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

USNESENÍ
97. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 5. 9. 2022 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/97R/2022

program 97. schůze rady města dne 05.09.2022

3/97R/2022

zápis do kroniky města za rok 2021

4c/97R/2022

dodání klíčů a zámků do hasičské zbrojnice ﬁrmou Zamknuto.eu Lizna, s. r. o., Kpt. Jaroše
50/8, 680 01 Boskovice, IČ: 09043179 za částku 11.512 Kč vč. DPH s úhradou z plánovaného
rozpočtu na požární ochranu 2022

4d/97R/2022

úhradu částky 28.725 Kč vč. DPH za dodání a montáž slaboproudých datových rozvodů
do hasičské zbrojnice, která byla realizována ﬁrmou AV SAT electronic, Ing. Vítězslav Kyselý,
Moravská Třebová, IČ: 13173782 s úhradou z plánovaného rozpočtu na požární ochranu 2022

4e/97R/2022

úhradu částky 66.410 Kč vč. DPH za dodání a montáž zabezpečovacího zařízení do hasičské
zbrojnice, která byla realizována ﬁrmou AV SAT electronic, Ing. Vítězslav Kyselý, Moravská
Třebová, IČ: 13173782 s úhradou z plánovaného rozpočtu na požární ochranu 2022

6b/97R/2022

záměr prodeje pozemku p. č. 2604 – orná půda a části pozemku p. č. 2601 – trvalý travní
porost, oba v k. ú. Zadní Arnoštov

6c/97R/2022

zřízení věcného břemene mezi městem Jevíčko a společností RABBIT Trhový Štěpánov, a. s.,
Sokolská 302, 257 63 Trhový Štěpánov na zřízení věcného břemene na pozemcích p.
č. 3061/3 a p. č. 3052, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí ve prospěch města Jevíčka a zřízení
věcného břemene na pozemku p. č. 3051 v k. ú. Jevíčko-předměstí ve prospěch společnosti
RABBIT Trhový Štěpánov, a. s.

7b/97R/2022

odpuštění úhrady tří měsíčních nájmů nájemci bytu č. 9 na adrese Komenského nám. č. p.
167, Jevíčko na základě havarijního stavu střechy a zatečení do bytu

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města
2/97R/2022

pověřit radu města do doby ustavujícího zasedání nového zastupitelstva k provádění a
schvalování veškerých úkonů vztahujících se k realizaci investičních akcí města a
rozpočtových opatření: "Přístavba a stavební úpravy kina Astra na ul. Kostelní 41, Jevíčko";
"Areál sběrného dvora Jevíčko"; "Výstavba společné stezky Jevíčko – Velké Opatovice"
z důvodu nutnosti jejich odpovědného řízení a vazby na dotační spoluﬁnancování

4b/97R/2022

odvolat na vlastní žádost ze zdravotních důvodů z funkce dočasného vedení Městské policie
Jevíčko Františka Juriše, do které byl pověřen zastupitelstvem města usnesením
č. 11h/19Z/2020 dne 25.05.2020 a jmenovat do této funkce Martina Němce, který již nyní
vykonává částečně jeho komplexní zastupování

5/97R/2022

schválit cenovou nabídku společnosti Akvamont Svitavy, s. r. o., Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy
IČ: 15035221 na realizaci zadláždění chodníku ul. Brněnská včetně výměny obrub v úseku
od lékárny po křižovatku s ul. Okružní III za částku 722.228,46 Kč bez DPH a etapizaci plateb
za provedené práce do jara 2023

6a/97R/2022

schválit nabídku vlastníků pozemků p. č. 4513 – ovocný sad a p. č. 4514 – trvalý travní porost,
oba v k. ú. Jevíčko-předměstí o celkové výměře 933 m2 na jejich koupi za cenu 32.655 Kč

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Rada města Jevíčko odvolává
4a/97R/2022

Františka Juriše z funkce člena komise pro mimořádné události a z funkce člena komise pro
dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost na základě podané vlastní žádosti ze zdravotních
důvodů s účinností ode dne schválení

Rada města Jevíčko souhlasí
7a/97R/2022

s uzavřením splátkového kalendáře s žadatelem k úhradě dluhu na nájemném za byt na ul.
Barvířská 560, Jevíčko tak, aby vzniklý dluh byl uhrazen nejpozději do 31.10.2022, a to
ve dvou měsíčních splátkách a pověřuje správce SBF vyřízením náležitostí

7c/97R/2022

s osazením lokálního topidla v bytě žadatelů na ul. Třebovská 71 v Jevíčku a zbudování
komínu v případě splnění podmínek daných stavebním úřadem a povinnosti osazení bytu
čidlem CO ke zvýšení bezpečnosti uživatelů bytu, a to vše bez ﬁnanční účasti pronajímatele

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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