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Město Jevíčko

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

U S N E S E N Í
98. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 19. 9. 2022 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/98R/2022 program 98. schůze rady města dne 19.09.2022

2/98R/2022 darovací smlouvu mezi městem Jevíčko a dárcem dle zápisu, který daroval městu elektrické
spotřebiče v hodnotě 21.517 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy

3a/98R/2022 dotaci 5.500 Kč SRPS ZŠ v Jevíčku na konání letního tábora Suté Břehy

3b/98R/2022 cenovou nabídku společnosti NETVOIP, s. r. o.,  Jevíčko na dodávku 3 ks kamer pro areál
nového  sběrného  dvora  s  příslušenstvím  za  částku  52.584  Kč  bez  DPH  s  hodinovou
sazbou montáže a nastavení 550 Kč/h bez DPH

4c/98R/2022 zakoupení žaluzií do učebny a kanceláří Domu hasičů do částky 12.000 Kč vč. DPH

6a/98R/2022 smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  č.  IV-12-2023046/VB/2  mezi  městem  Jevíčko  a
společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene -
služebnosti  na pozemku p. č. 96/24 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-město, jednorázovou
náhradu za zřízení výše popsaných práv odpovídajících věcnému břemeni ve výši 2.000 Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6b/98R/2022 ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 2 – zahrada v k. ú. Jevíčko-město, a to
dohodou k 31.12.2022

6d/98R/2022 cenovou  nabídku  firmy  Petr  Dokoupil,  679  37  Borotín  5,  IČ:  74355163  na  dodání  5  ks
kulovitého akátu, 20 ks zlatice, 20 ks tavoly a 20 ks tavolníku k provedení výsadby pásu
zeleně mezi cyklostezkou a areálem ČSAD za cenu 40.550 Kč bez DPH

6e/98R/2022 dohodu o  strpění  zateplovacího systému mezi  městem Jevíčko a  vlastníkem nemovitosti
č. p. 42 na ul. Kostelní v Jevíčku na pozemku p. č. 5 v k. ú. Jevíčko-město, výši jednorázové
náhrady 5.000 Kč a pověřuje starostu podpisem dohody

6f/98R/2022 dohodu o strpění zateplovacího systému mezi městem Jevíčko a vlastníky nemovitosti č. p. 40
na ul. Kostelní v Jevíčku na pozemcích p. č. 6/1, p. č. st. 8, oba v k. ú. Jevíčko-město a
pozemku p. č. 57/5 v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorázové náhrady 5.000 Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy

7a/98R/2022 interní směrnici města pro výběr nájemníků a uzavírání nájemních smluv v bytovém domě
č. p. 560 na ul. Barvířská, Jevíčko

7b/98R/2022 výši nájemného v bytovém domě Barvířská 560, Jevíčko ve výši 68 Kč/m², a to v souladu
s  Limity  nájemného  v  podporovaných  a  sociálních  bytech  stanoveným  Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR s platností od 01.10.2022

8/98R/2022 využití objektu města č. p. 449 na ul. M. Mikuláše pro formu krátkodobých pronájmů

Rada města Jevíčko zrušuje

4a/98R/2022 dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
- komisi stavební
- komisi životního prostředí
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- komisi bytovou a sociální
- komisi pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu
- komisi kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje
- komisi pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost
- sbor pro občanské záležitosti,
které byly zřízené radou města pro volební  období  2018–2022 usnesením č.  3e/3R/2018
ze dne 03.12.2018 a odvolává všechny jejich aktuální předsedy a členy, vše k 23.09.2022

Rada města Jevíčko pověřuje

4b/98R/2022 investičního technika zajištěním informování vlastníka nemovitosti č. p. 298 na ul. Svitavská
na  špatný  stav  parapetů  budovy,  které  jsou  nebezpečné  pro  procházející  občany,  dále
vyrozuměním SÚS  Pk  společně  s  dopravním inženýrem Policie  ČR  DI  Svitavy  s  žádostí
o  umístění  reflexního  lemu  na  DZ  STOP  a  upozorňující  nápisy  na  blížící  se  křižovatku
na "trianglu" na komunikaci  Jevíčko -  Uhřice a vyrozumění  SÚS Pk na uvolněný sloupek
DZ STOP na křižovatce ulic Brněnská - Okružní III a IV v Jevíčku

6c/98R/2022 vedoucího  organizačního  odboru  zajištěním stanovisek  současných  nájemnic  pozemku p.
č. 136/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí za účelem případného ukončení platných nájemních smluv

Rada města Jevíčko uděluje

5a/98R/2022 souhlasné stanovisko společnosti Energomontáže Votroubek, s. r. o., Strojnická 1646, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, IČ: 28791274 k vydání územního souhlasu a jako vlastník pozemku p.
č. 1750/8 v k. ú. Jevíčko-předměstí souhlasí se stavbou: "SY Jevíčko, Na Rybníku p. č. 3073/3,
kNN" s podmínkou uvedení povrchu do původního stavu

5b/98R/2022 souhlasné stanovisko společnosti VHOS, a. s., Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová, IČ:
48172901 k vydání územního souhlasu a jako vlastník pozemku p. č. 5401 v k. ú. Jevíčko-
předměstí  souhlasí  s  vedením trasy vodovodní  přípojky v rámci  stavby "Nová vodovodní
přípojka  pro  p.  č.  5183/12  v  k.  ú.  Jevíčko-předměstí"  s  podmínkou  uvedení  povrchu
do původního stavu

5c/98R/2022 souhlasné stanovisko společnosti Projekce Cihlář, s. r. o., Na Hradě 12, 281 26 Týnec nad
Labem, IČ: 27880516 k vydání územního souhlasu pro stavbu: "Přeložka VTL plynovodu DN
150 – Výstavba skladové haly RABBIT Trhový Štěpánov, a. s." za podmínky, že VTL plynové
potrubí  bude  řešeno  zejména  dle  hloubkových  a  prostorových  norem  s  patřičnými
chráničkami,  aby  na  pozemcích  města,  kterých  se  tato  VTL  přípojka  dotkne,  mohla  být
vybudována již dlouhodobě plánovaná komunikace II. třídy

Rada města Jevíčko vyhlašuje

6g/98R/2022 soutěž  a  zveřejnění  výzvy  k  podání  nabídky  na  koupi  bytové  jednotky  č.  56/3  a
spoluvlastnického  podílu  na  společných  částech  nemovité  věci  v  ul.  Soudní  v  Jevíčku
se stanovenou minimální nabídkovou cenou ve výši 2.990.000 Kč

Rada města Jevíčko souhlasí

7c/98R/2022 se záměrem pronajmout  podporovaný byt  v  režimu sociálního  bydlení  v  bytovém domě
Barvířská 560, Jevíčko, byt č. 2 v 1. NP objektu

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


