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

USNESENÍ
93. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 27. 6. 2022 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/93R/2022

program 93. schůze rady města dne 27.06.2022

2a/93R/2022

výměnu nájemního bytu v ul. Soudní 56 za byt v ul. Růžová 83 žadatelům dle zápisu

2c/93R/2022

změnu pracovního úvazku z doby určité na dobu neurčitou pro pracovnici pečovatelské služby
s účinností od 01.07.2022

2d/93R/2022

ﬁnanční dar pro T. J. Sokol Jevíčko ve výši 8.000 Kč v rámci oslav 90 let založení areálu Žlíbka,
které se uskuteční v sobotu 23.07.2022

2f/93R/2022

aktualizaci ubytovacího řádu Městské ubytovny v Jevíčku a ceník ubytovacích služeb
s účinností od 01.07.2022

3a/93R/2022

navýšení cen balíčku pro jubilanty na částku 400 Kč a kytky na 300 Kč

3c/93R/2022

bezplatné uveřejnění článku "Cimrmanoﬁkace města" v srpnovém vydání zpravodaje
s podmínkou doplnění textu o poděkování městu Jevíčko za zveřejnění příspěvku a
za dlouhodobou mediální a hmotnou podporu Divadla Járy Cimrmana po celou dobu působení
divadla ve městě

4a/93R/2022

smlouvu o poskytování poradenských služeb mezi městem Jevíčko a agenturou Ing. Lucie
Žurková, Krakovská 1085/4, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ: 88170136 k zpracování žádosti
o dotaci na akci "Rekonstrukce povrchu tenisových kurtů č. 1, 2 a 3 v areálu Žlíbek,
vč. závlahy" za částku 32.500 Kč bez DPH s následnou odměnou 35.500 Kč bez DPH v případě
schválení dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4b/93R/2022

smlouvu o poskytování poradenských služeb mezi městem Jevíčko a agenturou Ing. Lucie
Žurková, Krakovská 1085/4, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ: 88170136 k zpracování žádosti
o dotaci na akci "Rekonstrukce hracích ploch a zázemí fotbalového oddílu" za částku
32.500 Kč bez DPH s následnou odměnou 35.500 Kč bez DPH v případě schválení dotace a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

4c/93R/2022

přijetí pracovníka na pozici "technický pracovník sběrného dvora Jevíčko" s nástupem
od 01.10.2022 na dobu neurčitou s pracovním úvazkem 40 h týdně, který bude samostatně
řešit agendu odpadů ve městě dle náplně práce

4d/93R/2022

cenovou nabídku společnosti JRK Česká republika, s. r. o., Bolzanova 1, Praha 1,
IČ: 24853640 na zavedení elektronické evidence odpadů odevzdaných na sběrném dvoře
v systému ECONIT za částku 45.450 Kč bez DPH

4e/93R/2022

cenovou nabídku fotografa Jaroslava Horáka na realizaci 200 ks nástěnného kalendáře pro rok
2023 s fotograﬁemi Jevíčka a okolí formátu A3 za celkovou částku 38.600 Kč bez DPH

5a/93R/2022

kupní smlouvu mezi městem Jevíčko a ﬁrmou AUTOCONT, a. s., Vinohradská 1511/230,
100 00 Praha 10, IČ: 04308697 na dodávku výpočetní techniky, která zvítězila v rámci veřejné
zakázky „Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva ﬁnancí – Výzva
1-2022“ (společný nákup stolních PC) za částku 76.710 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy

6a/93R/2022

realizaci odvodnění komunikace mezi řadovými garážemi na pozemku p. č. 4241/1 v k. ú.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Jevíčko-předměstí v lokalitě u bývalého Židovského hřbitova dle navrženého řešení
investičního technika
7a/93R/2022

smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2022960/VB/1 mezi městem Jevíčko a
společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 3052 v k. ú. Jevíčko-předměstí, jednorázovou náhradu za zřízení
výše popsaných práv odpovídajících věcnému břemeni ve výši 2.000 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy

7b/93R/2022

smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2022829/VB/1 mezi městem Jevíčko a
společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p. č. 538/74 a p. č. 550/69, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí,
jednorázovou náhradu za zřízení výše popsaných práv odpovídajících věcnému břemeni
ve výši 2.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7c/93R/2022

smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900102159_2/VB mezi městem Jevíčko a společností
GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem na zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 5198/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí, jednorázovou náhradu
za zřízení výše popsaných práv odpovídajících věcnému břemeni ve výši 500 Kč bez DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

7d/93R/2022

pronájem pozemku p. č. 1428 – ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov o výměře
337 m2 žadatelce dle zápisu, nájemné ve výši 674 Kč/rok a pověřuje starostu podpisem
smlouvy

7g/93R/2022

vyhotovení geometrického plánu na dělení stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě U Kapličky společností Geodézie Svitavy, Ing. Martin Dědourek, CSc., Wolkerova alej
14a, Svitavy za cenu 7.840 Kč bez DPH za stavební pozemek

7h/93R/2022

záměr pronájmu nebytového prostoru v budově bez č. p./č. e. na pozemku p. č. st. 3 v k. ú.
Jevíčko-město

8/93R/2022

výměnu nájemního bytu v ul. Křivánkova 98 za byt v DPS na ul. Kobližná 125 nájemci dle
zápisu

9/93R/2022

přílohu č. 9 ke směrnici o cestovních náhradách dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb., a
vyhlášky MPSV č. 511/2021 a č. 116/2022

Rada města Jevíčko přiděluje
2b/93R/2022

odměnu ředitelce MŠ Jevíčko z prostředků přidělených z KrÚ Pk ve výši dle přílohy zápisu

2g/93R/2022

odměnu řediteli ZŠ Jevíčko z prostředků přidělených z KrÚ Pk ve výši dle přílohy zápisu

Rada města Jevíčko ruší
2e/93R/2022

usnesení RM č. 4a/27R/2019 ze dne 02.12.2019 týkající se ceníku ubytovacích služeb Městské
ubytovny v Jevíčku od 01.01.2020

Rada města Jevíčko uděluje
3b/93R/2022

souhlas ﬁrmě PODA, a. s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava, IČ: 25816179 s připojením
bytových domů na ul. K. Čapka č. p. 782 a 783, na ul. M. Mikuláše č. p. 551, na ul. Nerudova
č. p. 529 na plánovanou optickou síť s jednorázovou náhradou za umožnění instalace
ve shora uvedených objektech města Jevíčko ve výši 2.000 Kč za každý vchod
do bytového domu, kdy investor je povinen technickou speciﬁkaci komunikačních rozvodů sítě
vypracovat v souladu s požadavky vlastníka objektu a nebude-li tato technická
speciﬁkace komunikačního vedení vlastníkem odsouhlasena, souhlas s umístěním vnitřního a
venkovního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě zaniká

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Rada města Jevíčko pověřuje
5b/93R/2022

investičního technika zajištěním cenových nabídek na výspravu spár v komunikacích na ul.
K. Čapka a Dr. Klimeše

5c/93R/2022

investičního technika zajištěním stanoviska dopravního inženýra Policie ČR DI Svitavy a
odboru dopravy MěÚ Moravská Třebová k umístění červených směrových sloupků Z11g
na výjezd z místní komunikace na silnici II/366 (za areálem HZS Jevíčko)

5d/93R/2022

investičního technika zajištěním cenové nabídky k osazení betonových svodidel CITY
BLOK (s vodící stěnou) u RD č. p. 334 na ul. Brněnská s žádostí o spoluﬁnancování SÚS Pk

5e/93R/2022

vedoucího organizačního odboru zasláním výzvy vlastníkovi nemovitosti č. p. 374 na ul.
Na Střelnici v Jevíčku k ořezání živého plotu a stanovit mu lhůtu na splnění 14 dnů jinak ořez
provede město a náklady bude požadovat k uhrazení

6b/93R/2022

investičního technika svolat koordinační schůzku s vlastníky garáží v lokalitě u bývalého
Židovského hřbitova k projednání možné spoluúčasti na podporu realizace odvodnění
komunikace mezi řadovými garážemi na pozemku p. č. 4241/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města
7e/93R/2022

schválit prodej bytové jednotky č. 56/1 na ul. Soudní v Jevíčku současným nájemníkům za
kupní cenu 1.400.000 Kč

Rada města Jevíčko nesouhlasí
7f/93R/2022

se zatížením věcným břemenem všech dotčených pozemků v celé jejich výměře a požaduje
od společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ, s. r. o., Praha 10, předložit soupis dotčených pozemků
v majetku města s doplněním jejich výměry a délky podzemního vedení komunikační sítě
kabelové televize

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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