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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
31. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 20. 1. 2020 v kanceláři starosty od 14:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/31R/2020 program 31. schůze rady města dne 20. 1. 2020

2a/31R/2020 pořádání 17. ročníku Festivalu mládežnických dechových orchestrů v termínu 15. 11. 2020
s rozpočtem 82.000 Kč a  podání  žádosti  o  grant  na Pardubický kraj  ke spolufinancování
uvedené akce

2b/31R/2020 podání žádosti  o dotaci  do programu Pardubického kraje na projekt "Přístavba a stavební
úpravy kina Astra, Kostelní 41, 569 43  Jevíčko" na realizaci etapy projektu v roce 2020

3/31R/2020 podání žádosti o dotaci Pk v Podprogramu podpora kulturních aktivit v roce 2020 na pořádání
festivalu Jevíčkovění a podání žádosti o dotaci Pk v Podprogramu podpory preventivní péče o
sbírky muzeí a galerií na zlepšení vybavení Městského muzea Jevíčko

4/31R/2020 dodatek  č.  1  veřejnoprávní  smlouvy  mezi  Městem  Jevíčko  a  obcí  Jaroměřice  v  souladu
s ustanovením § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákona o obecní policii“) a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1

5a/31R/2020 finanční částku 30.000 Kč bez DPH na opravu a pravidelný servis vozidla Piaggio rz 5E2 2656

5b/31R/2020 zadávací podmínky včetně příloh na akci "Výstavba na ul. Nerudova Jevíčko - developerský
projekt"

5d/31R/2020 zadávací  podmínky  včetně  příloh  na  akci  "Jevíčko  -  urbanistická  studie  na  výstavbu  RD
v lokalitě Svitavská (u kapličky)"

5f/31R/2020 zadávací podmínky včetně příloh na akci "Přístavba a stavební úpravy kina Astra na ul. Kostelní
41, Jevíčko"

6/31R/2020 výpůjčku nebytových prostor v budově č. p. 41 a v budově bez č. p./č. e. na pozemku p. č. st.
260, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a smlouvu o výpůjčce mezi Městem Jevíčko a spolkem Svaz
skautů a skautek České republiky, 28. oddíl skautů "Petra Müllera" Jevíčko, z. s. a pověřuje
starostu podpisem smlouvy

7b/31R/2020 výši  správní  režie  za  poskytované  služby  v  oblasti  dodávky  tepla  a  teplé  užitkové  vody
v bytových domech s centrální kotelnou a centrálním ohřevem TUV ve výši 3 % za rok 2019 a
roky následující

7c/31R/2020 výši zisku za poskytované služby v oblasti dodávky tepla a teplé užitkové vody v bytových
domech s centrální  kotelnou a centrálním ohřevem TUV ve výši 3 % za rok 2019 a roky
následující

8/31R/2020 odpisový plán Města Jevíčko na rok 2020

9a/31R/2020 zakoupení 1 ks kontejneru na tetrapakové (nápojové) obaly s umístěním na sídlišti K. Čapka za
areálem MŠ

Rada města Jevíčko vyhlašuje

5c/31R/2020 výběrové řízení na akci "Výstavba na ul. Nerudova Jevíčko - developerský projekt"

5e/31R/2020 výběrové řízení na akci "Jevíčko - urbanistická studie na výstavbu RD v lokalitě Svitavská (u
kapličky)"
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5g/31R/2020 výběrové řízení na výběr zhotovitele stavebních prací na akci "Přístavba a stavební úpravy kina
Astra na ul. Kostelní 41, Jevíčko"

Rada města Jevíčko pověřuje

9b/31R/2020 vedoucího odboru organizačního ve spolupráci se strážníky městské policie projednat odchyt
holubů s místní organizací chovatelů v Jevíčku a zjištěním veškerých podrobností a zajištěním
stanoviska pro humánní likvidaci holubů na městské věži v Jevíčku

Rada města Jevíčko souhlasí

7a/31R/2020 s předloženou CN firmy Instalatérství Bidmon, s. r.  o.,  Třebovská 431, 569 43 Jevíčko, IČ:
28821068 na dodávku a montáž sprchového koutu v bytě č. 9 na ul. K. Čapka 783 v Jevíčku za
částku 43.313 Kč vč. DPH

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta


