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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
1. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 31. 10. 2022 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/1R/2022 program 1. schůze rady města dne 31.10.2022

2/1R/2022 výpůjčku  městské  chaty  pro  konání  akce  pro  členky  18.  oddílu  skautek  Jevíčko,  která
se uskuteční ve dnech 16.-17.12.2022

3a/1R/2022 cenovou nabídku firmy Studny SOS, Karel Kosina, 696 16 Starý Poddvorov 238, IČ: 72458836
(není  plátce  DPH)  k  provedení  odborného  vyčištění  studny  u  městské  chaty  za  cenu
do 20.000 Kč

3b/1R/2022 cenovou nabídku společnosti J. D. Rozhlasy, s. r. o., Horní Bečva 968, 756 57 Horní Bečva a
objednávku  2  ks  solárních  svítidel  včetně  stožárů,  solárních  panelů  a  montáže
k dálničnímu mostu za účelem nasvětlení  cyklostezky a zvýšení dopravní bezpečnosti  za
nabídkovou cenu 99.990 Kč vč. DPH

3c/1R/2022 kácení náletových dřevin v blízkosti cyklostezky u dálničního mostu a pověřuje vedoucího
organizačního odboru vyřízením povolení ke kácení

3d/1R/2022 uzavření smlouvy mezi městem Jevíčko a společností VÝMYSLICKÝ-VÝTAHY, s. r. o., Pivovarská
542, 686 01 Jarošov, IČ: 44962185 na údržbu a servis zdvihacího zařízení v KD ASTRA Jevíčko
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4b/1R/2022 přijetí dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 9.575.825 Kč na akci "Podnikatelský
park  Jevíčko"  identifikační  číslo  122D201000003 v  rámci  programu 12220 –  Smart  Parks  for
the Future

5a/1R/2022 obřadní síň  v Jevíčku jako místo pro konání svatebních obřadů, oddávacím dnem sobotu a
poplatek  ve  výši  800  Kč  za  uskutečnění  sňatku  v  obřadní  síni  v  Jevíčku  (dle  smlouvy
o poskytnutí nadstandardních služeb při svatebním obřadu)

5c/1R/2022 cenovou  nabídku  firmy  NETVOIP,  s.  r.  o.,  Kostelní  41,  Jevíčko,  IČ:  28850581  na  upgrade
kamerového  systému  na  Palackého  náměstí  v  Jevíčku  za  částku  do  12.000  Kč  bez  DPH

7c/1R/2022 ukončení smlouvy na umístění reklamní tabule s nájemci dle zápisu dohodou k 31.12.2022

7d/1R/2022 smlouvu  mezi  městem  Jevíčko  a  firmou  Petr  Dokoupil,  679  37  Borotín  5,  IČ:  74355163
o údržbě zeleně města a ceník služeb na kalendářní rok 2023 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy

7e/1R/2022 záměr prodeje pozemku p. č. 1497 – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města

3e/1R/2022 schválit cenovou nabídku společnosti DISK Multimedia, s. r. o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice,
IČ:  25550799  k  dodání  a  instalaci  divadelního  osvětlení  včetně  ovládacích  prvků  a
souvisejícího vybavení pro kulturní dům ASTRA za částku 314.360 Kč bez DPH

7b/1R/2022 schválit ceník na hospodaření v lesích předložený společnosti Eral – Les, s. r. o., Svitavská
500/7, 678 01 Blansko, IČ: 07481632 na rok 2023
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Rada města Jevíčko souhlasí

4a/1R/2022 s využitím nových prostor Sběrného dvora Jevíčko na ul. Třebovská pro zajištění akce "Sběr
papíru",  pořádaného  Základní  školou  Jevíčko  a  Mateřskou  školou  Jevíčko  s  využitím
technických pracovníků města dle požadavku organizátora

Rada města Jevíčko pověřuje

5b/1R/2022 Dušana Pávka, dipl. um., Mgr. Miroslava Šafáře, Mgr. Miloslava Parolka a Mgr. Janu Junkovou
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení, a o změně některých souvisejících zákonů k provádění svatebních obřadů
s užitím závěsného odznaku dle § 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

7f/1R/2022 starostu jednáním o výši ceny k prodeji pozemku p. č. 1497 – orná půda v k. ú. Jevíčko-
předměstí na ul. Biskupická

Rada města Jevíčko uděluje

6/1R/2022 souhlas  stavebníkovi  dle  zápisu  se  zřízením  sjezdu  z  pozemku  p.  č.  518/38  na  místní
komunikaci p. č. 518/2, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí a zvláštní užívání (umístění sítí - přípojky
vodovodu a kanalizace) místní komunikace na ul. Slunečná z důvodu výstavby rodinného
domu a jeho napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu a sítě

Rada města Jevíčko nedoporučuje zastupitelstvu města

7a/1R/2022 schválit odkoupení lesního pozemku p. č. 2345 v k. ú. Jevíčko-předměstí od nabízejícího dle
zápisu

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


