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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
64. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 26. 4. 2021 v zasedací místnosti od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/64R/2021 program 64. schůze rady města dne 26. 4. 2021

3c/64R/2021 úhradu členského příspěvku svazku obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska, nám. T. G.
Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová za Město Jevíčko pro rok 2021 ve výši 70.025 Kč

3d/64R/2021 nákup květin a materiálu pro výsadbu velkoplošných květinových truhlíků města na veřejná
prostranství pro rok 2021 od společnosti  Zahradnictví  Jurka, Deštná 121, 679 61 Letovice
do částky 25.000 Kč bez DPH

4a/64R/2021 smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností P-D Refractories CZ, a. s., Nádražní 218, Velké
Opatovice, IČ: 16343409 o odstranění odpadů na skládce S-OO3 Březinka II a pověřuje starostu
podpisem smlouvy

4b/64R/2021 uzavření  dodatku  č.  3  ke  smlouvě  o  dílo  č.  602/19  mezi  Městem Jevíčko  a  Univerzitou
Pardubice,  fakultou restaurování,  Studentská 95,  Pardubice,  IČ:  00216275 na restaurování
Mattioliho herbáře pro městské muzeum a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 3

4e/64R/2021 smlouvu o výpůjčce a následném darování sběrových nádob v projektu "Zavedení systému
door to door v Jevíčku" a pověřuje Stanislava Ducháčka podpisem smluv za město při vydání
nádob občanům a referenta SBF podpisem smluv za město při umisťování nádob u objektů
v majetku města

5a/64R/2021 místní úpravu dopravního značení na ul. K. H. Borovského v Jevíčku, která spočívá v umístění
dopravního značení B12 - "Zákaz vjezdu vyznačených vozidel" se symbolem 207 - nákladní
automobil a 208 - traktor s dodatkovou tabulkou E5 - "nejvyšší povolená hmotnost (7,5t)" od ul.
Svitavská, tak i od ul. A. K. Vitáka na základě vydaného souhlasného stanoviska Policie ČR,
dopravního  inspektorátu,  Svitavy  a  pověřuje  investičního  technika  zajištěním  instalace
uvedeného dopravního značení

5d/64R/2021 vyřazení  nepotřebného materiálu JSDH Jevíčko a pověřuje velitele  JSDH Jevíčko zajištěním
odprodeje a vyřazení

5e/64R/2021 finanční částku 26.797 Kč vč. DPH na nákup osobních ochranných prostředků a materiálu pro
JSDH Jevíčko s úhradou z rozpočtu na požární ochranu 2021

6a/64R/2021 dohodu mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s. o umístění stavby elektrického
vedení na pozemcích p. č. 1750/2, p. č. 1751/15 a p. č. 1751/71, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí
a finanční  náhradu za dočasné omezení  vlastnických práv ve výši  1.000 Kč bez DPH, dohodu
o zdemolování nadzemního vedení a sloupů na ulicích Na Rybníku a Mlýnská v Jevíčku

6b/64R/2021 smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Jevíčko a Ing. Ondřejem Blabolilem, Okružní
III 211, 569 43 Jevíčko na zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p. č. 2734 a p.
č. 2804, oba v k. ú. Zadní Arnoštov, výši jednorázové náhrady 1.500 Kč vč. DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy

6c/64R/2021 záměr prodeje částí pozemků p. č. 3052, p. č. 3053 a p. č. 3061/3, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí
a  schvaluje  pořízení  odhadu  obvyklé  ceny  a  respektování  hranic  koridoru  dlouhodobě
plánovaného budoucího obchvatu města

7b/64R/2021 záměr  pronájmu nebytového  prostoru  -  garáže  ve  dvorním traktu  ul.  Soudní  51,  Jevíčko
na pozemku p. č. st. 3 v k. ú. Jevíčko-město
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8a/64R/2021 účetní  závěrku  příspěvkové  organizace  Základní  umělecké  školy  Jevíčko  za  rok  2020 dle
předložených dokladů a sepsaný protokol o schválení účetní závěrky

8b/64R/2021 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Jevíčko za rok 2020 dle předložených
dokladů a sepsaný protokol o schválení účetní závěrky

8c/64R/2021 účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Jevíčko za rok 2020 dle předložených
dokladů a sepsaný protokol o schválení účetní závěrky

8d/64R/2021 hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní umělecké školy Jevíčko za rok 2020 dle
předložených dokladů ve výši 26.278,81 Kč a jeho převedení do rezervního fondu

8e/64R/2021 hospodářský  výsledek  příspěvkové  organizace  Základní  školy  Jevíčko  za  rok  2020  dle
předložených dokladů ve výši 179.013,79 Kč a jeho převedení do rezervního fondu

8f/64R/2021 hospodářský  výsledek  příspěvkové  organizace  Mateřské  školy  Jevíčko  za  rok  2020  dle
předložených dokladů s nulovým ziskem 0 Kč

Rada města Jevíčko pověřuje

2a/64R/2021 místostarostu  místním šetřením a  jednáním s  Hanáckou  zemědělskou  společností  Jevíčko
o možnosti obnovení spojovací cesty, která je nyní zaorána na pozemku města p. č. 5438 -
ostatní komunikace v k. ú. Jevíčko-předměstí a předání informací do RM

2b/64R/2021 starostu zajištěním cenových nabídek na zpracování projektové dokumentace pro vybudování
požární nádrže na Maříně na vhodném pozemku města

3b/64R/2021 starostu města jednáním se společností HRH Real, s. r. o. o možnosti směny části pozemků p.
č. 177, 178, 179, 1757/6, 3572 ve vlastnictví Města Jevíčko za pozemky p. č. st. 50 a p. č. 43/1
ve vlastnictví společnosti HRH Real, s. r. o.

4d/64R/2021 místostarostu jednáním o nutné finanční spoluúčasti společnosti CETIN, a. s. v rámci akce pro
napojení obou částí průmyslové zóny Třebovská na otevřenou optickou telekomunikační síť

5b/64R/2021 místostarostu  zpracováním  fotodokumentace  a  popisu  kritického  úseku  v  první  prudké
levotočivé zatáčce za kapličkou ve směru na Zadní Arnoštov a vše zaslat na SÚS Pk k řešení

5c/64R/2021 starostu  zajištěním  cenových  nabídek  ke  zpracování  kompletní  projektové  dokumentace
s technickoekonomickým zhodnocením ul. Zadní na generální opravu celé ulice s rozdělením
rekonstrukce na dílčí etapy

Rada města Jevíčko předává

3a/64R/2021 nalezenou železnou ceduli s nápisem "Tyršova plovárna" bratrům Sokolům k zrenovování a
ke zpětnému umístění do areálu Žlíbka, kam historicky patřila

Rada města Jevíčko souhlasí

4c/64R/2021 s navrženými podmínkami společnosti CETIN, a. s. pro napojení obou částí průmyslové zóny
Třebovská na otevřenou optickou telekomunikační síť

7a/64R/2021 s  úpravou  koupelny  v  BJ  č.  1  na  adrese  Svitavská  474,  Jevíčko  firmou  Instalatérství
Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko, IČ: 28821068 za cenu 31.818,20 Kč vč. DPH dle
předložené cenové nabídky

7c/64R/2021 s přestěhováním nájemkyně městského bytu č. 1 z ul. Biskupická 364, Jevíčko, do bytu č. 12
na  ul.  Nerudova  529a,  Jevíčko  a  uzavřením  nájemní  smlouvy  o  nájmu  bytu  č.  12
za standardních podmínek
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Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


