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

USNESENÍ
66. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 31. 5. 2021 v zasedací místnosti od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/66R/2021

program 66. schůze rady města dne 31. 5. 2021

2e/66R/2021 čerpání investičního fondu MŠ Jevíčko
2f/66R/2021

poskytnutí investičního transferu pro MŠ ve výši 30.000 Kč, kdy tyto prostředky budou použity
na nákup altánu

3a/66R/2021 spoluúčast Města Jevíčko na úhradě nájemného za využívání nebytových prostor pro
SH ČMS SDH Jevíčko v roce 2021 částkou 17.000 Kč z důvodu rekonstrukce Domu hasičů
3b/66R/2021 zakoupení pracovní elektro tříkolky pro údržbu městské zeleně a zálivku od společnosti
TLAMKA, s. r. o., Na Chmelnici 2409/52, 680 01 Boskovice, IČ: 02413752 za nabídkovou cenu
49.000 Kč bez DPH
3d/66R/2021 doplnění nominace osob v rámci udělení cen města v rámci akce "Osobnosti města 2020" dle
zápisu
3e/66R/2021 cenovou nabídku ﬁrmy ADERA, s. r. o., Novotného Lávka 200/5, Praha 1 - Staré Město, IČ:
26146673 na instalaci sítě na ochoz věže proti holubům za částku 23.316,70 Kč vč. DPH
4a/66R/2021 fakturaci ﬁrmy TOFRA-STAVBY, s. r. o., Jevíčko za provedené stavební práce na hradební zdi
v úseku farního dvora za částku 78.762,20 Kč bez DPH
4b/66R/2021 fakturaci ﬁrmy TOFRA-STAVBY, s. r. o., Jevíčko za provedené stavební práce na opravě
soklu městské věže za částku 33.125,60 Kč bez DPH
4c/66R/2021 cenu za zpracování projektových podkladů akce "Obnova úseku E městských hradeb - Okružní
IV, č. p. 310, 1. fáze" společností INRECO, s. r. o., Škroupova 441, 500 02 Hradec Králové, IČ:
48155586 tj. petrologického vyhodnocení a geologického průzkumu s geodetickým zaměřením
stávajícího stavu hradeb a okolních objektů za celkovou částku 82.000 Kč bez DPH
4f/66R/2021

prodejní cenu knihy "Kořeny - Osobnosti Jevíčka a okolí" na částku 380 Kč

5a/66R/2021 smlouvu o poskytnutí nadstandardních služeb při svatebním obřadu a odměnu za poskytované
služby ve výši 800 Kč
5d/66R/2021 kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností AUTOCONT, a. s., Hornopolní 3322/34,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 04308697 na dodávku výpočetní techniky pro potřeby
MěÚ Jevíčko za částku 66.055 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
6a/66R/2021 záměr prodeje pozemků p. č. 137/5, p. č. 138/4, p. č. 2612 a p. č. st. 34/4, vše v k. ú. Zadní
Arnoštov
6d/66R/2021 smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-2007649/VB/2 mezi Městem Jevíčko a společností
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene - služebnosti
na pozemku p. č. 1424/3 - ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov, jednorázovou náhradu
za zřízení výše popsaných práv odpovídajících věcnému břemeni ve výši 29.000 Kč bez DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy
6f/66R/2021

výši jednorázové náhrady na zřízení věcného břemene ve výši 100 Kč bez DPH za bm trasy
kabelového vedení, 1.000 Kč bez DPH za rozpojovací skříň a 1.000 Kč bez DPH za přípojkovou
skříň

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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6h/66R/2021 zakoupení 15 ks stanů s příslušenstvím od společnosti CZECH TENTS, s. r. o., Nám. Míru 279,
Mšeno za cenu 73.770 Kč vč. DPH pro tábornické účely ve Smolenském údolí
7a/66R/2021 přidělení uvolněného bytu č. 11, vel. 1 + 1, K. Čapka 783, Jevíčko vybraným žadatelům dle
zápisu na doporučení komise bytové a sociální
7c/66R/2021 uzavření nájemní smlouvy na 1 garážové stání ve dvorním traktu Soudní 51, Jevíčko žadateli
dle zápisu za cenu dohodou ve výši 1.000 Kč měsíčně s platností od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2022
7d/66R/2021 zrušení výpovědi nájmu z bytu č. 9, Pivovarská 812, Jevíčko žadateli dle žádosti s ponecháním
platnosti původní nájemní smlouvy ze dne 8. 6. 2020
7e/66R/2021 žádost nájemce bytu č. 9, Pivovarská 812 Jevíčko o možnost úhrady dlužné částky za nájemné
ve výši 11.676 Kč ve dvou splátkách, a to v měsíci červnu ve výši 6.676 Kč a v měsíci červenci
ve výši 5.000 Kč a pověřuje správce bytového fondu k uzavření dohody o uznání dluhu a
o způsobu úhrady dluhu
7f/66R/2021

záměr výpůjčky části budovy stojící na pozemku p. č. st. 256/10 v k. ú. Jevíčko-předměstí

Rada města Jevíčko přiděluje
2a/66R/2021 odměnu řediteli ZŠ Jevíčko z prostředků přidělených z Krajského úřadu Pk ve výši dle přílohy
zápisu
Rada města Jevíčko pověřuje
4e/66R/2021 místostarostu jednáním se společností EUROVIA CS, a. s., Praha ve věci zpevnění místní
komunikace vedoucí na pozemcích p. č. 5466 a p. č. 2561 v k. ú. Jevíčko-předměstí, kterou
uvedená společnost hodlá využívat v rámci rekonstrukce silnice II/371 Jevíčko - Jaroměřice
6b/66R/2021 starostu jednáním s vlastníky pozemků v lokalitě Z4 o možném společném urbanistickém
řešení pro lokalitu nad Žlíbkami k budoucí výstavbě RD
6g/66R/2021 starostu a vedoucího organizačního odboru jednáním se společenství vlastníků pro dům č. p.
598, 599, ulice A. k. Vitáka, Jevíčko o prodeji pozemku p. č. st. 623 v k. ú. Jevíčko-předměstí
6i/66R/2021

starostu jednáním s vlastníky pozemků p. č. 2588 v k. ú. Jevíčko-předměstí, p. č. st. 124/3
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pozemků p. č. 21/2 a p. č. st. 38, oba v k. ú. Jevíčko-město
o možném odkoupení veřejných částí

Rada města Jevíčko odvolává
2b/66R/2021 Stanislava Ducháčka z komise pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost ke dni
31. 5. 2021 na vlastní žádost
Rada města Jevíčko doporučuje
2c/66R/2021 ověřit dopad na stínění protilehlých domů zpracováním studie zastínění při provádění nástavby
bytového domu č. p. 714 v Jevíčku, ul. Okružní IV
Rada města Jevíčko souhlasí
2d/66R/2021 s převodem ﬁnančních prostředků MŠ z rezervního fondu do investičního fondu ve výši
55.000 Kč
7b/66R/2021 s provedením oprav závad v bytě č. 1, Svitavská 474, Jevíčko dle technického řešení
uvedeného v technické zprávě ﬁrmy Ing. Tomáš Vybral, projektová a inženýrská činnost
ve výstavbě, K. H. Borovského 476, Jevíčko, IČ: 08648131 a pověřuje správce SBF jejich
zajištěním

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Rada města Jevíčko uděluje
3c/66R/2021 souhlas se zvláštním užíváním pozemků dotčených stavbou a s umístěním sítí v rámci stavby
"Optická síť Jevíčko – I. Etapa" investora společnosti PODA, a. s., Moravská Ostrava, 28. října
1168/102, 702 00 Ostrava
4d/66R/2021 výjimku z OZV č. 1/2017, o nočním klidu pro termín hudebního večera konaného v rámci
jubilejního 10. festivalu Jevíčkovění 2021 na pátek 4. 6. 2021, kdy se počítá s hudební produkcí
o pátečním večeru s možným přesahem po sobotní půlnoci, a to v soukromých prostorách
dvorního traktu pivnice Sport
Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města
3f/66R/2021

schválit dodatek smlouvy o dílo na prodloužení termínu dokončení díla stavebních prací na akci
"Klubovny skautských oddílů" do 30. 6. 2021

6c/66R/2021 udělení souhlasu města s prodejem pozemku p. č. 4241/31 v k. ú. Jevíčko-předměstí, jehož
součástí je rozestavěná stavba garáže
Rada města Jevíčko zplnomocňuje
5b/66R/2021 k podpisu smlouvy o poskytnutí nadstandardních služeb při svatebním obřadu matrikářku MěÚ
Jevíčko paní Jaroslavu Jeřábkovou
Rada města Jevíčko přijímá
5c/66R/2021 bezplatně do svého vlastnictví od HZS Pardubického kraje mobilní terminál Matra pro potřeby
JSDH Jevíčko
Rada města Jevíčko neschvaluje
6e/66R/2021 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2022187/VB/1 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 4240 a p. č. 4241/1, oba v k. ú.
Jevíčko-předměstí, neboť Město Jevíčko nesouhlasí s výší jednorázové náhrady navrženou
společností ČEZ Distribuce, a. s.
Rada města Jevíčko vydává
6j/66R/2021

souhlas společnosti AQUA CENTRUM Břeclav, s. r. o. s realizací akce "DVT Malonínský potok,
Jevíčko (ř. km. 0,000-2,250)" a uděluje souhlas ke vstupu na pozemky p. č. 5474, p. č. 3566, p.
č. 3604/2, p. č. 2561, p. č. 5466, p. č. 5472 a p. č. 3569/1, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí
v majetku města Jevíčka, které budou používány k přístupu ke korytu

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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