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

USNESENÍ
91. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 30. 5. 2022 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/91R/2022

program 91. schůze rady města dne 30.05.2022

2a/91R/2022

poskytnutí ﬁnanční dotace ve výši 14.000 Kč Svazu skautů a skautek ČR, z. s., oddíly Jevíčko
na krytí části nákladů na účast 12 dětí + 2 vedoucích z Ukrajiny na dvou letních táborech
skautů na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy

2b/91R/2022

spoluúčast města Jevíčko na úhradě nájemného za využívání nebytových prostor pro SH
ČMS SDH Jevíčko v roce 2022 částkou 15.460 Kč z důvodu rekonstrukce Domu hasičů

2c/91R/2022

cenovou nabídku ﬁrmy NETVOIP, s. r. o., Kostelní 41, Jevíčko, IČ: 28850581 k realizaci
umístění dohledové kamery za částku 35.880 Kč bez DPH

3c/91R/2022

pronájem párty stanu pro organizátory příměstských táborů v areálu Žlíbka: "Prázdninová
dílna s knihou" a "Letní tenisový kemp" na termín od 11.–22.07.2022

3d/91R/2022

nájemní smlouvu o pronájmu areálu v Panském dvoře žadateli dle zápisu na rodinnou oslavu
konanou ve dnech 21.-22.05.2022 za cenu 2.000 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy

4/91R/2022

dotaci ve výši 4.500 Kč na pořádání příměstského tábora "Prázdninová dílna s knihou", dotaci
ve výši 7.000 Kč na pořádání příměstského tábora "Všeuměl", oba v termínu 11.–15.07.2022
pořádané MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s.

6a/91R/2022

cenovou nabídku ﬁrmy Luděk Trunečka, DiS., Hybešova 329/38, 568 02 Svitavy, IČ: 88599205
na služby koordinátora BOZP v rámci akce "Příprava území a infrastruktura pro průmyslovou
zónu v Jevíčku" ve výši 49.800 Kč (není plátce DPH) a pověřuje starostu podpisem příkazní
smlouvy

7c/91R/2022

bezúplatný pronájem městské chaty Základní umělecké škole Jevíčko v termínu
03.-05.06.2022

7d/91R/2022

záměr pronájmu části budovy bez č. p./č. e., která je součástí pozemku p. č. st. 143 v k. ú.
Jevíčko-město

8c/91R/2022

žádost nájemce bytu č. 8 na adrese M. Mikuláše 551 v Jevíčku o ukončení nájemní smlouvy
o nájmu bytu dohodou, a to ke dni 30.06.2022

8f/91R/2022

ﬁnanční limit ve výši 80.000 Kč pro oddělení správy bytového a nebytového fondu pro případ
operativního řešení běžných oprav a údržby v bytech a nebytových prostorách či
řešení havarijních stavů bez nutnosti schvalování RM

8g/91R/2022

výměnu plynového kotle v BJ č. 2 na adrese Komenského nám. 167 v Jevíčku ﬁrmou
Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 421, 569 43 Jevíčko, IČ: 28821068 za částku
50.900 Kč bez DPH z důvodu havarijního stavu zařízení

8i/91R/2022

uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 13 na adrese K. Čapka 783 v Jevíčku s žadatelem
dle návrhu komise bytové a sociální

9a/91R/2022

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecké školy Jevíčko za rok 2021 dle
předložených dokladů a sepsaný protokol o schválení účetní závěrky
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9b/91R/2022

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Jevíčko za rok 2021 dle předložených
dokladů a sepsaný protokol o schválení účetní závěrky

9c/91R/2022

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Jevíčko za rok 2021 dle předložených
dokladů a sepsaný protokol o schválení účetní závěrky

9d/91R/2022

hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní umělecké školy Jevíčko za rok 2021
dle předložených dokladů ve výši 10.901,27 Kč a jeho převedení do rezervního fondu

9e/91R/2022

hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní školy Jevíčko za rok 2021 dle
předložených dokladů ve výši 6.389,06 Kč a jeho převedení do rezervního fondu

9f/91R/2022

hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřské školy Jevíčko za rok 2021 dle
předložených dokladů ve výši 0 Kč

Rada města Jevíčko pověřuje
3a/91R/2022

strážníky MP Jevíčko provedením místního šetření a řešením parkování vozidel v Zadním
Arnoštově před domy č. p. 66 a 67 a na pozemku p. č. 24/6 v k. ú. Zadní Arnoštov

8d/91R/2022

správce SBF k jednání s nájemcem bytu č. 8 na adrese M. Mikuláše 551, Jevíčko ohledně
předání bytu zpět pronajímateli

8h/91R/2022

starostu jednáním s nájemníky domu č. p. 56 v ul. Soudní o koupi bytových jednotek

Rada města Jevíčko uděluje
3b/91R/2022

souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci DUR pro stavbu "Modernizace silnice II/366
Chornice – Jevíčko", kde je investorem Pardubický kraj

6c/91R/2022

souhlas společnosti TheBüro / architekti Brno, Tučkova 24a, 602 00 Brno, IČ: 07733209
s rozebráním chodníku, odpojením stávajícího dešťového svodu od jednotné kanalizace a
uložení nové dešťové kanalizace podél základu domu na pozemcích vlastněných městem
Jevíčko, p. č. 96/4, 96/21 a 96/23 v k. ú. Jevíčko-město za podmínky, že chodník a dotčené
pozemky budou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány zpět městu Jevíčko

Rada města Jevíčko souhlasí
5a/91R/2022

s ukončením pracovního poměru dohodou pracovníka technických služeb města dle zápisu ke
dni 12.10.2022 na základě vlastní žádosti z důvodu plánovaného odchodu do předčasného
starobního důchodu

5b/91R/2022

s plánovanými personálními změnami předložené starostou dle zápisu

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města
6b/91R/2022

schválit cenovou nabídku ﬁrmy Instalatérství Tříska, s. r. o., Zadní Arnoštov 67, 569 43
Jevíčko, IČ: 07740794 za práce v rámci akce: "Rekonstrukce vnitřního vodovodu ZŠ Jevíčko 1.
etapa" v nabídkové ceně 776.736,39 Kč bez DPH a schválit uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Jevíčko a ﬁrmou Instalatérství Tříska, s. r. o., Zadní Arnoštov 67, 569 43
Jevíčko, IČ: 07740794

6d/91R/2022

schválit cenovou nabídku společnosti BETA – PROJEKT, s. r. o., Zadní 402/1a, 568 02 Svitavy,
IČ: 64257614 ve výši 161.000 Kč bez DPH za zpracování projektové dokumentace v rámci
akce: "Zpracování projektové dokumentace na akci oprava komunikace v místní části Mařín,
Jevíčko" a schválení uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace mezi městem
Jevíčko a společností BETA – PROJEKT, s. r. o., Zadní 402/1a, 568 02 Svitavy, IČ: 64257614

9g/91R/2022

schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet za rok 2021 včetně zprávy
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o výsledku hospodaření za rok 2021 bez výhrad
9h/91R/2022

schválit účetní závěrku města Jevíčko za rok 2021

Rada města Jevíčko nedoporučuje zastupitelstvu města
7a/91R/2022

schválit záměr prodeje části pozemku p. č. st. 263/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí

7b/91R/2022

schválit záměr prodeje pozemku p. č. 170/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí

Rada města Jevíčko nesouhlasí
8a/91R/2022

s udělením souhlasu ﬁrmě PODA, a. s. s připojením bytových domů K. Čapka č. p. 782 a 783 a
bytového domu M. Mikuláše č. p. 551 na plánovanou optickou síť pro jejich nepotřebnost

Rada města Jevíčko vyzývá
8b/91R/2022

žadatele ﬁrmu PODA, a. s., aby žádost o souhlasné stanovisko k připojení bytového domu
na plánovanou optickou síť předložila k projednání Společenství vlastníků domu č. p. 529
na ul. Nerudova v Jevíčku a s výsledkem opětovně seznámila radu města, která se na základě
výsledku bude rozhodovat s možností udělení souhlasného stanoviska

Rada města Jevíčko ruší
8e/91R/2022

usnesení RM č. 5e/14R/2019 ze dne 6. 5. 2019 týkající se stanovení ﬁnančního limitu ve výši
50.000 Kč pro oddělení správy bytového a nebytového fondu

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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