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

USNESENÍ
43. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 20. 7. 2020 v kanceláři starosty od 14:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/43R/2020

program 43. schůze rady města dne 20. 7. 2020

2a/43R/2020 bezplatný pronájem prostoru Panského dvora k uspořádání kulturního programu pro účastníky
a návštěvníky jubilejního 45. ročníku "Závodu míru nejmladších 2021", který se uskuteční
ve dnech 7. - 9. 5. 2021 pořádaného T. J. Cykloklubem Jevíčko ve spolupráci s Městem Jevíčko
2b/43R/2020 záměr podání žádosti o podporu v rámci vyhlášené 3. výzvy MAS Moravskotřebovsko a
Jevíčko - IROP - Rozvoj sociálních služeb na zakoupení nového automobilu pro Středisko
pečovatelské služby města Jevíčko, modernizaci a vytvoření bezbariérové koupelny pro
uživatele na ulici Kobližná 125, Jevíčko včetně doprovodného příslušenství
3a/43R/2020 pořízení naučného panelu k archeologickému výzkumu germánského sídliště a pohřebiště
na katastru města Jevíčka v částce do 16.000 Kč bez DPH
3b/43R/2020 provedení prací na obnově dřevěné zvonice na Maříně dle zápisu firmou LAKMAL, s. r. o.,
Letovice za celkovou částku 76.884 Kč bez DPH
3c/43R/2020 provedení opravy omítky a nátěru soklu synagogy firmou LAKMAL, s. r. o., Letovice za částku
26.889 Kč bez DPH
3d/43R/2020 provedení opravy omítky a nátěr stěny za pomníkem holocaustu na ulici Soudní za částku
29.557 Kč bez DPH firmou LAKMAL, s. r. o., Letovice, kdy část nákladů ve výši 12.000 Kč uhradí
vlastník sousedního objektu
3e/43R/2020 dodatek č. 1 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k DS č.
4121523127 mezi Městem Jevíčko a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
4a/43R/2020 smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-2006696/VB/78 mezi Městem Jevíčko a společností
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene - služebnosti
na pozemku p. č. st. 476/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí,
jednorázovou náhradu za zřízení výše popsaných práv odpovídajících věcnému břemeni ve výši
1.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
4b/43R/2020 smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-2006696/VB/1 mezi Městem Jevíčko a společností
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene - služebnosti
na pozemcích p. č. 3571/1, 1751/2, st. 249, 1186/1, 1186/3, 5376/2, 1751/1, st. 253, 3590, st.
471/1, 2518, 1199/6, 550/55, 2587, 550/13, 1199/4, 1199/3, 551/3, 550/91, 550/90, st.
256/9, st. 256/10, 538/7, 175/4, 538/1, 1715/6, 530/21, 538/16, 1714/1, 538/14, 550/69,
538/15, 538/22, 538/57, 3189, 5143/1, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, jednorázovou náhradu
za zřízení výše popsaných práv odpovídajících věcnému břemeni ve výši 245.100 Kč bez DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy
4c/43R/2020 výpověď nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 3053 - trvalý travní porost v k. ú.
Jevíčko-předměstí
4e/43R/2020 záměr prodeje pozemku p. č. 137/4 a části pozemků p. č. 137/5 a p. č. 138, vše v k.ú. Zadní
Arnoštov a geodetické zaměření stavebního místa
4h/43R/2020 záměr směny pozemku p. č. 4128/1 - orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí a záměr prodeje
spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ k celku pozemku p. č. 5255 - orná půda v k. ú.
Jevíčko-předměstí
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4i/43R/2020

provedení tomografického vyšetření 4 stromů dle zápisu na základě znaleckého posudku č.
144-3 620/20 vyhotoveného Ing. Kolaříkem, Ph.D. za částku 20.000 Kč bez DPH

Rada města Jevíčko souhlasí
2c/43R/2020 s investičním záměrem příspěvkové organizace ZUŠ Jevíčko na vybudování datové sítě firmou
OR - CZ, s. r. o., Moravská Třebová za částku 78.844 Kč bez DPH
5/43R/2020

s odpuštěním úhrady nájmu bytu č. 5 na adrese K. H. Borovského 465, Jevíčko za měsíc
červenec 2020 dle předložené žádosti

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města
3f/43R/2020

schválit dohodu mezi Městem Jevíčko a majitelkou nemovitosti č. p. 114 na Malém náměstí
v Jevíčku ve věci opravy fasády její nemovitosti v souvislosti s prováděním stavebních úprav
objektu Barvířská 560

4d/43R/2020 schválit prodloužení termínu dokončení staveb o jeden rok stavebníkům garáží v lokalitě
za Židovským hřbitovem v k. ú. Jevíčko-předměstí
4f/43R/2020

udělení souhlasu s převodem vlastnických práv k pozemku p. č. 4238/5 v k. ú. Jevíčkopředměstí včetně rozestavěné stavby

4g/43R/2020 schválit koupi spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/18 k celku pozemku p. č. 154/6 v k. ú.
Jevíčko-předměstí
Rada města Jevíčko pověřuje
6a/43R/2020 investičního technika prověřit stav rumpálové studny na Maříně, kdy je pravděpodobně navíjecí
buben zasažen červotočem
Rada města Jevíčko odvolává
6b/43R/2020 Ing. Pavla Vykydala z komise životního prostředí na vlastní žádost ke dni 31. 7. 2020

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

strana 2 / 2

