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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
100. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 17. 10. 2022 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/100R/2022 program 100. schůze rady města dne 17.10.2022

2a/100R/2022 bezplatný pronájem městské chaty pro konání akce pro nejmladší členy 28. oddílu skautů
Jevíčko, která se uskuteční ve dnech 02.-04.12.2022

2b/100R/2022 finanční příspěvek ve výši 23.000 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Jevíčko, z. s., Okružní I 637,
Jevíčko, IČ: 43509495 na bezpečnostní kamerový systém v areálu Žlíbka

3d/100R/2022 v rámci úsporných opatření využití rostlého stromu vedle sochy T. G. Masaryka na Palackého
náměstí jako vánočního stromu, a to zejména z důvodu úspor na instalaci vánočního stromu
řezaného a rovněž z hlediska šetrnosti vůči životnímu prostředí

4a/100R/2022 cenovou  nabídku  firmy  TG  Tisk,  s.  r.  o.,  5.  května  1010,  563  01  Lanškroun,  IČ:  60915854
na výrobu 200 ks almanachu "Světlé stopy" Františka Továrka za částku 69.000 Kč vč. DPH
v rámci oslav "Roku skautingu v Jevíčku"

4c/100R/2022 vícepráce ve výši 15.000 Kč bez DPH v rámci zpracování územně plánovací dokumentace pro
změnu č. 3 územního plánu Jevíčko z důvodu podstatného navýšení zpracovávaných záměrů
změn ÚP z původních osmi na konečných osmnáct

5a/100R/2022 dodatek  č.  1  ke  smlouvě  o  poskytování  bezpečnostních  služeb  mezi  městem Jevíčko  a
společností  ARAGON Security,  s.  r.  o.,  Purkyňova  648/125,  612  00  Brno,  IČ:  02104831
k ukončení zabezpečování ostrahy objektu městské knihovny, U Zámečku 451, 569 43 Jevíčko
ke dni 31.10.2022 a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1

5b/100R/2022 vypovězení  smlouvy  se  společností  BusLine  Pardubicko,  s.  r.  o.,  Na  Rovinkách  211,
Podmoklice,  513  01  Semily,  IČ:  07783051  o  zajištění  provozu  informačního  centra
s kontaktním místem Iredo

6a/100R/2022 smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  č.  IV-12-2022224/VB/01  mezi  městem  Jevíčko  a
společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene -
služebnosti na pozemcích p. č. 1497, p. č. 1687/3, p. č. 1753/2, p. č. 5330/1 a p. č. 5384, vše
v  k.  ú.  Jevíčko-předměstí,  jednorázovou  náhradu  za  zřízení  výše  popsaných  práv
odpovídajících věcnému břemeni ve výši 10.400 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy

6b/100R/2022 znění  dohody  o  úhradě  zálohy  kupní  ceny  stavebních  pozemků v  lokalitě  U  Kapličky  a
pověřuje starostu podpisem dohod

6d/100R/2022 smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  č.  SNM-347-2022/VB/Ab  mezi  městem  Jevíčko  a
společností GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem na zřízení věcného
břemene - služebnosti na pozemcích p. č. 4232/1, p. č. 5452/5, p. č. 1186/3, p. č. 5143/1 a p.
č. 5376/2, vše k. ú. Jevíčko-předměstí, jednorázovou náhradu za zřízení výše popsaných práv
odpovídajících věcnému břemeni ve výši 2.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy

Rada města Jevíčko pověřuje
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3a/100R/2022 vedoucí  finančního  odboru  zajištěním  aktualizace  obecně  závazné  vyhlášky  o  místním
poplatku za užívání  veřejného prostranství  s  možností  zapracování  paušálních plateb pro
konání akcí uvedených v zápise

6c/100R/2022 vedoucího organizačního odboru projednáním možnosti výmazu VB zahrad v lokalitě na ul. A.
K. Vitáka s podmínkou úhrady správního poplatku katastru nemovitostí vlastníky pozemků

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města

3b/100R/2022 schválit uzavření smlouvy o poskytování realitních služeb mezi městem Jevíčko a společností
Broker Consulting, a. s., Jiráskovo náměstí 2684/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ:
25221736 dle  podmínek uvedených v  nabídce společnosti  ze  dne 12.10.2022 na prodej
bytové jednotky č. 56/3 a spoluvlastnického podílu na společných částech nemovité věci v ul.
Soudní v Jevíčku za stanovenou prodejní cenu 3.990.000 Kč

4b/100R/2022 schválit žádost TJ Cykloklubu Jevíčko o navýšení dotace na pořádání Závodu míru nejmladších
na částku 100.000 Kč

Rada města Jevíčko postupuje

3c/100R/2022 do  zastupitelstva  města  k  projednání  návrh  na  pořádání  Silvestrovského  ohňostroje  a
novoročního přípitku

Rada města Jevíčko souhlasí

7a/100R/2022 s  uzavřením  nájemní  smlouvy  o  nájmu  bytu  č.  2  na  adrese  Barvířská  560  v  Jevíčku
s žadatelem dle  pořadí  doručených žádostí.  V  případě nesplnění  podmínek pro uzavření
smlouvy, bude smlouva uzavřena s dalším v pořadí a bude uzavřena za předpokladu, že
budou splněny další podmínky stanovené ministerstvem pro místní rozvoj ČR a stanovené
Integrovaným regionálním operačním programem ve studii proveditelnosti z roku 2018

7b/100R/2022 s  uzavřením  nájemní  smlouvy  na  byt  č.  5  na  adrese  K.  H.  Borovského  465,  Jevíčko
s žadatelem dle zápisu

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


