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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
72. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 6. 9. 2021 v kanceláři starosty od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/72R/2021 program 72. schůze rady města dne 6. 9. 2021

2/72R/2021 vznik Centra římsko-germánské archeologie v Jevíčku (CERGA) se zázemím v atriu budovy MěÚ
dle zápisu

3c/72R/2021 bezplatný  pronájem městské  chaty  na  Smolenské  přehradě  v  termínu  5.  -  7.  11.  2021
za účelem pořádání výtvarného soustředění žáků ZUŠ Jevíčko

4b/72R/2021 záměr pronájmu části pozemku p. č. 175/8 v k. ú Jevíčko-předměstí

5a/72R/2021 výzvu  k  podání  nabídek  k  veřejné  zakázce  "Výstavba  společné  stezky  Jevíčko-Velké
Opatovice" zadávané zjednodušeným podlimitním řízením podle § 53 ZZVZ včetně příloh a
členy komise pro hodnocení nabídek za Město Jevíčko dle zápisu

5b/72R/2021 nákup zemního plynu na období roku 2023 dle cenové nabídky společnosti MND

6/72R/2021 cenovou  nabídku  firmy  TESAŘSTVÍ,  Ladislav  Vašík,  Zálesí  12,  569  43  Biskupice  na  stavbu:
"Novostavba krytého stání pro 2 automobily, Jevíčko" za částku 98.025 Kč (není plátce DPH)
s využitím dostupných materiálů z vlastních zdrojů

7/72R/2021 smlouvu o uzavření  budoucí  smlouvy o zřízení  věcného břemene mezi  Městem Jevíčko a
společností  PODA, a.  s.,  28.  října 1168/102, 702 00 Ostrava na zřízení  věcného břemene
na pozemcích p. č. 174/4, p. č. 174/5, p. č. 175/2, p. č. 175/3,  p. č. 175/4, p. č. 175/10, p.
č. 179, p. č. 186, p. č. 187/1, p. č. 187/3, p. č. 526/1, p. č. 526/2, p. č. 526/3, p. č. 526/4, p.
č. 526/6, p. č. 528, p. č. 529/2, p. č. 529/3, p. č. 529/4, p. č. 530/21, p. č. 538/14, p. č. 538/16,
p. č. 538/20, p. č. 538/25, p. č. 538/57, p. č. 538/64, p. č. 1714/1, p. č. 1715/5, p. č. 1715/7, p.
č. 1737/2, p. č. 1737/3, p. č. 1737/8, p. č. 1744/1, p. č. 1744/3, p. č. 1757/1, p. č. 1757/6, p.
č. 3573 a p. č. st. 268, vše v k. ú Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy

8a/72R/2021 dohodu o ukončení nájmu bytu č. 12 na adrese Pivovarská 812 v Jevíčku na základě žádosti
nájemce ke dni 30. 9. 2021 za předpokladu, že budou ze strany nájemce splněny všechny
kroky, které povedou k řádnému předání a převzetí této bytové jednotky - úklid, výmalba

Rada města Jevíčko uděluje

4a/72R/2021 souhlas  Policii  ČR,  Územnímu  odboru  Svitavy  k  dálkovému  přístupu  ke  kamerovému
systému města Jevíčka

Rada města Jevíčko pověřuje

3a/72R/2021 investičního technika jednáním a přípravou podkladů ve věci řešení závad na rozvodech vody
v budově ZŠ Jevíčko

3b/72R/2021 starostu zajištěním doplňujících informací k záměru obnovení činnosti organizace Pionýr Jevíčko
dle zápisu

4c/72R/2021 starostu předložením návrhu smlouvy o umístění Z boxu od společnosti Zásilkovna, s. r. o.,
Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha na vytipovaném pozemku města p. č. 175/8 v k. ú.
Jevíčko-předměstí na ul. K. H. Borovského
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8b/72R/2021 referenta SBF k jednání s nájemcem bytu č. 12 na adrese Pivovarská 812, Jevíčko ohledně
řádného předání bytu zpět pronajímateli

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


