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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
6. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 9. 1. 2023 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/6R/2023 program 6. schůze rady města dne 09.01.2023

2a/6R/2023 aktualizaci ceníku ubytovacích služeb městské ubytovny v Jevíčku s účinností od 01.02.2023

3a/6R/2023 zakoupení 4 ks kontejnerů k vozidlu M 31 (3 ks svoz bioodpadu, 1 ks sběrný dvůr – železo)
za celkovou částku 263.800 Kč bez DPH

3c/6R/2023 plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany města Jevíčko v roce 2023

3d/6R/2023 úhradu  členského  příspěvku  Svazku  obcí  pro  výstavbu  rychlostní  komunikace  R43,
Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice, IČ: 71188720 na rok 2023 ve výši 2.792 Kč

4a/6R/2023 poskytnutí  finančního  daru  ve  výši  5.000  Kč  Regionálnímu  sdružení  sportů,  z.  s.,  Kapitána
Nálepky 39, Svitavy na organizaci ankety Sportovec roku 2022 okresu Svitavy

4b/6R/2023 podání  žádosti  o  dotaci  Pardubického kraje  v  rámci  podpory  činnosti  muzeí  v  dotačním
programu Pk v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2023 na restaurování sečných zbraní
uložených v Městském muzeu v Jevíčku

5a/6R/2023 výši odměn z dohod o pracovní činnosti pro členy JSDH Jevíčko na rok 2023 dle předloženého
návrhu

5b/6R/2023 aktualizaci ceníku městské komunální techniky s účinností ode dne schválení

6a/6R/2023 aktualizaci ceníku pronájmu městské chaty a tábořiště s účinností ode dne schválení

6b/6R/2023 - zrušení věcného břemene na pozemku p. č. 518/27 v k. ú. Jevíčko-předměstí v majetku
A***  P***,  Jevíčko + smlouvu o zrušení  věcného břemene služebnosti  inženýrské sítě  +
úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč povinným

-  zrušení  věcného  břemene  na  pozemku  p.  č.  518/28  v  k.  ú.  Jevíčko-předměstí
ve spoluvlastnictví O*** L***, Brno a Ž*** M***, Jevíčko + smlouvu o zrušení věcného břemene
služebnosti  inženýrské sítě  + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v  hodnotě
2.000 Kč povinnými

- zrušení věcného břemene na pozemku p. č. 518/29 v k. ú. Jevíčko-předměstí v majetku
K***  P***,  Jevíčko + smlouvu o zrušení  věcného břemene služebnosti  inženýrské sítě  +
úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč povinným

-  zrušení  věcného  břemene  na  pozemku  p.  č.  518/67  v  k.  ú.  Jevíčko-předměstí
ve spoluvlastnictví  R*** B***,  Jevíčko a K*** D***,  Jevíčko + smlouvu o zrušení  věcného
břemene  služebnosti  inženýrské  sítě  +  úhradu  správního  poplatku  katastrálnímu  úřadu
v hodnotě 2.000 Kč povinnými

7/6R/2023 poskytnutí  finančního  daru  ve  výši  10.000  Kč  postižené  rodině  požárem ve  Vísce  u  Jevíčka,
který město poskytne prostřednictvím vyhlášené sbírky na stránkách www.donio.cz 
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Rada města Jevíčko pověřuje

2b/6R/2023 investičního  technika  zadáním  zpracování  návrhové  PD  na  rekonstrukci  koupelen
v  ubytovně  města

3b/6R/2023 Stanislava Ducháčka zajištěním znaleckého posudku na stanovení technické hodnoty, časové
a obvyklé ceny použitého motorového vozidla Piaggio za účelem prodeje vozidla

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 

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


