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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
76. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 1. 11. 2021 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/76R/2021 program 76. schůze rady města dne 1. 11. 2021

2/76R/2021 poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu poutního místa Kalvárie v Jaroměřicích na opravu
národní kulturní památky poutního místa Kalvárie ve výši 5.000 Kč

3a/76R/2021 aktualizované znění smlouvy mezi Městem Jevíčko a společností ECOBAT, s. r. o., Soborská
1302/8, 160 00 Praha 6 o zřízení místa zpětného odběru pro účely sběru baterií a záležitostí
s tím spojených

3e/76R/2021 poskytnutí  finančního  daru  ve  výši  5.000  Kč  Regionálnímu  sdružení  sportů,  z.  s.,  Kapitána
Nálepky  39,  Svitavy

5a/76R/2021 smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900105131/1/2020 mezi Městem Jevíčko a společností
GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem na zřízení věcného břemene -
služebnosti na pozemky p. č. 518/7 a p. č. 518/62, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje
starostu podpisem smlouvy

6b/76R/2021 prohlášení  o  rozdělení  práva  k  nemovité  věci  na  vlastnické  právo  k  jednotkám,  kterým
vlastník  -  Město  Jevíčko,  Palackého nám.  1,  569 43 Jevíčko,  IČ:  00276791,  rozdělí  práva
k nemovitým věcem - budovy č. p. 56 na pozemku p. č. st. 102/1, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí
a pozemků funkčně souvisejících s provozem, správou a užíváním budovy, na jednotky č. 56/1,
č. 56/2 a č. 56/3 a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí Katastrálnímu úřadu
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy

7/76R/2021 plán  inventur  se  stanovením  termínů  a  inventarizačních  komisí  k  provedení  řádné
inventarizace majetku a závazků za rok 2021

Rada města Jevíčko doporučuje

3b/76R/2021 spolku TJ  SK Jevíčko,  vzhledem k podání  žádosti  v  Grantovém systému města Jevíčka po
termínu  stanoveném  grantovým  systémem  města,  který  byl  do  30.  9.  2021,  požádat
radu města o dotaci formou individuální žádosti

Rada města Jevíčko pověřuje

3c/76R/2021 místostarostu a vedoucího organizačního odboru jednáním se SPÚ Svitavy ve věci záměru
realizace komunikace na Mařín jako společného zařízení podle zákona č. 139/2002 Sb.

4/76R/2021 vedoucího organizačního odboru jednat s majiteli pozemku p. č. 4648 v k. ú. Jevíčko-předměstí
popř. i s HZS Jevíčko o možnosti vybudování násypu a vymodelování pozvolné terénní meze
(hrázky) v místě výjezdu na pole z cesty, která by částečně zadržela stékající povrchovou vodu
při dešti a tání sněhu z plochy pole "Horní kopanina", která následně vyplavuje krycí štěrkové
vrstvy polní cesty

5b/76R/2021 vedoucího organizačního odboru zajištěním upřesnění  záměru koupě pozemku p.  č.  2673
v k. ú. Zadní Arnoštov od žadatelů uvedených v zápise

5c/76R/2021 vedoucího  organizačního  odboru  předložit  návrh  aktualizovaného ceníku  pozemků v  k.  ú.
Jevíčko-město, Jevíčko-předměstí a k. ú. Zadní Arnoštov k možnosti prodeje
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8a/76R/2021 vedoucí  finančního  odboru  prověřením  a  případným  zpracováním  seznamu  dlužníků,  kteří
by  mohli  využít  akce  vyhlášenou  státem  "Milostivé  léto"  a  těmto  osobám  pomoci  

8b/76R/2021 referenta SBF předložením návrhu úpravy cen nájemného v nebytových prostorách města
s platností a účinností od 1. 1. 2022

Rada města Jevíčko souhlasí

3d/76R/2021 s nominací navržených osob na sportovce roku 2021 okresu Svitavy dle zápisu

6a/76R/2021 s prodloužením nájemní smlouvy nebytového prostoru na jedno stání v přístřešku na parkování
ve dvorním traktu bytového domu Růžová 91 v Jevíčku žadateli dle zápisu do 31. 12. 2022

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


