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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
38. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 20. 4. 2020 v kanceláři starosty formou telekonference od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/38R/2020 program 38. schůze rady města dne 20. 4. 2020

2a/38R/2020 zrušení plánovaného kulturního programu v rámci tradiční Jevíčské pouti v termínu 15. - 16. 8.
2020 z důvodu přetrvávající epidemie viru Covid-19 a s tím spojených vládních omezení pro
shromažďování většího počtu osob

2b/38R/2020 poskytnutí ručitelského závazku Města Jevíčko příspěvkové organizaci města Základní škole
Jevíčko, U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko, IČ: 70996814 za investiční úvěr do výše 2.620.000 Kč
od společnosti Česká spořitelna, a. s. na projekty "Přírodní zahrada a modernizace učebny
přírodních věd v ZŠ Jevíčko"

3/38R/2020 cenovou nabídku firmy NETVOIP,  s.  r.  o.,  Kostelní  41,  Jevíčko,  IČ:  28850581 na upgrade
vnitřních  rozvodů  sítě  pro  připojení  internetu  v  budově  MěÚ  Jevíčko  za  částku  celkem
38.601 Kč bez DPH

4/38R/2020 veřejnoprávní smlouvu č. 40 na dotaci ve výši 30.000 Kč mezi Městem Jevíčko a Svazkem obcí
skupinového vodovodu Malá Haná, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ: 72040734 na akci
"Rekonstrukce  části  vodovodních  řadů  Jevíčko  -  K.  Čapka  a  vypracování  PD"  a
pověřuje  místostarostu  podpisem  smlouvy

5a/38R/2020 smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-2006467/VB/1, Jevíčko, Soudní - rekonstrukce,
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. 96/7, p. č. 96/8, p. č. 96/9, p. č.
96/24, p. č. 107/8, p. č. 107/9, p. č. st. 4, p. č. st. 6 a  p. č. st. 116/1, vše v k. ú. Jevíčko-město a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

5b/38R/2020 smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900091191/1/2020 mezi Městem Jevíčko a společností
GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem na zřízení věcného břemene -
služebnosti na pozemky p. č. 1737/6, p. č. 1751/98 a p. č. 1751/100, vše v k. ú. Jevíčko-
předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5c/38R/2020 ořez stromu rostoucího vedle domu č. p. 6 v Zadním Arnoštově

5d/38R/2020 ukončení  nájemní  smlouvy  o  pronájmu  části  pozemku  p.  č.  4241/1  v  k.  ú.  Jevíčko-
předměstí mezi Městem Jevíčko a nájemcem dle zápisu dohodou k 30. 4. 2020 s předáním
pozemku zcela vyklizeného s uvedením pozemku do původního stavu a odstraněním veškerého
stavebního materiálu

6b/38R/2020 cenovou nabídku na dodávku a montáž vstupních dveří u domu č. p. 119 v Jevíčku od firmy
VPO Okna Blansko, s. r. o., Vodní 640/7, 678 01 Blansko, IČ: 27715736 za částku 51.481 Kč vč.
DPH

7a/38R/2020 účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jevíčko za rok 2019 dle předložených
dokladů a sepsaný protokol o schválení účetní závěrky

7b/38R/2020 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jevíčko za rok 2019 dle předložených
dokladů a sepsaný protokol o schválení účetní závěrky

7c/38R/2020 účetní  závěrku  příspěvkové  organizace  Základní  umělecká  škola  Jevíčko  za  rok  2019 dle
předložených dokladů a sepsaný protokol o schválení účetní závěrky
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7d/38R/2020 hospodářský  výsledek  příspěvkové  organizace  Mateřská  škola  Jevíčko  za  rok  2019  dle
předložených dokladů s nulovým ziskem

7e/38R/2020 hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní  škola Jevíčko za rok 2019 ve výši
20.240,41 Kč dle předložených dokladů a jeho převedení do rezervního fondu

7f/38R/2020 hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jevíčko za rok 2019
ve výši 181.254,35 Kč dle předložených dokladů a jeho převedení do rezervního fondu

8/38R/2020 přidělení  uvolněného  bytu  č.  10  o  vel.  2  +  1  na  ul.  Nerudova  529A,  Jevíčko  vybraným
žadatelům dle zápisu na základě doporučení komise bytové a sociální

Rada města Jevíčko zamítá

6a/38R/2020 žádost nájemkyně městského bytu o úhradu nákladů za rekonstrukci bytu na ul. Soudní 57
v Jevíčku jako neoprávněnou

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta


