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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
83. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 21. 2. 2022 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/83R/2022 program 83. schůze rady města dne 21. 2. 2022

2/83R/2022 pro  provozovnu  BUFET  Jevíčko  umístění  posezení  před  jejich  provozovnou  na  Palackého
náměstí v Jevíčku za podmínky, že bude zachována minimální průchodnost chodníku 1,5 m a
za zábor  veřejného prostranství  bude řádně placeno v souladu s  OZV města č.  3/2019,
o  místním  poplatku  za  užívání  veřejného  prostranství  a  provozovatel  bude  zodpovídat
za udržování pořádku na veřejném prostranství

4a/83R/2022 navýšení  dotace  pro  TJ  Cykloklub  Jevíčko  o  částku  12.000  Kč  na  pořádání  ZMN  2022
v souvislosti se sponzoringem modrého dresu pro nejlepšího českého jezdce

4b/83R/2022 cenovou  nabídku  a  uzavření  příkazní  smlouvy  se  spol.  JUSTITIA  CONSULTING
PARTNERS, s. r. o., Praha na zadavatelskou činnost k veřejné zakázce "Podnikatelský park
Jevíčko - 1. etapa přípravy ZTI pro průmyslovou zónu ulice Třebovská (2)" za částku 22.500 Kč
(není plátce DPH)

4c/83R/2022 výzvu k  podání  nabídky,  zadávací  podmínky a  návrh smlouvy o  dílo  včetně obchodních
podmínek pro veřejnou zakázku: "Podnikatelský park Jevíčko - příprava ZTI pro průmyslovou
zónu ulice Třebovská (2)"

4d/83R/2022 složení  komise  pro  otevírání  obálek  s  nabídkami  a  hodnocení  nabídek  a  seznam  firem
k obeslání pro veřejnou zakázku: "Podnikatelský park Jevíčko - příprava ZTI pro průmyslovou
zónu ulice Třebovská (2)" dle zápisu

4e/83R/2022 poskytnutí  finančního  daru  Oblastní  charitě  Polička,  Vrchlického  16,  572  01  Polička  ve  výši
3.000 Kč na základě darovací smlouvy

4f/83R/2022 poskytnutí  finančního daru Středisku sociálních služeb Salvia,  z.  s.,  Svitavy ve výši  5.000 Kč
a Rodinnému integračnímu centru, z. s., Pardubice ve výši 2.000 Kč na základě uzavřených
darovacích smluv

5/83R/2022 zakoupení nových střech a příslušenství na současné party stany za cenu 35.529 Kč vč. DPH

6/83R/2022 cenovou nabídku a příkazní smlouvu mezi Městem Jevíčko a firmou Jan Navrátil, Husova 236,
563 01 Lanškroun, IČ: 65678494 na výkon činnosti koordinátora BOZP v rámci akce "Výstavba
společné stezky Jevíčko - Velké Opatovice" za částku 22.300 Kč (není plátce DPH) a pověřuje
starostu podpisem příkazní smlouvy

8a/83R/2022 pronájem 1. PP a 1. NP nebytového prostoru budovy bez č. p. na pozemku p. č. st. 260 -
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí firmě Instalatérství Tříska, s. r. o., Zadní
Arnoštov 67,  IČ:  07740794 na dobu určitou od 1.  3.  2022 do 31.  12.  2024 s  možností
následného prodloužení nájemní smlouvy za cenu 500 Kč/m²/rok

8b/83R/2022 ukončení nájemní smlouvy dohodou nájemci bytu č. 5 na adrese Barvířská 560 v Jevíčku
ke dni 31. 3. 2022

9/83R/2022 inventarizační zprávu o provedené fyzické a dokladové inventarizaci majetku Města Jevíčko
k 31. 12. 2021
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Rada města Jevíčko nesouhlasí

3a/83R/2022 s návrhem zrušit stavební úřad MěÚ Jevíčko a žádá Ministerstvo pro místní rozvoj o vyjmutí
stavebního úřadu MěÚ Jevíčko ze záměru zrušení zejména s ohledem na zařazení Jevíčska
do území problémových regionů, kdy tento záměr by měl negativní dopad na rozvoj území
Moravskotřebovska  a  Jevíčska  v  oblasti  zaměstnanosti,  podnikání  a  zastavení  trendu
vylidňování regionu

7a/83R/2022 s  udělením  souhlasu  společnosti  SUPERSEKTOR,  s.  r.  o.,  Lesní  696,  679  63  Velké
Opatovice s vybudováním samoobslužné myčky aut na pozemku p. č. 3073/3 v k. ú. Jevíčko-
předměstí,  jelikož dochází k podstatné změně investičního záměru dle platné a sjednané
kupní smlouvy

Rada města Jevíčko jmenuje

3b/83R/2022 pana Petra  Rozbořila  předsedou komise  pro  dopravu,  dopravní  obslužnost  a  bezpečnost
s účinností ode dne schválení

Rada města Jevíčko nedoporučuje

3c/83R/2022 přemístit orientační radar na měření rychlosti z ul. Brněnská na ul. Svitavská

3d/83R/2022 osazení  dopravní  značky zákaz stání  v  obou směrech na ulici  Svitavská za autobusovou
zastávkou směrem na Zadní Arnoštov v úseku od první křižovatky po následující křižovatku
vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci ve správě SÚS Pk

Rada města Jevíčko pověřuje

3e/83R/2022 investičního  technika  jednáním se  SÚS Pk,  cestmistrovství  Moravská  Třebová  o  nutných
výsprávkách ul. Okružní III v Jevíčku

7b/83R/2022 místostarostu  ve  spolupráci  s  vedoucím  organizačního  odboru  oslovením  okolních  měst
s  dotazem ohledně praxe uplatňování  pravomocí  plynoucích  z  ustanovení  §  147 zákona
č. 541/2020 Sb., zákona o odpadech a na jimi zvolený systém kontroly nakládání s odpady
právnických  a  podnikajících  fyzických  osob  a  dále  s  dotazem  na  svozovou  společnost
SUEZ  ohledně  množství  sjednaných  smluv  na  likvidaci  a  svoz  odpadů  vznikajících
z podnikatelské činnosti

8c/83R/2022 správce SBF k jednání s nájemcem bytu č.  5 na adrese Barvířská 560, Jevíčko, ohledně
předání bytu zpět pronajímateli vzhledem k ukončení nájemní smlouvy ke dni 31. 3. 2022

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 

Mgr. Rudolf Beran
radní 


