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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
51. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 2. 11. 2020 v zasedací místnosti od 14:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/51R/2020 program 51. schůze rady města dne 2. 11. 2020

3a/51R/2020 rozpočet ZŠ Jevíčko na rok 2021 a střednědobý výhled hospodaření ZŠ Jevíčko na období 2022
- 2023

3b/51R/2020 rozpočet ZUŠ Jevíčko na rok 2021 a střednědobý výhled hospodaření ZUŠ Jevíčko na období
2022 - 2023

4/51R/2020 přijetí  dotace  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  na  projekt  "Oprava  vodovodu,  kanalizace  a
komunikace na ulici Růžová a Soudní v Jevíčku SO – 02.1. Komunikace ulice Soudní" ve výši
1,7 mil. Kč

5b/51R/2020 cenovou nabídku a příkazní smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností JUSTITIA CONSULTING
PARTNERS, s. r. o., Praha na administraci zadávacího řízení na akci "Areál sběrného dvora
Jevíčko" za částku 35.000 Kč

5c/51R/2020 zadávací  dokumentaci  na  akci  "Areál  sběrného  dvora  Jevíčko“,  seznam firem k  zaslání  výzvy
k podání nabídek a hodnotitele nabídek

7b/51R/2020 cenovou nabídku firmy KOLP, s. r. o., Brno, Kamenná 1016/4b, provozovna Moravská Třebová,
Dr. Jánského 1176/36, IČ: 60110066, na opravu poškození stěny RD Třebovská 421 v Jevíčku za
částku 141.000 Kč bez DPH

7f/51R/2020 přidělení neobsazeného bytu č. 2, velikosti 1 + kk, Svitavská 474, Jevíčko žadateli dle zápisu

8/51R/2020 plán  inventur  se  stanovením  termínů  a  inventarizačních  komisí  k  provedení  řádné
inventarizace majetku a závazků za rok 2020

Rada města Jevíčko souhlasí

2/51R/2020 s prodloužením termínu k podání nabídky v rámci prodeje pozemků p. č. st. 77 a p. č. 92, oba
v k. ú. Jevíčko-město (ul. Kobližná) a p. č. st. 228 v k. ú. Jevíčko-předměstí (ul. Okružní I) do
30. 11. 2020 a s rozšířením informací do inzertních portálů

7a/51R/2020 s prodloužením nájemní smlouvy nebytového prostoru na jedno stání v přístřešku k parkování
vozidla ve dvorním traktu bytového domu na ul. Růžová 91 do 31. 12. 2021 žadatelům dle
zápisu 

7d/51R/2020 s projednáním a zapracováním nových smluvních podmínek dle bodu 1 - 5 do nájemní smlouvy
o nájmu nebytových prostor v 1. NP objektu K. H. Borovského 586 s platností smlouvy a nových
podmínek od 1. 1. 2021 za předpokladu, že s novými podmínkami budou obě smluvní strany
souhlasit. Pokud nedojde mezi smluvními stranami k dohodě, bude návrh protistrany předložen
k opětovnému posouzení radě města

7g/51R/2020 s prodloužením nájemní smlouvy na 1 garážové stání ve dvorním traktu Soudní 51, Jevíčko do
31. 12. 2021 žadatelce dle zápisu

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města
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5a/51R/2020 schválit OZV města Jevíčka č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů  pro  rok
2021  s  navrhovanou  základní  sazbou  poplatku  na  občana  ve  výši  630  Kč

6b/51R/2020 schválit  žádost  stavebníků  o  prodloužení  lhůty  dokončení  staveb  garáže  v  lokalitě  za
Židovským hřbitovem v k. ú. Jevíčko-předměstí o jeden rok

Rada města Jevíčko nedoporučuje zastupitelstvu města

6a/51R/2020 prodat pozemky p. č. 3077/4 a p. č. 3077/12, oba trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí
se záměrem parkování vozidel zaměstnanců majitelů firmy

Rada města Jevíčko pověřuje

7c/51R/2020 starostu  města  jednáním  s  MUDr.  Melkovou  ve  věci  úpravy  nájemní  smlouvy  o  nájmu
nebytových prostor  v  1.  NP objektu K.  H.  Borovského 586 s  platností  smlouvy a nových
podmínek od 1. 1. 2021

9a/51R/2020 vedoucího  OVÚP  zpracováním  vyjádření  o  způsobu  odvádění  dešťových  vod  z  garáží  u
Židovského hřbitova

9b/51R/2020 místostarostu  zajištěním cenové  nabídky  na  renovaci  pomníku  Petra  Müllera  a  přípravou
grantové žádosti na Pardubický kraj

Rada města Jevíčko ruší

7e/51R/2020 usnesení RM č. 2/50R/2020 ze dne 21. 10. 2020 týkající se přidělení neobsazeného bytu č. 2,
velikosti 1 + kk, Svitavská 474, Jevíčko

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


