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

USNESENÍ
95. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 15. 8. 2022 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/95R/2022

program 95. schůze rady města dne 15.08.2022

2/95R/2022

dotaci pro reprezentantku ČR na Mistrovství světa v twirlingu, které se uskutečnilo
v Holandsku od 26.07.2022 do 31.07.2022 ve výši 12.000 Kč na základě uzavřené
veřejnoprávní smlouvy

3a/95R/2022

použití znaku města na volební materiály "Sdružení Naše Jevíčko 2022" pro komunální volby
2022

3b/95R/2022

smlouvu mezi městem Jevíčko a společností FRP Services, s. r. o., Pražská 7, 261 01 Příbram
II, IČ: 01541137 na poskytování servisních služeb spočívající v přenosu dat
prostřednictvím modulárního elektronického systému pro svolávání a informování jednotek
požární ochrany s označením "FIREPORT" a zpracovatelskou smlouvu týkající se GDPR a
pověřuje starostu podpisem smluv

3c/95R/2022

uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Jevíčko a Regionem
Moravskotřebovska a Jevíčska č. 2018-01 na zahradní kompostéry a pověřuje starostu
podpisem dodatku

3d/95R/2022

úhradu faktury za instalaci konstrukce pro zavěšení divadelních světel do kulturního domu
Astra společností DISK Multimédia, s. r. o., Sokolská 221/13, 680 01 Boskovice za cenu
33.860 Kč bez DPH

3f/95R/2022

dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění činnosti - lunaparku v rámci jevíčské pouti na období
2023–2025 mezi městem Jevíčko a společností Josef Lagron, Dlouhá 75, 535 01 Břehy, IČ:
48181897 a pověřuje starostu podpisem dodatku

4a/95R/2022

příspěvek pro Burzu ﬁlantropie 2022 v celkové výši 15.000 Kč na veřejně prospěšné projekty

4b/95R/2022

smlouvu mezi městem Jevíčko a společností VHOS, a. s., Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská
Třebová, IČ: 48172901 na umístění antény pro odečet chytrých vodoměrů na městské věži a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

4c/95R/2022

úhradu částky 49.890 Kč bez DPH společností Kompletní podlahářské práce, Petr Bombera,
Jaroměřice 393, IČ: 64264840 za provedení opravy a vyrovnání podlahy nivelační stěrkou
v dílně Domu hasičů v Jevíčku v rozsahu 52 m2

4d/95R/2022

náklady na vybavení interiéru Centra římsko–germánské archeologie (CERGA) v Jevíčku
předložené místostarostou v částce do 60.000 Kč

4e/95R/2022

smlouvu o výpůjčce pro Centrum římsko-germánské archeologie včetně pojištění výstavních
předmětů dle zápisu a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4f/95R/2022

dotaci 3.750 Kč Svazu skautů a skautek ČR, Jevíčko na konání chlapeckého tábora „sv. Jiří“

4g/95R/2022

dotaci 7.150 Kč Svazu skautů a skautek ČR, Jevíčko na konání dívčího tábora „Piráti“

4h/95R/2022

dotaci 3.000 Kč Tenis – clubu Jevíčko na konání letního tenisového kempu

4i/95R/2022

memorandum o spolupráci mezi Institutem environmentálních výzkumů a aplikací, z. ú.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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a městem Jevíčko při realizaci projektu ReSAO
5/95R/2022

cenovou nabídku společnosti ALKYON elektric, Ing. Bedřich Huzlík, Třebařov 228, 569 33
Třebařov, IČ: 13831526 na instalaci a dodání komponentů pro poplachový zabezpečovací a
tísňový systém (PZTS) pro stavební objekt SO 02 v areálu sběrného dvora v Jevíčku
v nabídkové ceně 36.029 Kč bez DPH

6c/95R/2022

pronájem části pozemku p. č. 550/12 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí o výměře
24 m2 žadateli dle zápisu, nájemné ve výši 120 Kč/rok a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7c/95R/2022

navýšení nájmu bytu č. 3 na adrese Třebovská 71 v Jevíčku na částku 80 Kč/m² s účinností
od 01.09.2022, kdy ostatní platby schválené usnesením rady města č. 8b/21R/2019 ze dne
09.09.2019 zůstávají v platnosti

7d/95R/2022

uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3 na adrese Třebovská 71 v Jevíčku s žadatelem
dle návrhu bytové a sociální komise, který byl druhý v pořadí, s platností pronájmu
od 01.09.2022

7e/95R/2022

uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 8 na adrese Pivovarská 812 v Jevíčku s žadatelem
dle návrhu bytové a sociální komise, který byl čtvrtý v pořadí, po uvolnění tohoto bytu
stávajícím nájemcem

7f/95R/2022

uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 8 na adrese M. Mikuláše 551 v Jevíčku s žadatelem
dle návrhu bytové a sociální komise, který byl druhý v pořadí, a to po provedených stavebních
úpravách tohoto bytu

7g/95R/2022

uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3 na adrese Křivánkova 98 v Jevíčku s žadatelem
dle návrhu bytové a sociální komise, který byl třetí v pořadí, a to po provedených stavebních
úpravách tohoto bytu

7h/95R/2022

uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 10 na adrese Svitavská 838 v Jevíčku s žadatelem
dle návrhu bytové a sociální komise, který byl první v pořadí, s platností pronájmu
od 01.09.2022

Rada města Jevíčko vyhlašuje
3e/95R/2022

osobnosti roku ve městě Jevíčko za rok 2021 dle přílohy zápisu

Rada města Jevíčko uděluje
6a/95R/2022

souhlas společnosti Hanácká zemědělská společnost Jevíčko, a. s., Třebovská 713, 569 43
Jevíčko s realizací průlehu a výsadby stromů na pozemku p. č. 5386 – ostatní plocha v k. ú.
Jevíčko-předměstí

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města
6b/95R/2022

schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. IV-12-2025051 mezi městem Jevíčko a
společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na prodej části pozemku
p. č. 5142 v k. ú. Jevíčko-předměstí o maximální výměře 20 m2, kupní cenu ve výši 1.300 Kč
bez DPH/m2

Rada města Jevíčko souhlasí
7a/95R/2022

s uzavřením splátkového kalendáře s žadatelem k úhradě dluhu na nájemném za byt na ul.
K. H. Borovského 465 v Jevíčku tak, aby vzniklý dluh byl uhrazen nejpozději do 20.12.2022 a
pokud nebude-li dlužné nájemné uhrazeno, nebude nájemní smlouva prodloužena a pověřuje
správce SBF vyřízením náležitostí

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Rada města Jevíčko nesouhlasí
7b/95R/2022

s výpovědí nájmu z bytu č. 9 na adrese Pivovarská 812, Jevíčko, v souladu se zákonem
č. 89/2012 Sb. z důvodu hrubého porušení nájemní smlouvy nájemcem na základě aktuálních
informací dle zápisu

Rada města Jevíčko pověřuje
8/95R/2022

investičního technika provedením dokumentace současného stavu betonové dlažby v ulici
Barvířské a zajištěním kalkulace na výměnu dlažby v pojízdné části komunikace

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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