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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
10. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 13. 3. 2023 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/10R/2023 program 10. schůze rady města dne 13.03.2023

2/10R/2023 bezplatný  pronájem  budovy  synagogy  za  účelem  konání  dětského  bazárku  ve  dnech
20.–22.03.2023 pro pořadatele akce RC Palouček

3a/10R/2023 smlouvu mezi městem Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí účelové dotace ve výši
742.000  Kč  v  dotačním  řízení  na  podporu  sociálních  služeb  poskytovaných  v  souladu
se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

3b/10R/2023 cenovou  nabídku  a  grafický  návrh  na  označení  budovy  KD  ASTRA  od  společnosti  Grafika
Matys,  Bednár  Martin,  Korbelova  Lhota  2,  679 63  Velké  Opatovice  za  nabídkovou cenu
37.200 Kč (není plátce DPH) bez podsvícení a pověřuje starostu města zajištěním objednávky

3c/10R/2023 nákup  květin  a  materiálu  pro  výsadbu  23  velkoplošných  květinových  truhlíků,  4  ks
květinových věží včetně jejich osázení a přepravy na místo určení, kdy truhlíky i věže budou
umístěny  na  veřejná  prostranství  města  v  roce  2023  a  pověřuje  starostu  zajištěním
objednávky od společnosti Zahradnictví Jurka, Deštná 121, 679 61 Letovice do výše nákladů
63.000 Kč bez DPH

3d/10R/2023 uzavření smlouvy mezi městem Jevíčko a společností ARAGON Security Group, s. r. o., divize
umělecké produkce Art Production, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno k realizaci produkce
uměleckého vystoupení  pro děti  Lucie  Černíkové za částku 17.000 Kč bez DPH v rámci
Jevíčské pouti 19.–20.08.2023

3e/10R/2023 uzavření smlouvy mezi městem Jevíčko a společností ARAGON Security Group, s. r. o., divize
umělecké produkce Art Production, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno k realizaci produkce
uměleckého vystoupení Petra Koláře za částku 117.000 Kč bez DPH v rámci Jevíčské pouti
19.–20.08.2023

3f/10R/2023 uzavření smlouvy mezi městem Jevíčko a společností ARAGON Security Group, s. r. o., divize
umělecké  produkce  Art  Production,  Purkyňova  648/125,  612  00  Brno  o  technickém  a
organizačním zajištění  produkce  uměleckého  vystoupení  za  částku  102.000  Kč  bez  DPH
v rámci organizačního zajištění Jevíčské pouti 19.–20.08.2023

3g/10R/2023 objednávku bezpečnostního zajištění v rámci celého průběhu Jevíčské pouti 19.–20.08.2023
u společnosti  ARAGON Security Group, s. r.  o.,  divize umělecké produkce Art Production,
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno za nabídkovou cenu 12.688 Kč bez DPH

3h/10R/2023 záměr koupě nově zaměřeného pozemku p. č. 5355/4 v k. ú. Jevíčko-předměstí v majetku
České republiky a ve správě Povodí Moravy, s. p., který se nachází pod odkalovací nádrží
Žlíbka

3j/10R/2023 cenovou  nabídku  společnosti  LaRo  Komplet,  Pionýrská  802,  569  43  Jevíčko  na  pořízení
spotřebičů pro kuchyň a bufet do kulturního domu ASTRA za nabídkovou cenu 45.257 Kč bez
DPH a pověřuje starostu města zajištěním objednávky

3k/10R/2023 změnu pracovní smlouvy a navýšení pracovního úvazku pro správce KD ASTRA s účinností
od 01.04.2023 na výši pracovního úvazku 1.0
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3l/10R/2023 hodnotící  komisi  pro zadávací  řízení  projektu "Restaurování  a  obnova umělého mramoru
v pohřební kapli Bolestné Matky Páně kostela Nanebevzetí Panny Marie Jevíčko" ve složení
Josef Slezák, Miroslav Spáčil, Karel Skácel

3m/10R/2023 hodnotící  komisi  pro zadávací řízení projektu "Oprava havarijního stavu střechy nad byty
v objektu kláštera Komenského nám. 167, Jevíčko" (udržovací práce-výměna střešní krytiny)
ve složení Dušan Pávek, dipl. um., Miroslav Spáčil, Karel Skácel

3n/10R/2023 hodnotící komisi pro zadávací řízení projektu "Obnova hradebního tělesa Okružní IV na parcele
p. č. 128 v k. ú. Jevíčko-město ve složení Dušan Pávek, dipl. um., Miroslav Spáčil, Karel Skácel

3p/10R/2023 objednávku hudebního pořadu Agentury TRDLA, s. r. o., Pražská 15, 370 04 České Budějovice
se vzpomínkovým programem na Karla Gotta za celkovou cenu 60.000 Kč bez DPH v termínu
07.10.2023 v Kulturním domě ASTRA

4/10R/2023 smlouvu o dílo mezi městem Jevíčko a společností TOMERO, s. r. o., Hasičská 507/11, 682 01
Vyškov, IČO: 02560178 na realizaci díla "Parkoviště na ul. A. K. Vitáka – Jevíčko" za částku
411.884,74 Kč bez DPH a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy

5a/10R/2023 bezúplatné  využití  hasičských  dodávek  na  dopravu  mladých  hasičů  SDH  Jevíčko
na  soustředění  –  letní  tábor  v  Přibyslavi  ve  dnech  01.–08.07.2023

5b/10R/2023 uzavření dodatku ke smlouvě města Jevíčko se společností ČEPRO, a. s, Dělnická 213/12,
Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 60193531 a využití nabídky SH ČMS pro obce se slevou na
čerpání PHM v síti EuroOil pro vozidla a techniku v majetku města Jevíčka

6c/10R/2023 cenovou nabídku a příkazní smlouvu mezi městem Jevíčko a firmou Ing. Jan Král, Lázeňská 57,
568 02 Svitavy, IČO: 72899778 na zajištění výkonu Technického dozoru investora v rámci
akce "Infrastruktura pro 32 RD U kapličky Jevíčko" za částku 471.900 Kč vč. DPH

7a/10R/2023 záměr pronájmu pozemku p. č. 4537 v k. ú. Jevíčko-předměstí

7b/10R/2023 pronájem pozemku p. č. 3053/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí, nájemní cenu ve výši 5 Kč za m2 a
rok a znění nájemní smlouvy

7c/10R/2023 dodatek  č.  2  pachtovní  smlouvy  mezi  propachtovatelem  městem  Jevíčko  a  pachtýřem
Petrem Šejnohou, Křenov 173, 569 22 Křenov, IČO: 42242100, o propachtování zemědělských
pozemků p. č. 2090 a p. č. 2091 za cenu 685,84 Kč za hospodářský rok

7d/10R/2023 propachtování pozemků p. č.  2667, p. č.  2697 a p. č.  2727, vše v k. ú. Zadní Arnoštov
společnosti ARNOŠTOV, s. r. o., pachtovní smlouvu mezi propachtovatelem městem Jevíčko a
pachtýřem společností ARNOŠTOV, s. r. o., Zadní Arnoštov 12, 569 43 Jevíčko, IČO: 25949683,
o propachtování zemědělských pozemků za cenu 12.175,51 Kč za hospodářský rok

8a/10R/2023 splátkový kalendář na dlužný nájem z nájmu bytu č. 9 na adrese Pivovarská 812 v Jevíčku
v délce 12 měsíců s podmínkou hrazení řádného měsíčního nájmu. Pokud takto nastavené
splátky nebudou řádně hrazeny ukončí se nájem dle dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu, a to ke
dni  30.05.2023.  Při  řádném plnění  bude  opět  dodatkem nájem prodloužen  o  3  měsíce
se shodnými podmínkami jak již bylo uvedeno

8c/10R/2023 uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru na adrese M. Mikuláše 449,
Jevíčko,  p.  č.  st.  259  v  k.  ú.  Jevíčko-předměstí  s  firmou  ERAL-Les,  s.  r.  o.,  Svitavská  500/7,
678 01 Blansko, IČO: 07481632 za cenu 250 Kč bez DPH/m2/rok s účinností od 01.04.2023

8d/10R/2023 pronájem stodoly na pozemku p. č. st. 261 v k. ú. Jevíčko-předměstí Františku Stejskalovi,
Růžová 79, Jevíčko za částku 300 Kč vč. DPH měsíčně s účinností od 01.04.2023

9a/10R/2023 navýšení paušální částky od roku 2024 za výkon přenesené působnosti na úseku projednávání
přestupků na 4.000 Kč a navýšení částky za projednaný případ na 2.000 Kč

Rada města Jevíčko pověřuje

3i/10R/2023 starostu města zasláním žádosti na Povodí Moravy, s. p. o projednání prodeje a stanovení
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kupní ceny nově zaměřeného pozemku p. č. 5355/4 v k. ú. Jevíčko-předměstí

3o/10R/2023 místostarostu svoláním redakční rady zpravodaje s přizváním starostů obcí Bělá u Jevíčka a
Víska u Jevíčka, na níž bude projednána možnost zapojení obcí do Jevíčského zpravodaje

Rada města Jevíčko uděluje

6a/10R/2023 souhlas  s  projektovou  dokumentací  k  projektu  "SY  Jevíčko  p.  č.  st.  228,  demolice,
KNN" společnosti SB projekt, s. r. o., S. K. Neumana 1316, 532 07 Pardubice, IČO: 27767442,
která na základě plné moci zastupuje investora ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín, kdy předmětem této stavby je přeložka přípojkové skříně a kabelového vedení NN
z důvodu demolice domu č. p. 281 a výstavby nového trojdomu na ul. Okružní I v Jevíčku

6b/10R/2023 souhlas  vlastníka  sousedního  pozemku p.  č.  24/1  v  k.  ú.  Zadní  Arnoštov  se  stavebním
záměrem  ve  věci  "STAVEBNÍ  ÚPRAVY  DVOJDOMU  Č.  P.  7  A  9  A  NOVOSTAVBY
ZAHRADNÍHO DOMU V ZADNÍM ARNOŠTOVĚ" žadateli Ing. arch. Adamu Zezulovi, Kotlářská
913/23,  602 00 Brno,  IČO:  02994194 dle  zápisu,  který  na  základě plné  moci  zastupuje
stavebníka M*** S*** Kuřim

8b/10R/2023 souhlas  firmě PODA,  a.  s.,  28.  října  1168/102,  702  00  Ostrava,  IČO:  25816179 s  připojením
bytových domů na ul. K. Čapka č. p. 782 a 783, na ul. M. Mikuláše č. p. 551, na ul. Nerudova
č. p. 529 na plánovanou optickou síť s jednorázovou náhradou za umožnění instalace ve shora
uvedených objektech města Jevíčko ve výši 2.000 Kč za každý vchod do bytového domu

Rada města Jevíčko ukládá

9b/10R/2023 právnímu oddělení  zpracovat  změny  týkající  se  navýšení  paušální  částky  od  roku  2024
za výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků na 4.000 Kč a navýšení
částky za projednaný případ na 2.000 Kč do Veřejnoprávních smluv s obcemi a zajistit podpisy
smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s druhou stranou

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Jana Junková
radní 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
předpisů na ochranu osobních údajů.


