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Usnesení
z 15. schůze Rady města Jevíčka
konané dne 29. června 2015
1/15

Rada schvaluje seznam firem pro výběrové řízení na akci „Oprava střechy budovy MěÚ
Jevíčko“ a složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dle zápisu,

2/15

Rada pověřuje vedoucí PBH koordinací činností ve věci odpojení SVJ M. Mikuláše 552 od
stávající společné kotelny,

3/15

Rada odvolává Dagmar Schneiderovou z komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního
rozvoje a redakční rady zpravodaje na vlastní žádost,

4/15

Rada pověřuje IT zajištěním nejnutnějších oprav (osekání stávající omítky a cementový špryc)
zídky na ul. Brněnská 338 v Jevíčku pracovníky města,

5/15

Rada schvaluje pronájem včelích úlů za 3.060 Kč za rok,

6/15

Rada schvaluje uzavření Mateřské školy Jevíčko v pondělí 31. 8. 2015,

7/15

Rada schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 1750/5 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

8/15

Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Klubu chovatelů jezevčíků ČR ve výši
5.000 Kč k zakoupení cen v rámci pořádání 7. ročníku Mezinárodní klubové výstavy jezevčíků,
která se uskuteční 2. 8. 2015 v areálu SK Jevíčko,

9/15

Rada pověřuje Mgr. Petra Votroubka k jednání v oblasti získání „partnerského města“
s vybraným městem/obcí Prešovského samosprávného kraje,

10/15

Rada schvaluje přidělení odměny řediteli ZUŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu,

11/15

Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu,

12/15

Rada schvaluje ceník reklamy na vývěsním místě před hřbitovem v Jevíčku dle zápisu,

13/15

Rada pověřuje starostu a místostarostu jednáním s vedením HZS Jevíčko a. s. v souvislosti
s obtěžujícím zápachem, který vychází z bioplynové stanice obtěžující obyvatele města,

14/15

Rada schvaluje zajištění zadávacího řízení na akci „Návrh výsadeb na veřejných
prostranstvích ul. Třebovská a Svitavská - Jevíčko“ společností JUSTITIA TENDER
PARTNERS, s. r. o., 28. října 1142/168, Ostrava – Mariánské Hory za částku 20.000 Kč
(nejsou plátci DPH) s podmínkou realizace VŘ po konečném schválení dotace,

15/15

Rada schvaluje na základě doporučení hodnotící komise výsledek zadávacího řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě
Jevíčko“ na dodávku vozidla pro svoz odpadů včetně hákového nakladače kontejnerů a 4 ks
kontejnerů na bioodpad, pořizovaného v rámci dotace z OPŽP a postupuje ZM k projednání,

16/15

Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí
neinvestičního grantu ve výši 70.000 Kč z Programu podpory stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pk na rok 2015
z rozpočtových prostředků Pk na akci: „Jevíčko, restaurování sloupu se sousoším Piety“,

17/15

Rada pověřuje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení, a o změně některých souvisejících zákonů Mgr. Rudolfa
Berana k provádění svatebních obřadů,

18/15

Rada pověřuje místostarostu a IT provedením poptávkového řízení na zajištění administrace
žádosti o dotaci v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy
Jevíčko“ vč. zajištění činností v zadávacím řízení a následný dotační management,
1/2

Usnesení z 15. schůze RM
konané dne 29. 6. 2015

19/15

Rada schvaluje přidělení odměny veliteli JSDH Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu,

20/15

Rada schvaluje ceník za sečení trávy technikou a pracovníky města
- sekačka CROSSJET ………. 500 Kč bez DPH/h
- sekačka STARJET ………… 500 Kč bez DPH/h
- křovinořez ………………….. 150 Kč bez DPH/h
- zaměstnanec – práce …….. 100 Kč/h
- počítá se každá započatá ¼ hodina,

21/15

Rada pověřuje IT dalším prověřením stavu střechy budovy ve sběrném dvoře a zajištěním
dalších CN na její opravu,

22/15

Rada pověřuje IT zajištěním obnovy chodníku na ul. P. Bezruče v Jevíčku pracovníky města,

23/15

Rada schvaluje přidělení bytu č. 16 o velikosti 1 + KK na ul. Svitavská 838, Jevíčko žadatelce
dle zápisu na základě doporučení komise bytové a sociální,

24/15

Rada pověřuje starostu a místostarostu jednáním s vedením Gymnázia Jevíčko o možném
vybudování parkovací plochy na ul. Nerudova na pozemku Pk.

Dušan Pávek, dipl. um., v. r.
starosta

Mgr. Miroslav Šafář, v. r.
místostarosta

Vyvěšeno: 1. 7. 2015
Sejmuto: 17. 7. 2015
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