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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
7. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 23. 1. 2023 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/7R/2023 program 7. schůze rady města dne 23.01.2023

3a/7R/2023 organizování  kulturních hudebních vystoupení s kompletním zajištěním pro město Jevíčko
společnostmi Aragon Art Production, Boskovice - jednatel Karel Murín a MyFace, Boskovice -
jednatel Pavel Šmerda dle výběru pořadatele akce

3c/7R/2023 každoroční  finanční  podporu  tradičním  akcím  města  pro  období  2023–2026  a  zařazením
výdajů do rozpočtu města: Jevíčko cup - turnaj v halové kopané; Okolo Jevíčka - setkání
pěveckých  sborů;  Závod  míru  nejmladších  -  cyklistické  závody;  Setkání  harmonikářů  -
Malohanácký harmonikář; Adventy v Jevíčku do částky dle přílohy zápisu

3d/7R/2023 ceník pronájmů Kulturního domu ASTRA v Jevíčku s účinností od 01.05.2023

4a/7R/2023 podání žádosti o dotaci Pk na projekt "Prodloužení komunikace v průmyslové zóně Třebovská"
v  rámci   programu  "Podpora  realizace  rozvojových  projektů  v  problémových  regionech
Pardubického  kraje"  -  podprogramu  "Podpora  investic  obcí  zlepšujících  podnikatelské
prostředí"

4b/7R/2023 uzavření  smlouvy  o  připojení  mezi  městem  Jevíčko  a  ČEZ  Distr ibuce,  a.  s.
č. 23_SOP_01_4122102314 pro odběrné místo čerpací stanice budoucí průmyslové zóny a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

5/7R/2023 cenovou  nabídku  firmy  PAS,  Zábřeh  na  Moravě,  a.  s.,  U  Dráhy  828/8,  789  13
Zábřeh, IČ: 45192251 na opravu systému SCR vozidla JSDH Jevíčko Tatra K815 – 7 CAS 30
rz 4E5 1991 za částku 299.455 Kč vč. DPH s úhradou z rozpočtu na PO města pro rok 2023

6b/7R/2023 cenovou nabídku společnosti  Agrostav Pardubice,  Hostovická 231,  533 01 Pardubice,  IČ:
46506063 na zřízení propustku DN 600 v délce 15 metrů za cenu 246.650,79 Kč bez DPH,
který je součástí zpracovávané projektové dokumentace "Prodloužení příjezdové komunikace
a inženýrských sítí u Sběrného dvora, Jevíčko"

7a/7R/2023 záměr pronájmu pozemku p. č. 3053/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí a nájemní cenu ve výši 5 Kč
za m2/rok

7b/7R/2023 nabídnutí  uvolněného  zainvestovaného  pozemku  v  nové  průmyslové  zóně  stávajícím
zájemcům v pořadí dle data podání žádosti o pozemek

7c/7R/2023 podání žádosti o pokácení smrku před domem Brněnská 337, tří smrků před domem Okružní
IV  319,  douglasky  u  BD A.  K.  Vitáka  599,  lípy  před  hřbitovem a  stromořadí  v  Zadním
Arnoštově před domem č. p. 33

8a/7R/2023 prodloužení stávající  nájemní smlouvy nebytového prostoru na adrese Palackého nám. 1,
Jevíčko  firmě  Konstrukta  –  stavby,  s.  r.  o.,  Za  Brněnskou  ulicí  4292,  796  01  Prostějov,  IČ:
28319401 na další období do 31.12.2023

8b/7R/2023 uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2 na adrese Růžová 83 v Jevíčku s žadatelem dle
návrhu bytové a sociální komise ze dne 18.01.2023, který je první v pořadí

8c/7R/2023 uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 6 na adrese Pivovarská 812 v Jevíčku s žadatelem
dle návrhu bytové a sociální komise ze dne 18.01.2023, který je první v pořadí
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8d/7R/2023 uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2 na adrese Svitavská 838 v Jevíčku s žadatelem
P*** P***, Jevíčko

8e/7R/2023 výměnu podlahové krytiny v chodbě bytu č. 6 na adrese Komenského nám. 167, Jevíčko
za částku 17.802 Kč

9/7R/2023 přílohu č.  11 ke směrnici  o cestovních náhradách dle Zákoníku práce č.  262/2006 Sb. a
vyhlášky  MPSV  č.  467/2022,  kterou  se  mění  základní  náhrady  za  používání
silničních  motorových  vozidel,  stravné  a  průměrné  ceny  pohonných  hmot  pro  účely
poskytování cestovních náhrad pro rok 2023

Rada města Jevíčko jmenuje

2a/7R/2023 Bc. Magdu Bubeníkovou členkou sboru pro občanské záležitosti

Rada města Jevíčko souhlasí

2b/7R/2023 s využitím sálu budovy zámečku pro ZUŠ Jevíčko za účelem rozšíření výuky hudební nauky
od září  školního roku 2023/2024 s výukou v pondělí  a  ve středu,  za jasně stanovených
pravidel stanovených zřizovatelem

8f/7R/2023 s přihlášením k trvalému pobytu žadatele na adrese M. Mikuláše 551, Jevíčko

Rada města Jevíčko pověřuje

2c/7R/2023 ředitele  ZUŠ  Jevíčko  zajištěním  a  zpracováním  dohody  mezi  ZUŠ  Jevíčko  a  Městskou
knihovnou Jevíčko za účelem koordinace využití sálu v budově zámečku, aby nedocházelo
ke kolidování akcí organizovaných knihovnou

Rada města Jevíčko uděluje

3b/7R/2023 starostovi města kompetenci ke schvalování záležitostí do výše 20.000 Kč bez DPH

6a/7R/2023 souhlas se změnou účelu užívání nemovitosti na Palackého nám. 34 na p. č. st. 14 v k. ú.
Jevíčko-město týkající se zřízení 3 bytových jednotek určených na bydlení žadateli dle zápisu

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.


