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

USNESENÍ
68. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 28. 6. 2021 v zasedací místnosti od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/68R/2021

program 68. schůze rady města dne 28. 6. 2021

2a/68R/2021 odměnu ředitelce MŠ Jevíčko z prostředků přidělených z Krajského úřadu Pk ve výši dle přílohy
zápisu
3c/68R/2021 prodej starého vybavení bývalého kina ASTRA - 2 ks promítacích strojů včetně příslušenství,
reproduktory a zesilovač, plátno a oponu za nabídkovou cenu 12.300 Kč, kdy si žadatel dle
zápisu na své náklady zajistí demontáž vybavení a odvoz
3d/68R/2021 prodej starého vybavení bývalého kina ASTRA - 314 ks dřevěných sedaček, světel z interiéru,
nápisu KINO z fasády budovy za nabídkovou cenu 28.000 Kč, kdy si žadatel dle zápisu na své
náklady zajistí demontáž vybavení a odvoz
3e/68R/2021 uzavření smlouvy mezi Městem Jevíčko a společností MUNIPOLIS, s. r. o., Londýnské náměstí
886/4, 639 00 Brno na zajištění služeb informačního portálu Mobilního rozhlasu pro
občany města dle podmínek uvedených ve smlouvě za 2.495 Kč bez DPH/měsíc po dobu
registrovaných uživatelů do počtu 308 a za částku 4.990 Kč bez DPH/měsíc při vyšším počtu
než 308 registrovaných uživatelů a pověřuje starostu podpisem smlouvy
4a/68R/2021 ceník SUEZ za svoz nádob 240 l na papír a plast od domu s platností od 1. 7. 2021
4b/68R/2021 smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení mezi Městem Jevíčko a společností ELEKTROWIN, a. s., Michelská 300/60,
140 00 Praha 4, IČ: 27257843
5a/68R/2021 bezplatný pronájem městské chaty pro SH ČMS - SDH Jevíčko ve dnech 22.-24. 10. 2021 pro
potřeby zajištění závodů hasičské mládeže - závod požárnické všestranosti
5b/68R/2021 cenovou nabídku ﬁrmy PK KLIMA, s. r. o., Peroutkova 290/5, 602 00 Brno, IČ: 04889665
na montáž klimatizace TOSHIBA v serverovně budovy MěÚ Jevíčko za částku 46.580 Kč bez
DPH
5c/68R/2021 zakoupení sorbentů pro JSDH Jevíčko za částku 14.261 Kč vč. DPH od ﬁrmy REO AMOS, spol.
s r. o., Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava, IČ: 42767181
5d/68R/2021 zakoupení pneumatik pro JSDH Jevíčko na vozidlo CAS 20 Renault rz 2E0 1999 za částku
60.660 Kč vč. DPH
6f/68R/2021

dohodu o podmínkách užití místní komunikace podél Malonínského potoka uzavřenou
v souvislosti s akcí "Modernizace silnice II/371 Jevíčko – Jaroměřice, km 19,950 – 17,100" mezi
Městem Jevíčko a společností EUROVIA CS, a. s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00
Praha 4 a pověřuje starostu podpisem dohody

7a/68R/2021 smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-2011993/VB/1 mezi Městem Jevíčko a společností
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene - služebnosti
na pozemku p. č. 4848 - trvalý travní porost 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
8a/68R/2021 uzavření smlouvy o výpůjčce části nemovitosti stojící na pozemku p. č. st. 256/10 v k. ú.
Jevíčko-předměstí Svazu skautů a skautek České republiky 28. oddíl "Petra Mullera" Jevíčko,
z. s., IČ: 70893306, Slunečná 579, 569 43 Jevíčko a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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8b/68R/2021 uzavření smlouvy o výpůjčce části nemovitosti stojící na pozemku p. č. st. 256/10 v k. ú.
Jevíčko-předměstí spolku Motocyklový klub Jevíčtí orli, IČ: 26515229, M. Mikuláše 747, 569 43
Jevíčko a pověřuje starostu podpisem smlouvy
8c/68R/2021 ukončení smlouvy o nájmu ze dne 18. 9. 2007 uzavřené mezi Městem Jevíčko a Rodinným
centrem Palouček, o. s., K. H. Borovského 465, Jevíčko v souladu s čl. III. této smlouvy z důvodu
zániku organizace
8d/68R/2021 uzavření smlouvy o výpůjčce části nemovitosti stojící na pozemku p. č. st. 256/10 v k. ú.
Jevíčko-předměstí spolku Rodinné centrum Palouček z. s., IČ: 22667091, Kostelní 42, 569 43
Jevíčko a pověřuje starostu podpisem smlouvy
8e/68R/2021 uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2 na adrese M. Mikuláše 551 v Jevíčku na dobu
určitou od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2022 dle doporučení komise bytové a sociální
8f/68R/2021

pronájem nebytového prostoru ve III. NP domu Palackého nám. 1, Jevíčko na pozemku p. č. st.
116/1 v k. ú. Jevíčko-město společnosti KONSTRUKTA - STAVBY, s. r. o., Za Brněnskou ulicí
4292, 796 01 Prostějov, IČ: 28319401 za částku 33.255 Kč/rok + úhradu spotřebovaných
veškerých energií do 31. 12. 2022

Rada města Jevíčko souhlasí
2b/68R/2021 s navýšením částky, o níž může vedoucí Střediska pečovatelské služby města Jevíčka
rozhodovat bez předchozího schválení vedením města na částku 5.000 Kč. Jedná se o zajištění
drobných nezbytných výdajů a materiálního zabezpečení pro činnosti Střediska pečovatelské
služby města Jevíčka
Rada města Jevíčko ruší
3a/68R/2021 usnesení RM č. 3c/66R/2021 ze dne 31. 5. 2021 týkající se udělení souhlasu 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
Rada města Jevíčko uděluje
3b/68R/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 dle aktualizované situace ze dne 9. 6. 2021
Rada města Jevíčko pověřuje
4c/68R/2021 místostarostu ve spolupráci s Mgr. Rudolfem Beranem předložením koncepce budoucího vzniku
Centra archeologie na Malé Hané
6b/68R/2021 místostarostu ve spolupráci s investičním technikem zajištěním doplnění projektové
dokumentace a povolení pro ÚR v rámci akce "Prodejna potravin Lidl, ul. Brněnská, Jevíčko"
Rada města Jevíčko vydává
6a/68R/2021 souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro ÚR a ke stavbě "Prodejna potravin Lidl, ul.
Brněnská, Jevíčko" umístěné na pozemcích p. č. st. 716, st. 717/1, st. 718/2, 3074/5, 3075,
3076/3, 222/4, 228/25, 1740/13, 1740/14, 1750/5, 1750/6, 1750/8, 3072/1, 3073/4, 222/5,
228/2, st. 517, 1740/2, 1740/3, 1740/10, 1750/9, 3074/4, st. 518, 3076/2, 3073/5, 187/3,
1750/1, 1750/4, 3078, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, kde se jedná především o rozšíření místní
komunikace ul. Na Rybníku a zásah do veřejných prostranství Města Jevíčko a pověřuje
starostu podpisem souhlasného stanoviska

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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6c/68R/2021 souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro ÚR a ke stavbě "Prodejna potravin Lidl, ul.
Brněnská, Jevíčko" umístěné na pozemcích p. č. st. 716, st. 717/1, st. 718/2, 3074/5, 3075,
3076/3, 222/4, 228/25, 1740/13, 1740/14, 1750/5, 1750/6, 1750/8, 3072/1, 3073/4, 222/5,
228/2, st. 517, 1740/2, 1740/3, 1740/10, 1750/9, 3074/4, st. 518, 3076/2, 3073/5, 187/3,
1750/1, 1750/4, 3078, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí týkající se zřízení sjezdu z místní
komunikace ul. Na Rybníku z pozemku p. č. 3072/1 na pozemek p. č. 3075, oba v k. ú. Jevíčkopředměstí dle přiložené situace DÚR a pověřuje starostu podpisem souhlasného stanoviska
6d/68R/2021 souhlas Města Jevíčko jako vlastníka pozemků dotčených stavbou p. č. 222/4, 228/25, 1740/13,
1740/14, 1750/5, 1750/6, 1750/8, 3072/1, 3073/4, 3073/5, 187/3, 1750/1 a 1750/4, vše v k. ú.
Jevíčko-předměstí dle § 184 a stavebního zákona se záměrem stavby "Prodejna potravin Lidl,
ul. Brněnská, Jevíčko" po předchozím seznámení se s projektovou dokumentací ve stupni DÚR,
kdy stavebníkem je společnost Lidl Česká Republika, v. o. s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5
a pověřuje starostu města podpisem vydaného souhlasu
6e/68R/2021 souhlasné stanovisko k dokumentaci v rámci akce "Rekonstrukce Sýpky na bytový dům
SO 01, Přístavba bytového domu SO 02 a nové parkoviště se zřízením sjezdu SO 03" pro
společné povolení stavby a povolení sjezdu s podmínkou vydání souhlasného
stanoviska k dokumentaci, že niveleta nového sjezdu bude v úrovni stávající nezpevněné cesty
p. č. 1696/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí, která slouží k obslužnosti sportovního areálu a tato cesta
bude na sjezd plynule napojena tak, aby byl zajištěn bezpečný průjezd a pověřuje
starostu podpisem vydaného stanoviska
Rada města Jevíčko neschvaluje
7b/68R/2021 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2022224/SOBS 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. 5330/1, p. č. 5384, p.
č. 1687/3, p. č. 1497 a p. č. 1753/2, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí
7c/68R/2021 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2022381/SOBS VB/2 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 3072/1 v k. ú. Jevíčkopředměstí
7e/68R/2021 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č. 107/9 v k. ú. Jevíčko-město
a smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě mezi Městem Jevíčko a společností CETIN, a. s.,
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 a požaduje smlouvy upravit, aby byly dostatečně
ošetřeny zájmy majitele budovy a pozemku
Rada města Jevíčko doporučuje
7d/68R/2021 zpracovat aktualizovaný ceník na prodej a pronájem pozemků, který by vešel v platnost
od 1. 1. 2022
Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města
7f/68R/2021

schválit prodloužení termínu dokončení demoličních prací č. p. 275 a č. p. 276 na ul. Okružní
I v Jevíčku do 31. 12. 2022

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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