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1/63

Rada schvaluje cenovou nabídku na výměnu 5 ks svítidel na ul. K. Čapka od firmy
Elektroplošiny Zdeněk Schreiber, U Hřiště 277, 569 42 Chornice za nabídkovou cenu za
materiál ve výši 51.661 Kč vč. DPH a práce dle cenové nabídky ve spolupráci s pracovníky
města,

2/63

Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA Blansko, s. r. o., Rožmitálova 2291/14, Blansko na
výměnu oken v bytě č. 5, Třebovská 71, Jevíčko za cenu 21.523 Kč bez DPH s úhradou
z rozpočtu PBH města Jevíčka,

3/63

Rada schvaluje snížení ceny za výsyp kontejneru na tříděný odpad ve výši předložené
svozovou společností SUEZ Využití zdrojů, a. s. dle zápisu s platností od 1. 7. 2017,

4/63

Rada pověřuje místostarostu jednáním ohledně vývozů nádob na odpadky v termínech 1 x za
7 dní nebo 1 x za 14 dní s důrazem na problematiku bytových domů, kde nádoby na odpadky
jsou určené pro bytový dům nikoli na byt,

5/63

Rada schvaluje dar Chornickému železničnímu klubu, z. s. ve výši 3.000 Kč,

6/63

Rada pověřuje IT zajištěním CN na zakoupení dětských herních prvků (houpačky a skluzavky)
k umístění u RC Palouček,

7/63

Rada schvaluje umístění reklamních tabulí na sloupy VO na Palackého náměstí v Jevíčku pro
firmu COOP družstvo Havlíčkův Brod za částku 800 Kč bez DPH/rok/tabule,

8/63

Rada pověřuje IT zajištěním cenové kalkulace na úpravu a zpevnění cest na p. č. 5440 v k. ú.
Jevíčko-předměstí,

9/63

Rada schvaluje převod nájemní smlouvy na nového nájemce na byt na adrese M. Mikuláše
551, Jevíčko dle zápisu,

10/63

Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu,

11/63

Rada odvolává MUDr. Tomáše Jagoše a Mgr. Petra Jedlinského z členství v komisi pro
výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu na jejich vlastní žádost,

12/63

Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 3568 – ostatní plocha, p. č. 3587 – ostatní
plocha, p. č. 55 – zahrada a p. č. 56, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí,

13/63

Rada pověřuje starostu jednáním s majitelkou nemovitosti na ul. Kostelní č. p. 39 v Jevíčku
o prodejní ceně,

14/63

Rada schvaluje povolení nákupu propagačního materiálu za částku 24.570 Kč bez DPH
pracovnicemi TIC Jevíčko, kdy část bude určena k přímému prodeji v TIC a část bude sloužit
jako propagační materiály města,

15/63

Rada pověřuje starostu zajištěním podkladů pro obnovení projektu atletického oválu na
sportovním hřišti u gymnázia,

16/63

Rada pověřuje starostu zajištěním podkladů a technického řešení pro výstavbu dětského
dopravního hřiště,

17/63

Rada schvaluje dohodu k plánované pomoci na vyžádání mezi Hasičským záchranným
sborem Pk a Městem Jevíčko – Městskou policií Jevíčko se zavedením vozidla do systému
integrovaného záchranného systému a pověřuje starostu podpisem dohody,
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18/63

Rada schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti mezi Městem Jevíčko a smluvním účastníkem
J. B. z Jevíčka na zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p. č. 4173/2 v k. ú.
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

19/63

Rada schvaluje vyjmutí pozemku p. č. 5329 – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí z nájemní
smlouvy se společností Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a. s. ze dne 20. 10. 2009,

20/63

Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska,
nám. T. G. Masaryka 29, Moravská Třebová o poskytnutí mimořádného členského příspěvku
ve výši 54.265 Kč v rámci obnovy veřejných prostranství v obcích Regionu
Moravskotřebovska a Jevíčska – dílčí akce Jevíčko „Oprava části chodníku na ul. Slunečná od
č. p. 587 po křižovatku ul. Slunečná a A. K. Vitáka, Jevíčko“ a pověřuje starostu podpisem
smlouvy,

21/63

Rada schvaluje vícepráce na akci „Stavební úpravy, plynofikace, plynoinstalace bytu č. 1,
Růžová 83, Jevíčko“ o 13.758 Kč bez DPH, které budou hrazeny z finančních prostředků
z rozpočtu PBH města Jevíčka,

22/63

Rada schvaluje výši nájemného od 1. 7. 2017 v zrekonstruovaném bytě č. 1, Růžová 83,
Jevíčko, velikost 1 + 1, podlahová plocha 51,04 m2 dle přiložené tabulky číslo 1,

23/63

Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA Blansko, s. r. o., Rožmitálova 2291/14, Blansko na
výměnu oken v bytě č. 2, Růžová 83, Jevíčko za cenu 39.917 Kč bez DPH s úhradou
z rozpočtu PBH města Jevíčka se zvýšením nájemného po realizaci výměny oken,

24/63

Rada schvaluje přidělení bytu č. 5, velikost 2 + kk, v bytovém domě na ulici Pivovarská 812,
Jevíčko žadatelce dle zápisu na doporučení bytové a sociální komise.

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

Vyvěšeno: 23. 6. 2017
Sejmuto: 10. 7. 2017
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