke konání tradiční kulturní akce "Sousedské
Silvestrovské posezení" pouze za úhradu spotřebovaných energií

4a/27R/2019 ubytovací řád Městské ubytovny v Jevíčku a ceník ubytovacích služeb dle zápisu s účinností od
1. 1. 2020

4e/27R/2019 zakoupení nového PC pro potřeby MěÚ Jevíčko za částku 30.000 Kč vč. DPH

5/27R/2019 prodej  osobního vozidla  Škoda Fabia rz  3E2 7972 zájemci  dle  zápisu za cenu 17.000 Kč
a prodej vozidla Škoda Octavia rz 4E6 1099 zájemci dle zápisu za cenu 15.000 Kč a pověřuje
vedoucí finančního odboru o trvalé vyřazení uvedených vozidel z majetku města

6/27R/2019 záměr prodeje části pozemku p. č. 4238/1 - orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí

7a/27R/2019 uzavření nových nájemních smluv o nájmu bytu na rok 2020 s nájemníky dle přílohy

7c/27R/2019 zpracovanou projektovou dokumentaci firmy PK Klima, s. r. o., Peroutkova 290/5, 602 00 Brno,
IČ:  04889665  na  akci  "zlepšení  mikroklimatických  podmínek  v  budově  městského  úřadu
v Jevíčku"

8/27R/2019 přidělení uvolněných bytů č. 9 o vel. 2 + 1 na ul. Nerudova 529A, Jevíčko a č. 5 o vel. 1 + 1
na Komenského nám. 167, Jevíčko žadatelům dle zápisu na základě doporučení komise bytové
a sociální

Rada města Jevíčko pověřuje

4c/27R/2019 strážníky MP monitorováním situace parkování vozidel ve dvorním traktu bývalého kláštera a
upozornění  občanů,  kteří  nemají  vztah  k  bytům apod.,  aby  svoje  vozidla  v  tomto  místě
neparkovali

4d/27R/2019 předsedu komise pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost zajištěním cenové nabídky na
zpracování studie či pasportu k vyřešení problematiky zpoplatnění parkování na celé ploše
Palackého náměstí v Jevíčku se zavedením parkovacích automatů

7d/27R/2019 investičního  technika  zařazením  akce  "zlepšení  mikroklimatických  podmínek  v  budově
městského úřadu v Jevíčku" do investičního plánu města Jevíčka na rok 2021 a zpracováním a
ukončením výběrového řízení v roce 2020 tak, aby realizace projektu byla zahájena v období
březen 2021

7e/27R/2019 referenta oddělení správy bytového a nebytového fondu prověřením technických možností
stavebních úprav koupelny bytu č. 9 na adrese K. Čapka 783, Jevíčko a následným předložením
stanoviska k rozhodnutí

Rada města Jevíčko neschvaluje

4b/27R/2019 vyhrazené stání pro zákazníky prodejny ZooRoom na ul. Soudní
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Rada města Jevíčko přiděluje

3a/27R/2019 odměnu zastupujícímu řediteli ZUŠ Jevíčko z prostředků přidělených z Krajského úřadu Pk ve
výši dle přílohy zápisu

Rada města Jevíčko souhlasí

7b/27R/2019 s prodloužením nájemní smlouvy Gymnáziu Jevíčko, A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko na 1
garážové stání a dílnu ve dvorním traktu Soudní 51, Jevíčko do 31. 12. 2020 za stávajících
podmínek

7f/27R/2019 s předčasným ukončením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 5 na adrese Komenského nám. 167
v Jevíčku dle předložené žádosti

Rada města Jevíčko doporučuje

4f/27R/2019 zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 3/2019, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1. 1. 2020

4g/27R/2019 zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 4/2019, o místním
poplatku ze psů s účinností od 1. 1. 2020

4h/27R/2019 zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 5/2019, o místním
poplatku ze vstupného s účinností od 1. 1. 2020

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta


