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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
65. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 3. 5. 2021 v zasedací místnosti od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/65R/2021 program 65. schůze rady města dne 3. 5. 2021

2a/65R/2021 darování vyřazených knih z Městské knihovny v Jevíčku pro ZŠ Užhorod, Ukrajina

2b/65R/2021 cenovou  nabídku  firmy  NETVOIP,  s.  r.  o.,  Kostelní  41,  Jevíčko,  IČ:  28850581
na modernizaci internetového rozvodu ubytovny města na ul. Soudní 51 za částku 31.900 Kč
bez DPH

2c/65R/2021 cenovou  nabídku  firmy  NETVOIP,  s.  r.  o.,  Kostelní  41,  Jevíčko,  IČ:  28850581  na  zhotovení
kamerového systému v prostorách ubytovny města na ul. Soudní 51 za částku 71.960 Kč bez
DPH

2e/65R/2021 zhotovení vjezdů k nemovitostem na ulici Svitavská v roce 2021 pracovníky města v rozsahu 1.
etapy, a to od č. p. 490 po č. p. 533

6/65R/2021 záměr pronájmu nebytového prostoru ve III. NP domu Palackého nám. 1, Jevíčko na pozemku p.
č. st. 116/1 v k. ú. Jevíčko-město

Rada města Jevíčko pověřuje

2d/65R/2021 starostu  zajištěním  poptávkového  řízení  na  projektanta  pro  zpracování  návrhové  studie
cílového stavu ulic Kostelní, Komenského náměstí a Horní Farní

3c/65R/2021 místostarostu  zajištěním  právního  stanoviska  ve  věci  odpovědnosti  města  jako  vlastníka
za stav kulturní památky městských hradeb, jejichž stav je dlouhodobě ovlivňován stavební
činností a zásahy soukromých vlastníků

5/65R/2021 vedoucího technických pracovníků údržby města zpracováním návrhu řešení vozového parku
ve  variantě  zakoupením  nového  nosiče  s  kontejnerovou  nástavbou  popř.  zakoupením
samostatného  nosiče  s  použitím stávající  kontejnerové  nástavby  pro  potřeby  technických
pracovníků města

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města

3a/65R/2021 schválit cenovou nabídku společnosti BETAPROJEKT, s. r. o. Svitavy na zpracování prováděcí
dokumentace pro realizaci  stavby "Příprava území  a  infrastruktura pro průmyslovou zónu
Jevíčko" za částku 140.583,50 Kč vč. DPH

3b/65R/2021 schválit  smlouvu  č.  21_SOBS01_4121783402  mezi  Městem  Jevíčko  a  společností
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 o uzavření
budouc ích  smluv  o  př ipo jen í  odběrných  e lektr ických  míst  k  d is t r ibuční
soustavě  ČEZ  Distr ibuce,  a.  s.  pro  32  RD  v  lokal itě  "U  Kapl ičky",  Jevíčko

4/65R/2021 schválit cenovou nabídku společnosti OR CZ, spol. s r.  o.,  Brněnská 19, 571 01 Moravská
Třebová, IČ: 481 68 921 na bezpečnou wifi síť  pro MěÚ Jevíčko za částku 96.859 Kč bez DPH
z důvodu kybernetické bezpečnosti
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Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


