Město Jevíčko
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
tel.č.: 464 620 511 | e-mail: jevicko@jevicko.cz

USNESENÍ
86. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 7. 3. 2022 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/86R/2022

program 86. schůze rady města dne 7. 3. 2022

3a/86R/2022

poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 5.000 Kč pro Krajskou hospodářskou komoru k uspořádání
jarní akce spojenou s vystoupením žáků ZUŠ

4a/86R/2022

ﬁnanční příspěvek ve výši 2.400 Kč žadateli dle zápisu na zájmovou činnost šachového klubu
na základě hodnotících kritérií grantového systému města Jevíčka

4b/86R/2022

cenovou nabídku a uzavření příkazní smlouvy s ﬁrmou Ing. Jan Král, Lázeňská 57, 568 02
Svitavy, IČ: 72899778 na akci "Revitalizace DH v Jevíčku - spolková část" za částku 40.000 Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy

4g/86R/2022

uhrazení víceprací na provedení zabezpečení prostorové tuhosti napadených konstrukcí
věžového krovu ﬁrmou Tomáš Lajšner, 679 39 Úsobrno 81, IČ: 72468041 o částku 9.070 Kč
(celkem 47.371 Kč vč. DPH)

5b/86R/2022

nákup dýchacích přístrojů AUER včetně příslušenství pro JSDH Jevíčko za cenu 87.180 Kč
vč. DPH s úhradou z plánovaného rozpočtu na PO v roce 2022 a přislíbenou dotací Pk
ve výši 50.000 Kč

5c/86R/2022

nákup kompresoru NUAIR do hasičské zbrojnice za cenu 47.795 Kč vč. DPH a nákup materiálu
na rozvody tlakového vzduchu za cenu 13.310 Kč vč. DPH s úhradou z plánovaného rozpočtu
na PO v roce 2022

6a/86R/2022

záměr pronájmu části pozemku p. č. st. 217 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčkopředměstí

6b/86R/2022

vydání povolenek vjezdu k Finsterlově hlubině pro členy ČRS-MO Jevíčko dle předloženého
seznamu

6c/86R/2022

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2022810/SOBS VB/02 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 1751/65, p.
č. 1751/66, p. č. 2557/4 a p. č. 2561, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorázové náhrady
2.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6e/86R/2022

Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, kterým
vlastník - Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ: 00276791, rozdělí práva
k nemovitým věcem - budovu č. p. 56 na pozemku p. č. st. 102/1, budovu bez č. p./č. e.
na pozemku p. č. st. 1474, budovu bez č. p./č. e. na pozemku p. č. st. 102/1, vše v k. ú.
Jevíčko-předměstí a budovu bez č. p./č. e. na pozemku p. č. st. 185 v k.ú. Jevíčko-město,
na bytové jednotky č. 56/1, č. 56/2 a č. 56/3, pozemky funkčně související s provozem,
správou a užíváním budovy p. č. st. 102/1, p. č. 51/1, p. č. 51/2, p. č. 51/3, p. č. 51/4, p.
č. 51/5, p. č. 51/6, p. č. 51/7 a p. č. st. 1474, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, pozemků p.
č. 102/1, p. č. 102/2, p. č. 102/3 a p. č. st. 185, vše v k. ú. Jevíčko-město, jako společné části a
podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí Katastrálnímu úřadu pro Pardubický
kraj, Katastrální pracoviště Svitavy

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Rada města Jevíčko uděluje
2a/86R/2022

souhlas s užitím znaku města Jevíčka pro výrobu parkovacích kotoučů žadateli dle zápisu

2b/86R/2022

souhlas se zásahem do místní komunikace na pozemku p. č. 96/18 v k. ú. Jevíčko-předměstí
na ulici Dolní Farní žadatelce dle zápisu z důvodu provedení svislé hydroizolace domu č. p.
150 podél vnější fasády za podmínky, že komunikace bude po skončení prací uvedena
do původního stavu tak, že zásyp bude náležitě zhutněn a vše bude protokolárně
předáno zpět městu Jevíčko s následnou kontrolou investičním technikem, zda nedochází
k propadání komunikace

Rada města Jevíčko odvolává
3b/86R/2022

paní Jiřinu Foretovou z členství ve SPOZ na základě ústní žádosti

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města
4c/86R/2022

schválit doručené připomínky ke změně č. 3 územního plánu Jevíčko

4f/86R/2022

schválit změnové listy č. 1 a č. 2 na akci "Zvýšení odolnosti požární zbrojnice Jevíčko" a
dodatek č. 1 k SOD s ﬁrmou LETOSTAV, s. r. o., Letovice

6h/86R/2022

schválit udělení souhlasu pro společnost SUPERSEKTOR, s. r. o., Lesní 696, 679 63 Velké
Opatovice s rozšířením podnikatelského záměru na pozemcích p. č. 222/5 a p. č. 3073/3, oba
zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí o záměr vybudovat samoobslužnou myčku aut na pozemku
p. č. 3073/3 v k. ú. Jevíčko-předměstí za podmínek uvedených v návrhu písemné dohody

Rada města Jevíčko doporučuje
4d/86R/2022

od 1. 3. 2022 nepřijímat další připomínky a požadavky ke změně č. 3 územního plánu Jevíčko
ve fázi zpracování návrhu změny

Rada města Jevíčko pověřuje
4e/86R/2022

místostarostu předložením pravidel pro ukládání odpadů na novém sběrném dvoře a zahájit
jednání se společností JRK ohledně elektronické evidence odpadů systémem ECONIT

5a/86R/2022

investičního technika sjednáním schůzky se zástupcem ﬁrmy DAS elektro, s. r. o., Němčice
u Holešova 125, 768 43 Kostelec, IČ: 04033663 za účelem řešení problematiky umístění
informačního radaru na měření rychlosti v ul. Svitavská a dojednáním vhodného typu, který
by byl napájen elektřinou ze sloupu veřejného osvětlení, na kterém bude umístěn

Rada města Jevíčko ruší
6d/86R/2022

usnesení RM č. 6b/76R/2021 ze dne 1. 11. 2021 týkající se Prohlášení o rozdělení práva
k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, kterým vlastník - Město Jevíčko, Palackého
nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ: 00276791, rozdělí práva k nemovitým věcem - budovy č. p. 56
na pozemku p. č. st. 102/1, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a pozemků funkčně souvisejících
s provozem, správou a užíváním budovy, na jednotky č. 56/1, č. 56/2 a č. 56/3

6g/86R/2022

usnesení RM č. 7a/83R/2022 ze dne 21. 2. 2022 týkající se neudělení 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 tuto
žádost nepodávala uvedená ﬁrma, ale společnost United Architect Studio, s. r. o., Pod
Vrstevnicí 494/8, 140 00 Praha 4, IČ: 25734695

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Rada města Jevíčko neschvaluje
6f/86R/2022

záměr prodeje části pozemku p. č. 5445 - ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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