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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
41. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 1. 6. 2020 v kanceláři starosty od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/41R/2020 program 41. schůze rady města dne 1. 6. 2020

2b/41R/2020 přihlášení osoby k trvalému pobytu na adrese Na Salajce 323, Jevíčko dle zápisu

3b/41R/2020 výši nájemného v podporovaných bytech Barvířská 560 ve výši 61,10 Kč/m2 podlahové plochy
bytu vč. sklepa a textaci oznámení záměru pronajmout podporované byty v režimu sociálního
bydlení v bytovém domě Barvířská 560, Jevíčko

4a/41R/2020 opravu převodovky vozidla Piaggio firmou I-TEC Czech, Rudná 30/3,  Ostrava, Vítkovice za
částku do 70.000 Kč bez DPH

4b/41R/2020 opravu  řízení  a  hydrauliky  vozidla  Piaggio  firmou  I-TEC  Czech,  Rudná  30/3,  Ostrava,
Vítkovice za částku do 30.000 Kč bez DPH

5e/41R/2020 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. 5330/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorázové náhrady 500 Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7/41R/2020 přidělení  uvolněného  bytu  č.  3,  vel.  1  +  1,  Svitavská  474,  Jevíčko  žadateli  dle  zápisu
na doporučení komise bytové a sociální

Rada města Jevíčko souhlasí

2a/41R/2020 s prodloužením nájezdu u RD č. p. 584 ze soukromého pozemku na veřejnou komunikaci na ul.
A.  K.  Vitáka žadateli  dle zápisu s podmínkou, že nový sjezd bude proveden za podmínek
stanovených SÚS Pk a v souladu s podmínkami pro komunikační připojení uvedenými v § 12
vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a sjezd bude
zřízen  se  zpevněním,  které  vyhovuje  předpokládanému  zatížení  dopravou  a  se  snadno
čistitelným vozovkovým krytem

Rada města Jevíčko neschvaluje

3a/41R/2020 uzavření servisní smlouvy na pravidelný roční servis a výměnu filtrů v 7 ks rekuperačních
jednotek  objektu  MŠ  a  PŠ  Jevíčko  za  částku  47.810  Kč  bez  DPH  se  spol.  PLUMBER
WATERMAN, s. r. o., Klobouky u Brna, IČ: 49976893

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města

5a/41R/2020 koupi pozemků p. č. 4241/34, p. č. 4241/35, p. č. 4241/52 a p. č. 4241/53, vše v k. ú. Jevíčko-
předměstí  od  vlastníka  dvou  stavebních  míst  na  garáž  dle  zápisu,  na  základě  jeho
odstoupení od kupních smluv

5d/41R/2020 prodloužení  termínu  dokončení  staveb  o  jeden  rok  stavebníkům  garáží  v  lokalitě
za  Židovským  hřbitovem  v  k.  ú.  Jevíčko-předměstí

6/41R/2020 schválit záměr odprodeje části nemovitého majetku Města Jevíčko dle zpracovaných podkladů

Rada města Jevíčko pověřuje
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5b/41R/2020 vedoucího  organizačního  odboru  zajištěním  od  žadatele  dle  zápisu  specifikaci  prvků
k zadržování vody v krajině v Zadním Arnoštově, který má záměr koupit pozemky p. č. 137/4,
p. č. 137/5, p. č. 138, p. č. st. 34 a p. č. 2612, vše v k. ú. Zadní Arnoštov

Rada města Jevíčko uděluje

5c/41R/2020 souhlas s vybudováním vjezdu k RD přes pozemek p. č.  550/69 v k. ú. Jevíčko-předměstí
žadateli dle zápisu

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta


