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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
77. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 22. 11. 2021 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/77R/2021 program 77. schůze rady města dne 22. 11. 2021

3b/77R/2021 bezplatný pronájem prostoru Panského dvora k uspořádání kulturního programu pro účastníky
a  návštěvníky  46.  ročníku  "Závodu  míru  nejmladších  2022",  který  se  uskuteční
ve dnech 6.-8. 5. 2022 pořádaného T. J. Cykloklubem Jevíčko ve spolupráci s Městem Jevíčko

3c/77R/2021 bezplatný pronájem městské chaty pro konání akce pro nejmladší členy 28. oddílu skautů
Jevíčko, která se uskuteční ve dnech 3.-5. 12. 2021 s podmínkou dodržení epidemiologických
opatření dle aktuálně platných vládních nařízení

3d/77R/2021 individuální dotaci ve výši 30.000 Kč pro TJ SK Jevíčko na činnost fotbalového klubu na základě
uzavřené veřejnoprávní smlouvy

3f/77R/2021 individuální dotaci ve výši 50.000 Kč pro TJ Jevíčko, z. s., Okružní I 637, Jevíčko na výměnu
osvětlení v tělocvičně sportovní haly na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy

4a/77R/2021 zřízení transparentního bankovního účtu města u Komerční banky, a. s. za účelem přijímání
darů  a  finančních  příspěvků  pro  spolufinancování  vybavení  městského  kulturního  domu
ASTRA  a  pověřuje  starostu  podpisem  smlouvy  o  zřízení  bankovního  účtu

4b/77R/2021 záměr zřídit Pracovní skupinu pro rozvoj Zadního Arnoštova, Mařína a Lípy a pověřuje starostu
předložením personálního obsazení pracovní skupiny do 31. 12. 2021

4c/77R/2021 provedení prodloužení chodníku a zřízení míst pro přecházení v křižovatce ul. Pod Zahradami a
Olomoucká v Jevíčku společností KENVI, s. r. o., Markova 191/49, Kukleny, 500 04 Hradec
Králové za nabídkovou cenu 35.647,53 Kč vč. DPH

4d/77R/2021 provedení  opravy  chodníku  a  zřízení  místa  pro  přecházení  v  křižovatce  ul.  Okružní  III  a
Olomoucká v Jevíčku společností KENVI, s. r. o., Markova 191/49, Kukleny, 500 04 Hradec
Králové za nabídkovou cenu 73.458,94 Kč vč. DPH

4f/77R/2021 smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností Zásilkovna, s. r. o., Lihovarská 1060/12, Libeň,
190 00 Praha pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování na pozemku p. č. 175/8
v k. ú. Jevíčko-předměstí na ul. K. H. Borovského a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5a/77R/2021 cenovou  nabídku  a  uzavření  příkazní  smlouvy  se  spol.  JUSTITIA  CONSULTING
PARTNERS,  s.  r.  o.,  Praha,  IČ:  04549431  na  zadavatelskou  činnost  k  veřejné  zakázce
"Podnikatelský park Jevíčko - 1. etapa přípravy ZTI pro průmyslovou zónu ulice Třebovská" za
částku 45.000 Kč (není plátce DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5b/77R/2021 smlouvu o dílo s Agenturou regionálního rozvoje ČR, Molatrade, s. r. o., 751 22 Osek nad
Bečvou 207,  IČ: 04634276 na zpracování monitorovacích zpráv po dobu 5 let k projektu
sociálního bydlení "Stavební úpravy objektu Barvířská 560, Jevíčko" a pověřuje místostarostu
podpisem smlouvy

5c/77R/2021 uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Městem
Jevíčko a Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 70890013 pro
stavbu výustní objekt retence "32 RD U Kapličky" na části  pozemku p. č. 5355/1 v k. ú.
Jevíčko-předměstí o výměře 40 m2  a nájemné ve výši 1.000 Kč/rok do doby majetkoprávního
vyrovnání stavby a pověřuje starostu podpisem smlouvy
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6a/77R/2021 cenovou nabídku a smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností CATANIA GROUP, s. r. o.,
Bořivojova 35,  130 00 Praha 3,  IČ:  28253591 s adresou pro doručování  Jabloňová 2060,
347 01 Tachov na zavedení a provozování vnitřního oznamovacího systému "FOSY" a výkonu
funkce příslušné osoby v rámci whistleblowingu a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6b/77R/2021 darovací smlouvu mezi dárcem Svatý Florián-Dobrovolní hasiči roku, z. s. a obdarovaným
Městem Jevíčko na částku 75.000 Kč na rozvoj a podporu hasičské činnosti JSDH Jevíčko 

6c/77R/2021 výši odměn z dohod o pracovní činnosti pro členy JSDH Jevíčko na rok 2022 v předložené výši

6d/77R/2021 ceník  provozních  nákladů  za  práci  hasičské  techniky  (vozidel)  JSDH  Jevíčko  platný
od 1. 1. 2022

6e/77R/2021 finanční odměny za celoroční činnost pro aktivní členy JSDH Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu

6f/77R/2021 dohodu o centralizovaném zadávání uzavřenou mezi Městem Jevíčko a MV ČR, které bude
provádět  zadávací  řízení  prostřednictvím  administrátora  definovaného  v  zadávací
dokumentaci dynamického nákupního systému zavedeného v souladu s pravidly užšího řízení
dle ZZVZ na poskytování služeb platebních bran pro veřejnou správu

7a/77R/2021 záměr prodeje pozemku p. č. 2673 v k. ú. Zadní Arnoštov

7b/77R/2021 záměr prodeje části pozemku p. č. 52/1 v k. ú. Zadní Arnoštov

7d/77R/2021 smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě mezi Městem Jevíčko a společností CETIN, a. s.,
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 na pozemcích p. č. 1751/25 a p. č. st. 173/1, jehož
součástí je budova č. p. 364, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorázové náhrady 50 Kč
vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

8a/77R/2021 prodloužení  stávajících  a  uzavírání  nových  nájemních  smluv  o  nájmu bytů  na  rok  2022
s nájemníky dle přílohy a případné prodloužení nájemních smluv o nájmu bytů do 30. 6. 2022
pro nájemníky městských bytů na adrese Soudní 56 a Biskupická 364 v Jevíčku

8d/77R/2021 cenovou  nabídku  firmy  Lakmal,  s.  r.  o.,  Rekreační  199/23,  679  61  Letovice,  IČ:  29313201
na úpravu komínového tělesa bytového domu M. Mikuláše 551 v Jevíčku za částku 91.983 Kč
vč. DPH

8e/77R/2021 s platností od 1. 1. 2022 pro nově uzavírané nájemní smlouvy, mimo nájemné stanovené
smluvní  cenou,  základní  nájemné  nebytových  prostor  v  majetku  města  Jevíčko  dle
návrhu místostarosty

8f/77R/2021 prodloužení stávajících nájemních smluv nebytových prostor s dobou platnosti do 31. 12. 2021
na dobu určitou do 30. 6. 2022. Od 1. 7. 2022 budou tyto smlouvy nahrazeny smlouvami
novými, s podmínkami a cenami schválenými Radou města Jevíčko usnesením č. 8e/77R/2021.
U smluv s jiným termínem platnosti, nebudou smlouvy prodlužovány, ale dojde k uzavření
nových nájemních smluv po skončení platnosti stávajících. U smluv na dobu neurčitou budou
nájemci  vyzvání  k  podpisu  dodatku  smlouvy  s  novými  podmínkami  nájmu  s  platností
od 1. 7. 2022

8g/77R/2021 v případě žádosti nájemce Gymnázia Jevíčko, A. K. Vitáka 452, Jevíčko o prodloužení doby
nájmu nebytového prostoru na 1 garážové stání na pozemku p. č. st. 3 v k. ú. Jevíčko-město,
prodloužení nájemní smlouvy za podmínky navýšení ceny nájmu na částku 500 Kč/m²/rok

8m/77R/2021 prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 na adrese Kobližná 125 v Jevíčku na dobu určitou, a
to do 31. 3. 2022. Smlouva nebude dále prodlužována a nájemce je povinen předat byt zpět
pronajímateli v souladu s nájemní smlouvou

9b/77R/2021 úpravu rozpočtu MŠ Jevíčko na rok 2021

Rada města Jevíčko pověřuje

2/77R/2021 vedoucího  technických  pracovníků  zajištěním  aktualizované  cenové  nabídky  na  pořízení
repasovaného nebo zcela nového motoru do vozidla Piaggio

7c/77R/2021 vedoucího organizačního odboru zasláním dopisu vlastníkům pozemku p.  č.  5186 v k.  ú.
Jevíčko-předměstí s výzvou k vytvoření společného plánu zástavby RD pozemků dle zápisu
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8h/77R/2021 finanční  odbor  vyrozuměním  stávajících  nájemců  a  uzavíráním  dodatků  ke  smlouvám
o  stanovených  nových  nájemních  podmínkách  pro  nebytové  prostory

8i/77R/2021 právníka města ve spolupráci s referentem SBF, finančním odborem a organizačním odborem
MěÚ Jevíčko centralizací, kompletací a kontrolou stávajících nájemních smluv z nebytových
prostor, kdy na základě této kontroly bude právníkem města podána zpráva o stavu smluv a
zpracován návrh dodatků stávajících nájemních smluv či návrh nových nájemních smluv a
doložkou o dohodě smluvních stran o tom, že pronajímatel je oprávněn každoročně, vždy
s účinností  od 1.  ledna následujícího roku, zvýšit  nájemné platné pro daný rok o 5 % a
ujednání smluvních stran, že pro zvýšení nájemného o 5 % není třeba dodatku k této nájemní
smlouvě a nájemce se zavazuje zvýšené nájemné pronajímateli uhradit

8j/77R/2021 referenta SBF zpracováním návrhu dohody o provedení oprav a stavebních úprav v bytě č. 11,
Nerudova 529a, Jevíčko

8k/77R/2021 sociální  pracovnici  MěÚ  sledováním  situace  klientky  pečovatelské  služby  a  komunikací
s rodinou klientky za účelem spolupráce při získání místa ve vhodném sociálním zařízení

9a/77R/2021 vedoucí  finančního  odboru  zajištěním  opakovaného  projednání  stavu  pohledávek  dle  zápisu,
které jsou pro jejich nedobytnost navrženy ke zrušení

Rada města Jevíčko přiděluje

3a/77R/2021 odměnu ředitelce MŠ Jevíčko z prostředků přidělených z KrÚ Pk ve výši dle přílohy zápisu

3e/77R/2021 odměnu řediteli ZŠ Jevíčko z prostředků přidělených z KrÚ Pk ve výši dle přílohy zápisu

4e/77R/2021 odměnu řediteli ZUŠ Jevíčko z prostředků přidělených KrÚ Pk ve výši dle přílohy zápisu

Rada města Jevíčko souhlasí

6g/77R/2021 s ukončením pracovního poměru zaměstnance investičního oddělení Města Jevíčko dohodou
ke dni 31. 12. 2021

8b/77R/2021 s prodloužením nájemní smlouvy na 1 garážové stání ve dvorním traktu ul.  Soudní 51, Jevíčko
do 31. 12. 2022 žadatelce dle zápisu

10/77R/2021 se zrušením plánovaných kulturních akcí ve městě z důvodu aktuální epidemiologické situace

Rada města Jevíčko ruší

8c/77R/2021 usnesení  RM č.  8a/59R/2021  ze  dne  22.  2.  2021  týkající  se  úpravy  komínového  tělesa
bytového  domu  M.  Mikuláše  551  v  Jevíčku  za  částku  73.772,17  Kč  vč.  DPH  firmou
HPK stavby, s. r. o., Západní 39, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 24141640, a to z důvodu
neprovedení objednaných prací

8l/77R/2021 usnesení RM č. 8d/75R/2021 ze dne 20. 10. 2021 týkající se neprodloužení nájemní smlouvy
o nájmu bytu č. 2 na adrese Kobližná 125 v Jevíčku

Rada města Jevíčko neschvaluje

8n/77R/2021 umístění kamery do chodby DPS Kobližná 125 v Jevíčku na žádost žadatele

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


