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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
2. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 14. 11. 2022 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/2R/2022 program 2. schůze rady města dne 14.11.2022

2a/2R/2022 dar Nadačnímu fondu poutního místa Kalvárie, Jaroměřice ve výši 2.000 Kč

2b/2R/2022 vyhrazené parkovací místo žadateli dle zápisu pro osobu s těžkým zdravotním postižením
na  u l .  Soudn í  ved le  budovy  synagogy  po  dobu  p la tnost i  p růkazu  ZTP ,
za podmínky úhrady dopravního značení a zajištění si souhlasného stanoviska dopravního
inženýra Policie ČR DI Svitavy

2c/2R/2022 výměnu svítidel na městské ubytovně ul. Soudní 51 za úsporné LED osvětlení

3c/2R/2022 odměňování předsedů komisí Rady města Jevíčko dle schválených zásad pro odměňování
zastupitelstvem města s účinností dnem schválení

4c/2R/2022 cenovou  nabídku  Regionální  rozvojové  agentury  Východní  Moravy,  Zl ín
na  realizaci  monitoringu  projektu  "Zvýšení  odolnosti  požární  zbrojnice  Jevíčko"  po  dobu
udržitelnosti 5 let za částku 6.000 Kč bez DPH / 1 monitorovací zpráva (celkem 5 zpráv)

4d/2R/2022 navýšení úhrad za poskytování sociálních služeb pečovatelskou službou Jevíčko dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu
s účinností od 01.02.2023

4e/2R/2022 uzavření příkazní smlouvy se společností WebSport & Consulting service, s. r. o., Boskovice,
IČ:  29277825  na  zadavatelskou  činnost  ve  veřejné  zakázce  na  stavební  práce  pod
názvem "Stavba základní technické infrastruktury pro 32 RD v lokalitě U Kapličky Jevíčko" za
částku 30.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4f/2R/2022 dodatek  č.  2  ke  smlouvě  ze  dne  12.02.2015  o  podmínkách  svozu  a  využití  biologicky
rozložitelného odpadu s HZS Jevíčko, a. s.

4g/2R/2022 aktulizaci personálního složení pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko

5a/2R/2022 zpracovatelskou smlouvu mezi městem Jevíčko a TJ Jevíčko, z.  s.,  Okružní I  637, 569 43
Jevíčko, IČ: 43509495 v souvislosti se zpracováním osobních údajů kamerovým systémem
ve sportovním areálu Žlíbka a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5b/2R/2022 výši odměn z dohod o pracovní činnosti pro členy JSDH Jevíčko na rok 2023 dle předloženého
návrhu

5c/2R/2022 ceník  provozních  nákladů  za  práci  hasičské  techniky  (vozidel)  JSDH  Jevíčko  s  účinností
od 01.01.2023

5d/2R/2022 finanční  odměny  pro  členy  JSDH  Jevíčko  za  celoroční  činnost  a  za  zásah  při  požáru
v  Hřensku  ve  výši  dle  předloženého  návrhu

5e/2R/2022 smlouvu  mezi  městem  Jevíčko  a  firmou  Jablotron  Security,  a.  s.  na  zabezpečení  hasičské
zbrojnice  v  Jevíčku  a  pověřuje  starostu  podpisem  smlouvy

5f/2R/2022 cenovou  nabídku  firmy  ZAMKNUTO  LIZNA,  s.  r.  o.,  Svitavská  500/7,  678  01  Blansko,  IČ:
09043179 na dodání a vlastní montáž automatického zámku vrat do pasáže budovy MěÚ



Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 2 / 5

za částku 40.979,99 Kč vč. DPH

6a/2R/2022 výpůjčku školního atletického hřiště  a  areálu  Panského dvora dne 13.05.2023 pro  účely
uspořádání soutěže mladých hasičů

6b/2R/2022 záměr koupě pozemků p. č. st. 1148, p. č. 4418, p. č. 4425 a p. č. 4426, vše v k. ú. Jevíčko-
předměstí

6c/2R/2022 smlouvu o zřízení věcného břemene č. 7700102338_2/VB mezi městem Jevíčko a společností
GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem na zřízení věcného břemene -
služebnosti  na  pozemku  p.  č.  5330/1  v  k.  ú.  Jevíčko-předměstí,  jednorázovou  náhradu
za zřízení výše popsaných práv odpovídajících věcnému břemeni ve výši 500 Kč bez DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

6d/2R/2022 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2025051/SOBS VB/1 mezi městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 5141, p. č. 5143/8, p.
č.  5143/9,  p.  č.  5143/10,  p.  č.  5143/11,  p.  č.  5143/12,  p.  č.  5143/13,  p.  č.  5143/14,  p.
č. 5143/15, p. č. 5142, p. č. 5143/18, p. č. 5143/19, p. č. 5143/20, p. č. 5143/21, p. č. 5143/22,
p. č. 5143/23, p. č. 5143/24, p. č. 5143/25, p. č. 5143/27, p. č. 5143/28, p. č. 5143/29, p.
č. 5143/30, p. č. 5143/31, p. č. 5143/32, p. č. 5143/33, p. č. 5143/34, p. č. 5143/35, p.
č. 5143/36, p. č. 5143/37, p. č. 2587, p. č. 1186/1, p. č. 1701/4, p. č. 1701/3, p. č. 5406 a p.
č. 5143/1, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorázové náhrady 54.200 Kč bez DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

7a/2R/2022 prodloužení  stávajících  a  uzavírání  nových  nájemních  smluv  o  nájmu bytů  na  rok  2023
s nájemníky dle přílohy

7c/2R/2022 navýšení  nájmu  bytů  v  bytovém  domě  Nerudova  529a  v  Jevíčku  na  částku  65  Kč/m²
s účinností od 01.01.2023

8a/2R/2022 plán inventur města Jevíčko na rok 2022

8c/2R/2022 Mateřské škole Jevíčko rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled hospodaření pro roky 2024
a 2025

8d/2R/2022 Základní škole Jevíčko rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled hospodaření pro roky 2024
a 2025

8e/2R/2022 Základní umělecké škole Jevíčko rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled hospodaření pro
roky 2024 a 2025

8f/2R/2022 úpravu rozpočtu MŠ Jevíčko na rok 2022 dle předloženého návrhu

8g/2R/2022 převedení volných finančních prostředků na účty banky Moneta za účelem jejich zhodnocení

Rada města Jevíčko zřizuje

3a/2R/2022 dle § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
pro volební období 2022-2026 tyto komise:
- komise stavební
- komise životního prostředí
- komise bytová a sociální
- komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu
- komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje
- komise pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost
- sbor pro občanské záležitosti

Rada města Jevíčko jmenuje

3b/2R/2022 Stanislava Dokoupila předsedou komise stavební
a její členy:
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- Petr Rozbořil
- Lubomír Krejčí
- Dobroslav Crha
- Martin Čejka
- Ing. Marie Zezulová
- Ing. Tomáš Vybral
- Tomáš Hanzal
- Jiří Čekal
- Bc. Tomáš Müller, DiS.
Zapisovatel – Miroslav Spáčil

Daniela Pávka předsedou komise životního prostředí
a její členy:
- Petr Rozbořil
- Aleš Ertl
- Pavel Komárek
- Mgr. Hana Kouřilová
- Mgr. David Plech
- Bc. Anna Marková
- Martin Korbel, DiS.
- Zdeněk Jurdič
- Jana Vaculová
- Petr Dokoupil
Zapisovatel - Bc. Ondřej Jelínek

Mgr. Miloslava Parolka předsedou komise bytové a sociální
a její členy:
- Mgr. Zdeněk Klein
- Milena Zezulová
- Stanislav Dokoupil
- Petr Nárožný
- Bc. Magda Bubeníková
- Mgr. Hana Kouřilová
- MUDr. Ivana Křížová
- Vlastimil Komoň
- Karel Skácel
- Mgr. Miroslava Čepová
Zapisovatelka – Martina Zikmundová

Mgr. Petra Votroubka předsedou komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu
a její členy:
- Ing. Pavel Vykydal
- Mgr. Josef Huf
- Ing. Pavla Řehořová
- Radek Vymětal
- Mgr. Jana Junková
- Radomil Sedlák
- Edita Trojanová
- Jana Margetinová
- Bc. Eva Popelková
- Ing. Michal Khýr
- Jiří Bidmon
- Zdeněk Ambroz
Zapisovatelka – Romana Václavková

Pavlu Konečnou předsedkyní komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje
a její členy:
- Milena Zezulová
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- Josef Modrlák
- Bc. Petra Nárožná
- Tomáš Ducháček
- Bc. Magda Bubeníková
- Mgr. Hana Kouřilová
- Michaela Zádrapová
- Petr Kalandra
- Miroslav Horký
- Zdeněk Biberle
- Mgr. Rudolf Beran
- Mgr. Helena Ulčová
- Jana Martínková
- Kateřina Hofmanová
- Stanislava Kavanová
- Mgr. art. Ondřej Čada
Zapisovatel – Vítězslav Bartuněk

Petra Rozbořila předsedou komise pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost
a její členy:
- Josef Modrlák
- Ing. Jaroslav Zezula
- Mgr. David Plech
- Petr Lorenc
- Jiří Pospíšil
- Antonín Dostál
- Martin Němec
Zapisovatel – Bc. Pavel Sedlák

Mgr. Janu Junkovou předsedkyní sboru pro občanské záležitosti
a jeho členy:
- Vladimíra Hotařová
- Ilona Letovská
- Emilie Hrušková
- Jana Dunaj
- Dagmar Krhlová
- Ing. Roman Müller
Zapisovatelka – Jaroslava Jeřábková

8b/2R/2022 Bc. Pavla Sedláka předsedou likvidační komise

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města

4a/2R/2022 vydání  znění  Obecně  závazné  vyh lášky  o  s tanovení  obecního  systému
odpadového hospodářství z důvodu změnu adresy sběrného dvora na Třebovská č. p. 698
s účinností od 01.01.2023

Rada města Jevíčko postupuje

4b/2R/2022 zastupitelstvu  města  k  projednání  OZV  o  místním  poplatku  za  obecní  systém
odpadového  hospodářství  ke  stanovení  sazby  poplatku  na  rok  2023

Rada města Jevíčko souhlasí

7b/2R/2022 s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru ve dvorním traktu objektu Soudní
51 s žadatelem dle zápisu
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7d/2R/2022 s uzavřením uznání dluhu a dohody o způsobu úhrady dluhu s nájemcem bytu č. 9 na adrese
Pivovarská 812, Jevíčko dle návrhu nájemce a souhlasí s prodloužením nájmu do 30.05.2023

7e/2R/2022 s  uzavřením  nájemní  smlouvy  o  nájmu  bytu  č.  3  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

7f/2R/2022 s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 9 na adrese Svitavská 838 v Jevíčku žadatelům
dle zápisu po ukončení dědického řízení a jeho následném uvolnění

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


