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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
99. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 3. 10. 2022 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/99R/2022 program 99. schůze rady města dne 03.10.2022

2a/99R/2022 smlouvu mezi  městem Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí  dotace na "Činnost a
provoz  turistického  informačního  centra  Jevíčko"  ve  výši  5.501  Kč  a  pověřuje  starostu
podpisem smlouvy

2b/99R/2022 předložený soupis změn, méněprací a víceprací v realizaci projektu "Přístavba a stavební
úpravy kina Astra na ul. Kostelní 41, Jevíčko"

3a/99R/2022 smlouvu mezi městem Jevíčko a Pardubickým krajem č. OKSCR/22/24155 o poskytnutí dotace
z Podprogramu podpory kultury a památkové péče v Pk na rok 2022 ve výši 95.000 Kč na akci
"Stabilizace krovu městské věže s chemickou ochranou dřevěných konstrukcí" a pověřuje
starostu podpisem smlouvy

3b/99R/2022 dodatek  č.  2  ke  smlouvě mezi  městem Jevíčko  a  Pardubickým krajem č.  OSV/22/20619
o poskytnutí účelové dotace Pk na podporu sociálních služeb, kdy je celková výše dotace
na činnost Pečovatelské služby Jevíčko stanovena na částku 663.000 Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy

3c/99R/2022 přidělení  dotace  v  rámci  grantového  systému  města  TJ  SK  Jevíčko  ve  výši  28.600  Kč
na náklady spojené s dopravou oddílu kopané k soutěžím okresního přeboru

3d/99R/2022 přidělení dotace v rámci grantového systému města 28. oddílu skautů "Petra Müllera" Jevíčko
ve výši  21.400 Kč na náklady spojené s  dopravou oddílu  na celostátní  soutěž skautské
všestrannosti

3e/99R/2022 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi městem Jevíčko a společností FORTEX STAVBY, s. r. o.,
Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČ: 08516774 na akci "Areál sběrného dvora Jevíčko", kterým
se snižuje cena díla na částku 13.784.051,63 Kč bez DPH a pověřuje místostarostu podpisem
dodatku smlouvy

4a/99R/2022 vypovězení služby s bezpečnostní agenturou Aragon Security na poskytování bezpečnostních
služeb ostrahy objektu městské knihovny, U Zámečku 451, 569 43 Jevíčko

4b/99R/2022 cenovou  nabídku  firmy  ALKYON  electric,  Ing.  Bedřich  Huzlík,  Třebařov  228,  IČ:  13831526
k instalaci GSM komunikátoru do prostor městské knihovny za nabídkovou cenu 6.899 Kč bez
DPH a SIM karty od operátora T-Mobile s paušálním poplatkem 15 Kč bez DPH měsíčně

5a/99R/2022 smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  č.  IV-12-2023049/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. 5428/1 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí, jednorázovou
náhradu za zřízení výše popsaných práv odpovídajících věcnému břemeni ve výši 2.000 Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5b/99R/2022 ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 136/1 - zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí
s nájemkyněmi dle zápisu dohodou k 31.12.2022

5c/99R/2022 záměr prodeje pozemku p. č. 136/1 - zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí

6/99R/2022 žádost  o  finanční  kompenzaci  žadateli  dle  zápisu  za  montáž  vnitřních  okenních  žaluzií
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v bytové jednotce č. 2, Barvířská 560, Jevíčko, která bude poskytnuta ve výši 3.725 Kč a bude
započtena do konečného vyúčtování služeb nájemce bytu č. 2 za rok 2022

Rada města Jevíčko pověřuje

2c/99R/2022 starostu města projednáním dodatku ke smlouvě o dílo  na realizaci  stavby "Přístavba a
stavební úpravy kina Astra na ul. Kostelní 41, Jevíčko" s poskytovatelem úvěru Komerční
bankou, a. s.

2d/99R/2022 starostu  podpisem dodatku  č.  1  mezi  městem Jevíčko  a  společností  PTÁČEK -  pozemní
stavby, s. r. o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín, IČ: 25896873 týkající se změn stavby, méněprací
a víceprací při realizaci stavby "Přístavba a stavební úpravy kina Astra na ul. Kostelní 41,
Jevíčko"

8/99R/2022 investičního technika zajištěním návrhu na lokální  opravu vyjetých kolejí  průjezdem přes
Palackého náměstí kolem kašny a dále v křižovatkách u restaurace Vesmír a lékárny U Bílého
anděla

Rada města Jevíčko souhlasí

4c/99R/2022 s ukončením pracovního poměru dohodou pracovnice technických služeb města dle zápisu ke
dni 22.12.2022 na základě vlastní  žádosti  z  důvodu plánovaného odchodu do starobního
důchodu

Rada města Jevíčko doporučuje

7/99R/2022 příspěvkové  organizaci  ZUŠ  Jevíčko  řídit  se  výsledky  veřejnosprávní  kontroly  a  provést
neprodleně nápravu, aby zjištěné nedostatky byly odstraněny v termínu do 30.06.2023

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


