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

USNESENÍ
96. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 22. 8. 2022 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/96R/2022

program 96. schůze rady města dne 22.08.2022

2a/96R/2022

bezplatný pronájem tělocvičen ZŠ Jevíčko a bezplatné pronajmutí dvou městských party stanů
pro Skautské oddíly Jevíčko v rámci pořádání oslav 100 let skautingu v Jevíčku, které
se uskuteční v termínu 17. - 18.09.2022 v prostorách Panského dvora

2b/96R/2022

bezplatný pronájem Panského dvora včetně WC, instalaci dvou městských stanů a lavic
se stoly k uspořádání akce "Rozloučení s prázdninami 2022", kterou pořádá T. J. SK Jevíčko,
z. s. - oddíl kopané v sobotu 27.08.2022 od 15:00 h

2c/96R/2022

nájemní smlouvu o pronájmu areálu v Panském dvoře včetně WC pro sdružení "Město lidem,
lidé městu" k předvolebnímu posezení s kandidáty u kávy a malým programem pro děti, které
se uskuteční v neděli 18.09.2022 v odpoledních hodinách s ukončením do 18:00 h za cenu
1.000 Kč vč. DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

3a/96R/2022

poskytnutí ﬁnančního daru na činnost Jezdeckému klubu Osada Lípa, z. s., Zadní Arnoštov
se sídlem Olomoucká 226, 569 43 Jevíčko ve výši 8.000 Kč

3b/96R/2022

smlouvu mezi městem Jevíčko a Českou republikou – Krajské ředitelství policie Pardubického
kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice, IČ: 72050250 o bezúplatném převodu
vlastnictví movité věci - převod vozidla Škoda Octavia II Combi 1,8 – 118 kW, VIN:
TMBHK61Z1B2137453, registrační značka 3E5 4732 a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4a/96R/2022

dotaci 4.800 Kč AVZO Biskupice na konání tábora „Kelt“ v Trhonicích u Jimramova

4b/96R/2022

podání žádosti v Podprogramu subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče
v Pardubickém kraji na rok 2022 na stabilizaci a chemickou ochranu městské věže

4c/96R/2022

vydání bedekru "Bartolomějská stezka" pro prezentační účely města dle zápisu

5/96R/2022

záměr prodeje pozemku p. č. 4660 - trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje
vedoucího organizačního odboru předáním informace o umístění pozemku v územním plánu

6/96R/2022

přílohu č. 10 ke směrnici o cestovních náhradách dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a
vyhlášky MPSV č. 511/2021, 116/2022 a 237/2022

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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