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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
4. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 19. 12. 2022 v kanceláři starosty od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/4R/2022 program 4. schůze rady města dne 19.12.2022

2/4R/2022 uspořádání  Tříkrálové  sbírky  2023  pod  záštitou  Charity  Moravská  Třebová  a  bezplatný
pronájem  sálu  budovy  zámečku  ve  dnech  06.-07.01.2023  pro  koordinátory  a  samotné
koledníky k organizačnímu zázemí při zajišťování TKS 2023

3/4R/2022 pořádání městského plesu v termínu 03.02.2023 v předpokládaném rozpočtu do 60.000 Kč a
pověřuje starostu zajištěním organizačních záležitostí plesu

4a/4R/2022 podání  žádosti  o  dotaci  Pardubického  kraje  v  podprogramu  Podpora  památkové  péče
na restaurování kamenného kříže v Zadním Arnoštově z roku 1824 naproti usedlosti č. p. 38

4b/4R/2022 ceník ke smlouvě o odstranění odpadů na skládce S-OO3 Březinka II mezi městem Jevíčko a
P-D Refractories CZ, a. s., Velké Opatovice pro rok 2023

4c/4R/2022 dar ve výši 19.990 Kč na pořízení elektrocentrály pro paní Eriku Kondur, ul. L. Ukrajinka 4,
Korytňany 894 35, okres Užhorod, Ukrajina

5/4R/2022 způsob  využití  a  provozu  vozidla  Škoda  Octavia  rz  3E5  4732  dle  zápisu  se  zařazením
do organizačního útvaru správy města Jevíčko a  současným parkováním v garáži  na ul.
Třebovská

7a/4R/2022 slevu na nájemném ve výši 8.697 Kč nájemci bytu č. 1 na adrese Biskupická 364, Jevíčko
za zhodnocení komfortu bydlení vlastními finančními prostředky

7b/4R/2022 prodloužení  nájemní  smlouvy nebytového prostoru  na 1  stání  v  přístřešku na parkování
ve dvorním traktu bytového domu Růžová 91 v Jevíčku žadatelům dle zápisu do 31.12.2023

8a/4R/2022 cenu  za  krátkodobý  pronájem  sálu  zámečku  v  částce  1.000  Kč  bez  DPH  v  platné
sazbě s účinností od 01.01.2023

8b/4R/2022 cenu za krátkodobý pronájem kulturního domu v Zadním Arnoštově v částce 1.000 Kč bez
DPH v platné sazbě s účinností od 01.01.2023

8c/4R/2022 cenu  za  krátkodobý  pronájem  synagogy  na  částku  1.000  Kč  bez  DPH  v  platné  sazbě
s účinností od 01.01.2023

8d/4R/2022 cenu za služby spojené s nájmem hrobového místa na částku 30 Kč/m2 za rok s účinností
od 01.01.2023

8e/4R/2022 cenu za hřbitovní kolumbárium na částku 80 Kč za rok s účinností od 01.01.2023

Rada města Jevíčko uděluje

6a/4R/2022 souhlasné stanovisko společnosti  K-energo, s.  r.  o.,  Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, IČ:
27494683 k realizaci podzemního vedení NN a k vydání územního souhlasu pro stavbu: "SY
Jevíčko, lokalita U Kapličky, DTS – IV-12-2025051" týkající se rozvodů kabelového vedení NN a
VN  (rozšíření  distribuční  sítě),  napojení  kabelového  vedení  v  ulici  Svitavská  a  umístění
TS v dané lokalitě v rámci budované infrastruktury pro 32 RD U Kapličky, Jevíčko
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6b/4R/2022 souhlasné stanovisko k vydání územního souhlasu společnosti KONSTRUKTA – STAVBY, s. r. o.,
Za Brněnskou ulicí  4292,  796 01 Prostějov,  IČ:  28319401 s  vedením trasy a umístěním
kanalizační přípojky na pozemek p. č. 538/57 v k. ú. Jevíčko-předměstí

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


