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Usnesení
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Rada schvaluje vydání 10 ks povolení vjezdu a parkování v lokalitě biocentra pro členy ČRS,
z. s., MO Jevíčko s podmínkou viditelného vymezení plochy, aby auta nezajížděla dále na
zemědělskou půdu,
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Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu,
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Rada uděluje souhlas k umístění vzorkových náhrobních desek na hřbitově v Jevíčku na
náklady firmy Kamenoprůmysl Komárek, s. r. o.,
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Rada schvaluje zakoupení dataprojektoru 3LCD EPSON EB-U32 WUXGA 3200 Ansi 15000:1
pro potřeby města za částku 17.532 Kč vč. DPH od firmy NETVOIP, s. r. o., Jevíčko,
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Rada schvaluje zpracování žádosti o dotaci společností CEP (Centrum evropského
projektování), Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové v rámci výzvy č. 68 operačního
programu zaměstnanost – Podpora zaměstnanosti cílových skupin za částku 25.000 Kč bez
DPH a příkazní smlouvu k vlastní realizaci projektu s názvem „Zvýšení zaměstnanosti osob
ohrožených na trhu práce ve městě Jevíčko“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

6/54

Rada schvaluje uskutečnění divadelního představení ochotnického divadla Litovel s názvem
„furt Furianti“ za cenu 5.000 Kč a občerstvení účinkujících do částky 2.000 Kč v sále kina
v Jevíčku v termínu 19. 3. 2017 od 17:00 h,
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Rada schvaluje změnu využití území na tělese R43, a to pozemků p. č. 5365/1, p. č. 5365/2
a p. č. 5367 v k. ú. Jevíčko-předměstí, které se již léta využívají ke skládce stavebních
materiálů a zeminy a zhotovení PD ke skládce stavebních materiálů a zeminy Ing. Petrem
Kolářem, 679 53 Benešov u Boskovic 23 za částku do 10.000 Kč (není plátce DPH),
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Rada schvaluje CN agentury Radio Haná, s. r. o., Olomouc k reklamnímu vysílání rozhlasové
kampaně pro Gymnázium Jevíčko v počtu 19 placených spotů v částce 16.383 Kč vč. DPH,
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Rada schvaluje CN firmy Ing. Jiří Ženíšek, Moskevská 2716, Tábor na úpravu projektové
dokumentace na akci „Zateplení mateřské školy a praktické školy Jevíčko“ – stavební úpravy
vyvolané doplněním VZT zařízením za částku 39.930 Kč vč. DPH a CN firmy ABBAX-CLIMA,
s. r. o., El. Voračické 17, Brno na zhotovení projektové dokumentace vzduchotechniky v rámci
této akce za částku 34.000 Kč bez DPH (není plátce DPH),
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Rada pověřuje vedoucí finančního odboru zpracováním kalkulace spotřebovaných energií
v kině Astra za rok 2016,
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Rada schvaluje uzavření smluv o budoucí smlouvě o služebnosti inženýrské sítě na akci
„OPRAVA VODOVODU, KANALIZACE A KOMUNIKACE NA UL. RŮŽOVÁ A UL. SOUDNÍ V
JEVÍČKU“ mezi Městem Jevíčko a soukromými vlastníky pozemků dle zápisu,
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Rada schvaluje realizaci akcí v rámci Programu regenerace památek dle doporučení pracovní
skupiny pro památky,
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Rada schvaluje podání žádosti o dotaci na nepamátkový objekt v MPZ Jevíčko – akce
„Obnova fasády budovy MěÚ vč. výměny zbývajících otvorových prvků“,
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Rada pověřuje IT přípravou výběrových řízení na akce v rámci Programu regenerace MPZ
Jevíčko dle zápisu,
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Rada schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy
o právu provést stavbu č. IV-12-2015547/VB/2 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemku p. č.
518/8 v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorázové náhrady 2.000 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy,
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Rada schvaluje dohodu o převodu práv a povinností ze Smlouvy o poskytování servisních
služeb mezi Městem Jevíčko, společností Cleerio, s. r. o. a společností Geomorava, s. r. o.,
pro webovou aplikaci Geosence Mapový portál a Pasport Katastru nemovitostí a pověřuje
starostu podpisem dohody,
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Rada schvaluje prodej kovového regálu za cenu 2.000 Kč, prodej mixeru vřetenového včetně
příslušenství za cenu 10.000 Kč, prodej 3 ks hrnců za cenu 1.700 Kč a prodej elektrické
smažící pánve za cenu 4.000 Kč zájemcům dle zápisu,
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Rada schvaluje inventarizační zprávu o provedené fyzické a dokladové inventarizaci majetku
Města Jevíčko k 31. 12. 2016,
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Rada schvaluje odpisový plán majetku Města Jevíčko na rok 2017 dle zápisu,
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Rada pověřuje IT jednáním se zástupcem ŘKF Jevíčko a pracovníkem děkanátu Svitavy pro
investiční záležitosti ve věci opatření odborného posouzení s návrhem na opravu kostelních
varhan, který bude podkladem k anketnímu dotazníku k Programu regenerace MPZ na rok
2018,
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Rada pověřuje IT zajištěním podkladů ve věci odborného návrhu na stabilizaci podlahy bývalé
sýpky v obou patrech a statické zajištění trámoví stropu v 1. NP, který bude podkladem
k anketnímu dotazníku k Programu regenerace MPZ na rok 2018.

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r.
místostarosta
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