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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
73. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 20. 9. 2021 v zasedací místnosti od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/73R/2021 program 73. schůze rady města dne 20. 9. 2021

2a/73R/2021 záměr pronájmu pozemku p. č. st. 623 v k. ú. Jevíčko-předměstí

3b/73R/2021 záměr výpůjčky nebytových prostor v budově bez č. p. na pozemku p. č. st. 260 v k. ú. Jevíčko-
předměstí

4a/73R/2021 dotaci ve výši 2.800 Kč po uspořádání letního tábora Suté Břehy organizovaného Spolkem
rodičů, přátel a sponzorů ZŠ v Jevíčku, který se uskutečnil v termínu 12. 8. – 21. 8. 2021

4b/73R/2021 nákup elektrické energie pro Město Jevíčko na období let 2023 - 2024 dle cenové nabídky
společnosti CORASTA, s. r. o., Pod Pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9, IČ: 29001871

4c/73R/2021 smlouvu OKSCR/21/74531 mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem na poskytnutí dotace
Pardubického kraje ve výši  40.000 Kč na obnovu Dworschakova kříže a pověřuje starostu
podpisem smlouvy

4e/73R/2021 dodatek  ke  smlouvě  o  zajištění  zpětného  odběru  elektrozařízení  mezi  Městem Jevíčko  a
společností ASEKOL, a. s., Československého exilu 2062/8, Praha 4, IČ: 27373231 a pověřuje
starostu podpisem dodatku

8a/73R/2021 uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 12 na adrese Pivovarská 812 v Jevíčku na dobu
určitou od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2022 dle doporučení komise bytové a sociální

8b/73R/2021 uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 11 na adrese Svitavská 838 v Jevíčku na dobu
určitou od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2022 dle doporučení komise bytové a sociální, kdy termín
zahájení nájmu bude upraven dle skutečného uvolnění bytu stávajícím nájemcem

Rada města Jevíčko potvrzuje

7/73R/2021 rozhodnutí bytové a sociální komise v rámci hlasování o přidělení bytu 1 + 1 na ul. Pivovarská
812 v Jevíčku, kdy po seznámení se s podklady rada města konstatuje, že nebyla učiněna
procesní chyba a vylučuje se účelové jednání vítězného žadatele vzešlého z tajného hlasování
komise

Rada města Jevíčko pověřuje

2b/73R/2021 investičního  technika  prověřením  podmínek  stavebního  povolení  akce  "Revitalizace
Palackého náměstí v Jevíčku, 1. a 2. etapa", zda součástí povolení bylo plánované umístění
parkovacích automatů, a ve které části náměstí

4d/73R/2021 místostarostu  ve  spolupráci  s  ta jemníkem  úřadu  př ípravou  OZV  týkaj íc í
se  odpadového  hospodářství  v  souladu  s  novou  legislat ivou

5/73R/2021 vedoucího technických pracovníků převozem vozidla do autobazaru, kdy rada města preferuje
jeho přímý prodej za cenu stanovenou autobazarem
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9/73R/2021 finanční odbor MěÚ Jevíčko společně se správcem ubytovny města, aby ubytovaným osobám,
u kterých dlužná částka k 31. 8. 2021 přesahuje 5.000 Kč, předali upozornění na výši dlužné
částky s termínem úhrady do 30. 11. 2021 (formou předžalobní upomínky či výzvy k zaplacení
dluhu) včetně upozornění na nutnost řádného hrazení běžného nájemného. Pokud nebude
do  uvedeného  data  dlužná  částka  uhrazena,  zašle  Město  Jevíčko  prostřednictvím  finančního
odboru k Okresnímu soudu ve Svitavách žalobu na zaplacení dlužných částek a s nájemci bude
ukončen nájemní vztah

Rada města Jevíčko uděluje

3a/73R/2021 souhlas města k umístění plynovodní přípojky v rámci stavby "Rekonstrukce sýpky na bytový
dům (SO 01) a přístavba bytového domu v Jevíčku (SO 02) na pozemcích  p. č. st. 220/1, 219,
220/2, p. č. 145, 147, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí"

6a/73R/2021 souhlasné  stanovisko  pro  firmu  Energomontáže  Votroubek,  s.  r.  o.,  Strojnická  1646,  516  01
Rychnov  nad  Kněžnou  s  vydáním  územního  souhlasu  pro  stavbu:  "Jevíčko  p.  č.  647/1,
smyčka+SS200, knn" a pověřuje starostu podpisem stanoviska

Rada města Jevíčko doporučuje

4f/73R/2021 realizovat plynovodní řad a přípojky k RD v lokalitě U Kapličky

10/73R/2021 ukončení  činnosti  komise  pro  projednávání  přestupků  k  31.  12.  2021  a  řešení  agendy
projednávání přestupků samostatně určeným úředníkem města na poloviční pracovní úvazek

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města

6b/73R/2021 schválit  náklady  na  rozšíření  krajnice  mezi  SO  202  (most  Jevíčko)  a  fotbalovým hřištěm
SK v rámci stavby: "Modernizace silnice II/371 Jevíčko-Jaroměřice"

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


