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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
36. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 23. 3. 2020 v kanceláři starosty formou telekonference od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/36R/2020 program 36. schůze rady města dne 23. 3. 2020

2b/36R/2020 v případě zdravotnického zařízení MUDr. Jany Melkové odpuštění nájmu za měsíce březen,
duben 2020 s ohledem na mimořádnou situaci se zvýšenými náklady na desinfekci, ochranu
zdravotnického  personálu  i  pacientů  a  uvědomuje  si  potřebu  funkčnosti  zdravotnického
zařízení, které zajišťuje rozsáhlé služby prozatím bez omezení v oblasti chirurgie, úrazových
případů,  akutních  stavů  a  zejména  RTG  a  SONO  vyšetření  pacientů,  které  okolní
spádové nemocnice z důvodu koronaviru omezily

2d/36R/2020 bezplatný pronájem prostoru Panského dvora k uspořádání kulturního programu pro účastníky
a návštěvníky 44. ročníku "Závodu míru nejmladších 2020", který se uskuteční ve dnech 4. - 6.
9. 2020 pořádaného T. J. Cykloklubem Jevíčko ve spolupráci s Městem Jevíčko

3c/36R/2020 zakoupení komunální  techniky pro údržbu městské zeleně do výše 90.000 Kč vč. DPH od
společnosti  Tlamka-zahradní  technika,  Chrudichromská  1B,  680  01  Boskovice  dle
cenové  nabídky

4b/36R/2020 zakoupení  vybavení  kuchyněk  na  ubytovnu  města  do  částky  90.000  Kč  vč.  DPH  dle
předloženého návrhu

5b/36R/2020 smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  č.  IE-12-2006777/VB/1  Jevíčko  Okružní  IV  –  2.  část
knn mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
na zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p. č. 1751/13, 1751/14, 1751/104,
1751/105, 1751/106, 1751/107, 1751/108, 1757/26, 529/3, 1737/2, 1737/5, 1744/1, 1744/4,
1750/1, 1751/35, 2591/1, 178, 529/2, 179, 181, 528, 1757/1, 1757/6, 1757/18, st. 259 a st.
261, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy

Rada města Jevíčko pověřuje

3b/36R/2020 starostu  ve  spolupráci  s  velitelem  JSDH  prověřením  situace  a  následné  vyřízení  petice
s umístěním cvičiště na ul. Pod Zaharadami v Jevíčku

Rada města Jevíčko ruší

2c/36R/2020 bod usnesení RM č. 2b/16R/2019 ze dne 3. 6. 2019, týkající se bezplatného pronájem prostoru
Panského dvora k uspořádání kulturního programu pro účastníky a návštěvníky 44. ročníku
"Závodu  míru  nejmladších  2020",  který  se  měl  uskutečnit  ve  dnech  8.  -  10.  5.  2020
pořádaného T. J. Cykloklubem Jevíčko ve spolupráci s Městem Jevíčko

5a/36R/2020 bod usnesení RM č. 6a/23R/2019 ze dne 10. 6. 2019 týkající se smlouvy o zřízení věcného
břemene č.  IE-12-2006777/VB/1  Jevíčko Okružní  IV  –  2.  část  knn mezi  Městem Jevíčko a
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene -
služebnosti na pozemcích p.č. 178, 179, 181, 528, 529/2, 529/3, 1737/2, 1737/5,  1744/1,
1744/4, 1750/1, 1751/13, 1751/14, 1751/35, 1757/1, 1757/6, 1757/18, 2591/1, st. 259 a st.
261, vše v k.ú. Jevíčko-předměstí

Rada města Jevíčko vyhlašuje
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3a/36R/2020 poptávku  na  pozici  1  technického  pracovníka  města  a  1  zahradníka  města  s  uzavřením
pracovní  smlouvy na dobu určitou v délce cca na 1 rok s  možností  následného uzavření
pracovní smlouvy na dobu neurčitou

4a/36R/2020 výběrové  řízení  na  obsazení  pracovního  místa  strážník  Městské  policie  Jevíčko  a  složení
výběrové komise dle zápisu

Rada města Jevíčko nesouhlasí

2a/36R/2020 s vybudováním 2 parkovacích míst na pozemku p. č. 1497 v k. ú. Jevíčko předměstí na ul. Dolní

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta


