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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
3. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 28. 11. 2022 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/3R/2022 program 3. schůze RM konané dne 28.11.2022

3b/3R/2022 podporu  při  hlasování  na  Valné  hromadě  o  pronájem  honitby  za  účelem  výkonu
práva myslivosti  pro Myslivecké sdružení  Jevíčko,  z.  s.,  se sídlem K. Čapka 795, 569 43
Jevíčko, IČ: 60125438 na další období od 01.02.2023 do 31.03.2033

3d/3R/2022 nominaci  Mgr.  Petra  Jedlinského,  zástupce  města  Jevíčko,  na  člena  výboru  Honebního
společenstva Jevíčko – Víska, se sídlem Víska u Jevíčka 6, IČ: 47488701

3e/3R/2022 podání žádosti o pokácení kulovitého javoru na hřbitově v Jevíčku z důvodu narušování statiky
sousedních hrobů

3f/3R/2022 vyčištění pozemku města p. č. 5330/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí od náletových dřevin, rákosí a
plevele firmou Petr Dokoupil, 679 37 Borotín 5, IČ: 74355163 za částku do 20.000 Kč vč. DPH

3g/3R/2022 pořádání  silvestrovského  přípitku  zastupitelů  s  občany  města  31.12.2022  doplněný
ohňostrojem, vše do částky 30.000 Kč, kdy součástí ceny je ohňostroj, přípitek a ozvučení

4a/3R/2022 provozní opatření pro odkládání odpadů ve sběrném dvoře města Jevíčko na ulici Třebovské
s platností od 01.01.2023 a pověřuje pracovníka SD jejich uplatňováním

4c/3R/2022 složení  hodnotící  komise  pro  výběr  zhotovitele  na  akci:  "Stavba  základní  technické
infrastruktury pro 32 RD v lokalitě U Kapličky Jevíčko" a seznam firem k obeslání

5a/3R/2022 fungování jednotky požární ochrany města Jevíčko pro rok 2023 v režimu JPO II

5b/3R/2022 aktualizaci složení komise pro mimořádné události s účinností ode dne schválení

5c/3R/2022 aktualizaci technických prostředků, osob města, JSDH a MP Jevíčko k provádění záchranných a
zabezpečovacích prací při povodni a požáru a jiných mimořádných událostech

6/3R/2022 úhradu faktury v částce 31.695,95 Kč vč. DPH společnosti AKVAMONT Svitavy, s. r. o., Hlavní
426/4,  568  02  Svitavy,  IČ:  15035221  za  dodání  zámkové  dlažby  na  části  ul.  Brněnská
v Jevíčku

7a/3R/2022 ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 2115/1 v k. ú. Zadní Arnoštov s nájemkyní
dle zápisu dohodou k 31.12.2022

7b/3R/2022 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2025654/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. 538/69 v k. ú. Jevíčko-
předměstí,  výši  jednorázové  náhrady  2.000  Kč  bez  DPH  a  pověřuje  starostu  podpisem
smlouvy

7c/3R/2022 záměr prodeje pozemku p. č. 2608 v k. ú. Zadní Arnoštov

7d/3R/2022 dodatek č. 1 nájemní smlouvy mezi městem Jevíčko a nájemci dle zápisu na pozemek p.
č.70/3 v k. ú. Zadní Arnoštov
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Rada města Jevíčko pověřuje

2a/3R/2022 referenta  SBF  zajištěním  odborné  stavební  a  topenářské  firmy,  která  provede  kontrolu
izolačních vrstev opláštění a nastavení regulátoru teploty vč. jeho umístění v podkrovním bytě
na ul. Růžová 83 v Jevíčku s následným navržením opatření

3c/3R/2022 Mgr.  Petra  Jedlinského,  zástupce  města  Jevíčko,  jednáním  na  Valné  hromadě,  která
se uskuteční dne 09.12.2022 ve 13:00 h v areálu chovatelů na ul. Brněnská 343, Jevíčko
a hlasováním ve smyslu schváleného usnesení 3b/3R/2022 ze dne 28.11.2022

Rada města Jevíčko přiděluje

2b/3R/2022 odměnu ředitelce MŠ Jevíčko z prostředků přidělených z KrÚ Pk ve výši dle přílohy zápisu

2c/3R/2022 odměnu řediteli ZŠ Jevíčko z prostředků přidělených z KrÚ Pk ve výši dle přílohy zápisu

2d/3R/2022 odměnu řediteli ZUŠ Jevíčko z prostředků přidělených KrÚ Pk ve výši dle přílohy zápisu

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města

3a/3R/2022 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších  předpisů  schválit  kompetenci  rady  města  k  provádění  rozpočtových  opatření
v následujícím rozsahu:
- do výše 500.000 Kč včetně v jednotlivých závazných ukazatelích rozpočtu (paragrafy),
-  neomezeně  při  rozpočtovém  zapojení  účelově  přidělených  finančních  prostředků  z  jiných
rozpočtů  (dotace),
-  neomezeně  v  případech,  kdy  zapojení  výdaje  vyžaduje  havárie,  stav  nouze,  výdaj
k odvrácení možných škod,
-  neomezeně  v  případech  zhodnocování  finančních  prostředků  města  (např.  termínované
vklady  aj.)

4b/3R/2022 schválit přílohy č. 1 a č. 3 (ceníky) pro rok 2023 ke smlouvě o sběru, svozu a odstranění
odpadu č. 103000213 mezi městem Jevíčko a společností Recovera Využití zdrojů, a. s., Divize
JIHOVÝCHOD, Drčkova 2798/7, 628 00 Brno a pověřuje místostarostu podpisem příloh

8/3R/2022 vydání  Obecně  závazné  vyhlášky  o  místním  poplatku  za  užívání  veřejného  prostranství
s účinností od 01.01.2023

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


