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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
33. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 24. 2. 2020 v kanceláři starosty od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/33R/2020 program 33. schůze rady města dne 24. 2. 2020

2a/33R/2020 vyčištění  židovských  modlitebních  svitků  restaurátorskou  dílnou  Univerzity  Pardubice
v  Litomyšli  za  částku  do  5.000  Kč

2b/33R/2020 bezplatný  pronájem  kulturního  domu  v  Zadním  Arnoštově  Tarokovému  klubu  Jevíčko
k  uspořádání  20.  ročníku  tradičního  Jevíčského  tarokového  turnaje  za  úhradu
spotřebované  energie

2c/33R/2020 dar Spolku ASI TAK, Velké Opatovice ve výši 3.000 Kč na 3. ročník country/bluegrass festivalu

3a/33R/2020 cenovou nabídku firmy Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o. na provedení přechodu pro chodce na ul.
Brněnská za částku 98.146 Kč vč. DPH

3b/33R/2020 nasvětlení přechodu pro chodce na ul. Brněnská, kdy práce provede správce VO města - firma
Zdeněk Schreiber, Chornice za částku 30.092,70 Kč vč. DPH

3c/33R/2020 uzavření smlouvy mezi Městem Jevíčko a společností PODA, a. s., 28. října 1168/102, 702 00
Ostrava - Moravská Ostrava o přemístění retranslační stanice z budovy kina ASTRA na budovu
přístavby MěÚ Palackého nám. č. p. 1

3e/33R/2020 cenovou nabídku firmy DigiPaper, Pražská třída 142/102, 500 04 Hradec Králové na digitalizaci
kronik města za cenu 51.848,50 Kč vč. DPH

4a/33R/2020 úhradu faktury firmě Josef Geršl, Zadní 675, Jevíčko, IČ: 16208480 ve výši 93.967 Kč vč. DPH
za provedení zemních a dlažebních prací nad rámec prováděné přeložky NN v ulicích Svitavská
a K. H. Borovského v Jevíčku

4b/33R/2020 úhradu faktury firmě Josef Geršl, Zadní 675, Jevíčko, IČ: 16208480 ve výší 13.352 Kč vč. DPH
za  provedení  výkopových  prací  pro  vodovodní  přípojku  v  rámci  akce  rekonstrukce
atletického hřiště ZŠ

4c/33R/2020 smlouvu  o  sdružených  službách  dodávky  elektřiny  ze  sítí  NN  na  období  2021  -  2022
se společností ČEZ ESCO za cenu dle zápisu

4d/33R/2020 uzavření smlouvy o sdružených dodávkách plynu na období 2021 - 2022 se společností Pražská
plynárenská, a. s., Praha za cenu dle zápisu

4e/33R/2020 podání žádosti o účelovou investiční dotaci v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí"
pro rok 2021 na MV - generální ředitelství HZS ČR na akci rekonstrukce hasičské zbrojnice
Jevíčko  s  administrací  žádosti  společností  Mgr.  Alexander  Ivanov,  Dukelská  1,  Olomouc
za částku 7.000 Kč za podání žádosti s doplatkem 10.000 Kč v případě schválení dotace

4f/33R/2020 smlouvu o bezplatném poskytování služeb energetického poradenství mezi Městem Jevíčko a
společností Šetři za tři s. r. o., Těsnohlídkova 964/11, Černá Pole, 613 00 Brno

4g/33R/2020 poskytnutí dotace na úhradu dopravy na zájezd členů ZO SPCCH Jevíčko do Znojma ve výši
10.000 Kč vč. DPH na základě veřejnoprávní smlouvy

4h/33R/2020 smlouvu  mezi  Městem  Jevíčko  a  Advokátní  kanceláří  JUDr.  Marcely  Dobešové,  náměstí
9. května 10, 680 01 Boskovice o poskytování právních služeb pro Město Jevíčko za částku
17.000 Kč/měsíc na období od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2021
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4i/33R/2020 poskytnutí  daru  partnerské  obci  Korytňany  na  Ukrajině  za  účelem  vybavení
kuchyně  mateřské  školy  ve  výši  25.000  Kč  na  základě  darovací  smlouvy

4j/33R/2020 smlouvu  č.  OSV/20/20395  mezi  Pardubickým  krajem  a  Městem  Jevíčko  o  poskytnutí
účelové dotace v  dotačním řízení  na podporu sociálních  služeb poskytovaných v  souladu
se  zákonem  č.  108/2006  Sb.,  o  sociálních  službách  na  částku  553.000  Kč  na  zajištění
pečovatelské služby

5b/33R/2020 vnitřní platový předpis, který stanovuje výši odměn z dohod o pracovní činnosti pro členy JSDH
Jevíčko na rok 2020 dle zápisu

6a/33R/2020 zadávací podmínky včetně příloh na akci "Příprava území a infrastruktura pro průmyslovou
zónu v Jevíčku"

7a/33R/2020 vydání  povolenek  pro  Český  rybářský  svaz,  MO  Jevíčko  na  vjezd  k  Finsterlově  hlubině
s platností do 31. 12. 2020

7b/33R/2020 smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  č.  IV-12-2017895/VB/3,  Jevíčko,  Třebovská,  5198/1,
SS100 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
na zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. č. 5198/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

7c/33R/2020 záměr prodeje pozemku p. č. st. 386 v k. ú. Jevíčko-předměstí

7d/33R/2020 pronájem části pozemku p. č. 1757/7 - vodní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí žadatelům dle
zápisu a nájemné ve výši 1.600 Kč/rok a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7e/33R/2020 smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2018228/VB/4, Jevíčko, p. č. 55 SP100+pb mezi
Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení
věcného břemene - služebnosti na pozemku p. č. 53 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje
starostu podpisem smlouvy

8/33R/2020 inventarizační zprávu o provedené fyzické a dokladové inventarizaci majetku města k 31. 12.
2019

Rada města Jevíčko pověřuje

3d/33R/2020 správce sítě zajištěním cenové nabídky na obnovení vnitřních rozvodů kabeláže pro připojení
internetu k jednotlivým PC v budově MěÚ Jevíčko

Rada města Jevíčko ruší

5a/33R/2020 bod usnesení  RM č.  5c/26R/2019 ze  dne 18.  11.  2019,  týkající  se  výše odměn z  dohod
o pracovní činnosti pro členy JSDH Jevíčko

Rada města Jevíčko vyhlašuje

6b/33R/2020 výběrové řízení na akci "Příprava území a infrastruktura pro průmyslovou zónu v Jevíčku"

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta


