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

USNESENÍ
94. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 18. 7. 2022 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/94R/2022

program 94. schůze rady města dne 18.07.2022

3b/94R/2022

záměr pronájmu části pozemku p. č. 550/12 v k. ú. Jevíčko-předměstí

4a/94R/2022

uzavření smlouvy č. 1595/C1/2022 mezi městem Jevíčko a Státním fondem dopravní
infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508 o poskytnutí ﬁnančních
prostředků na akci "VÝSTAVBA SPOLEČNÉ STEZKY JEVÍČKO – VELKÉ OPATOVICE" ve výši
18.925.502 Kč z rozpočtu SFDI na rok 2022 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy

4b/94R/2022

úhradu 20 ks nájezdových obrub k provedení terénních úprav u RD č. p. 33 v Zadním
Arnoštově, které vlastník nemovitosti provede na vlastní náklady

5/94R/2022

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě OSV/22/20619 mezi městem Jevíčko a Pardubickým krajem
o poskytnutí účelové dotace na činnost pečovatelské služby města Jevíčko a pověřuje starostu
podpisem dodatku

6a/94R/2022

cenovou nabídku ﬁrmy BÁRTEK ROZHLASY, s. r. o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 Nové Město, IČ: 27781275 k dodání a instalaci informativního radaru na sloup veřejného
osvětlení na ul. Svitavská za částku 57.650 Kč bez DPH

6c/94R/2022

cenovou nabídku společnosti BETA – PROJEKT, s. r. o., Zadní 402/1a, 568 02 Svitavy, IČ:
64257614 na zhotovení projektové dokumentace prodloužení příjezdové komunikace k nově
budovanému areálu sběrného dvora a zázemí technických služeb v Jevíčku v nabídkové ceně
97.696,10 Kč vč. DPH

7a/94R/2022

záměr prodeje části pozemků p. č. 5141, p. č. 5142 a p. č. 5143/1, vše orná půda v k. ú.
Jevíčko-předměstí

7b/94R/2022

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2024233/SOBS VB/02 mezi městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 138/2 v k. ú.
Jevíčko-předměstí, výši jednorázové náhrady 2.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy

7c/94R/2022

pronájem nebytového prostoru v budově bez č. p./č. e. na pozemku p. č. st. 3 v k. ú. Jevíčkoměsto o výměře 41 m2 nájemkyni dle zápisu, byt. Komenského nám. 167, Jevíčko, nájemné
ve výši 1.715 Kč/měsíc, podmínku platnosti nájemní smlouvy na NP vázanou na platnou
nájemní smlouvu na byt na adrese Komenského nám. 167, Jevíčko a pověřuje starostu
podpisem smlouvy

Rada města Jevíčko uděluje
3a/94R/2022

souhlas pro ZŠ Jevíčko k přijetí účelově určeného ﬁnančního daru od společnosti Women for
Women, o. p. s., v rámci projektu "Obědy pro děti" pro školní rok 2022/2023 v celkové výši
48.768 Kč a pověřuje ředitele ZŠ Jevíčko podpisem darovacích smluv

6b/94R/2022

souhlasné stanovisko k vydání územního souhlasu pro stavbu: „Jevíčko p. č. 138/1, SS201,
knn“ žadateli Energomontáže Votroubek, s. r. o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Kněžnou, IČ: 28791274, kdy se jedná o připojení stavebního pozemku p. č. 138/1 v k. ú.
Jevíčko-předměstí na ul. Horní a pověřuje starostu podpisem stanoviska
Rada města Jevíčko pověřuje
2/94R/2022

investičního technika zajištěním souhlasného stanoviska od dopravního inženýra Policie ČR
DI Svitavy k umístění dopravního zrcadla u zdi zahrady zámečku na křižovatce ulic Okružní
IV a A. K. Vitáka na pozemku p. č. 1751/100 v k. ú. Jevíčko-předměstí, které by zabezpečovalo
bezpečný výjezd vozidel od bytového domu č. p. 718 z pozemku p. č. 529/3 v k. ú. Jevíčkopředměstí

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Rudolf Beran
radní
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