Usnesení ze 40. schůze RM
konané dne 20. 6. 2016

Usnesení
ze 40. schůze Rady města Jevíčko
konané dne 20. června 2016
1/40

Rada schvaluje text výzvy k podání nabídky, zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
„Infrastruktura pro výstavbu 16 RD v lokalitě ulice Vrchlického Jevíčko“ zpracovanou RTS
Brno, a. s. a seznam firem k obeslání,

2/40

Rada neschvaluje snížení nájemného z bytu č. 8 na ul. K. Čapka 782 v Jevíčku žadatelce dle
zápisu,

3/40

Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč na každého účastníka letního tábora s trvalým pobytem
v Jevíčku pořádaného organizací Pionýr, z. s., Barvířská 113, Jevíčko dle předloženého
seznamu,

4/40

Rada schvaluje udělení licence na provozování veřejné linkové osobní vnitrostátní dopravy
pro dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. na linky:
- 680 861 Moravská Třebová – Velké Opatovice – Jevíčko
- 680 872 Jevíčko – Jaroměřice – Chornice – Kladky
- 680 873 Svitavy – Moravská Třebová – Městečko Trnávka – Jevíčko,

5/40

Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu,

6/40

Rada schvaluje zpracování videoreportáže na Jevíčskou pouť firmou Milan Konečný v délce
cca 10 minut za částku 450 Kč vč. DPH/minuta,

7/40

Rada schvaluje CN firmy Smalt Zlín k dodání uličních cedulí s názvy ulic za částku
33.976,80 Kč vč. DPH,

8/40

Rada ruší usnesení RM č. 13/38 ze dne 23. 5. 2016,

9/40

Rada schvaluje rozpočet pouťového posezení v Zadním Arnoštově, které se uskuteční
20. 8. 2016 v částce 13.000 Kč,

10/40

Rada schvaluje projektový záměr „Elektronické úřední desky Města Jevíčko“ a vyhlášení
zadávacího řízení na podání žádosti o dotaci a dotační management projektu,

11/40

Rada schvaluje vybudování zpevněného stání pro osobní vozidla před bytovým domem č. p.
747 a 748 na ul. M. Mikuláše v Jevíčku, kterou zajistí pracovníci města a úhradu faktury za
práci strojem firmy KERAX, s. r. o., Jevíčko do částky 20.000 Kč vč. DPH,

12/40

Rada schvaluje složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dle zápisu na akci
„Infrastruktura pro výstavbu 16 RD v lokalitě ulice Vrchlického Jevíčko,

13/40

Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním přípravy podkladů, které budou předmětem
veřejnosprávní fyzické kontroly naplnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu domu s pečovatelskou službou (ul. Svitavská č. p.
838) dle NV č. 481/2000 Sb.,

14/40

Rada schvaluje zadláždění vjezdu na ulici Svitavská před RD č. p. 517 a 518, kterou provedou
pracovníci města,

15/40

Rada schvaluje vypovězení smlouvy za užívání právního systému ASPI a uzavření smlouvy
mezi Městem Jevíčko a společností ATLAS software, a. s., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava
k instalaci a následnému užívání právního systému CODEXIS,

16/40

Rada schvaluje zakoupení přetlakového dýchacího přístroje AUER včetně kompozitové
tlakové láhve, obalu a plicní automatiky pro potřeby JSDH Jevíčko za částku 44.562 Kč vč.
DPH,
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17/40

Rada pověřuje velitele JSDH provedením poptávkového řízení na kupce hydraulického
vyprošťovacího zařízení NARIMEX,

18/40

Rada pověřuje IT zajištěním opravy multikáry r. z. 1E9 2386 do částky 27.000 Kč bez DPH,
prodeje multikáry r. z. 2E7 0921 a prodeje nevyužívaného zařízení dle zápisu,

19/40

Rada ruší bod usnesení RM č. 28/38 ze dne 23. 5. 2016,

20/40

Rada neschvaluje přihlášení osoby k trvalému pobytu na adresu K. Čapka 782, Jevíčko dle
zápisu na doporučení komise bytové a sociální.

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r.
místostarosta
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