město Jevíčko
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
tel.č.: 464 620 511 | e-mail: jevicko@jevicko.cz

USNESENÍ
71. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 27. 11. 2017 v kancelář starosty od 16:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1a/71R/2017 přidělení odměny ředitelce MŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu
1c/71R/2017 přidělení odměny řediteli ZŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu
1d/71R/2017 prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory na Komenského nám. 167 žadatelce dle
zápisu do 31. 12. 2018
1e/71R/2017 prominutí nájmu pro 28. oddíl skautů Petra Müllera Jevíčko za pronájem městské chaty ve
Smolenském údolí v termínu 2. – 3. 12. 2017
2a/71R/2017 uskutečnění koncertu Libora Šmoldase v synagoze v Jevíčku v termínu 15. 12. 2017 s náklady
do 3.000 Kč
2b/71R/2017 použití vozidla Fiat Ducato, rz 4E9 6090, které je zařazeno v JSDH Jevíčko a v majetku Města
Jevíčko na cestu do Běloruska, kde ve dnech 1. 12. 2017 - 4. 12. 2017 se dorostenecká
reprezentace ČR účastní mezinárodních závodů v Požárním sportu ve městě Misk v Bělorusku.
Náklady na dopravu uhradí vysílající SH ČMS
2c/71R/2017 pořádání adventních a vánočních kulturních akcí v Jevíčku dle přílohy s předpokládaným
rozpočtem ve výši 65.000 Kč
2e/71R/2017 pořízení 8 ks praktikáblů od firmy MusicData, s. r. o., U Tržiště 1, 594 01 Velké Meziříčí za
celkovou částku 80.202 Kč vč. DPH
2f/71R/2017

nabídku Kabelové televize CZ, s. r. o. na zprovoznění nového systému provozu lokálního
infokanálu za jednorázový zřizovací poplatek 35.000 Kč bez DPH + měsíční poplatek ve výši
3.000 Kč bez DPH a pověřuje obsluhou lokálního infokanálu pracovnice TIC Jevíčko

3a/71R/2017 cenovou nabídku společnosti RPA, s. r. o., Brno na podání žádostí o dotaci na akce „Oprava
střechy tělocvičen ZŠ“ a „Obnova chodníku na ulici Okružní IV 2. etapa“ ve výši dle zápisu a
uzavření příkazní smlouvy mezi Městem Jevíčko a Regionální poradenskou agenturou, s. r. o.,
Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem smlouvy za splnění
podmínek dle zápisu
4a/71R/2017 vnitřní platový předpis, který stanovuje výši odměn z dohod o pracovní činnosti pro členy JSDH
Jevíčko na rok 2018 dle zápisu
4b/71R/2017 ceník provozních nákladů za práci hasičské techniky (vozidel) platný od 1. 1. 2018
4c/71R/2017 přidělení finančních odměn pro aktivní členy JSDH Jevíčko za celoroční činnost dle návrhu
4e/71R/2017 použití vozidla JSDH Jevíčko Fiat Ducato rz 4E9 6090 jako doprovodné vozidlo při předání
vozidla TATRA 148 CAS 32 na Ukrajinu ve dnech 12. - 16. 12. 2017 za dohodnutých podmínek
uvedených v zápisu
5b/71R/2017 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IE-12-2006777/VB/1A mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 178, 179, 181,
528, 529/3, 1737/2, 1737/5, 1744/1, 1744/4, 1750/1, 1751/13, 1751/14, 1751/35, 1757/1,
1757/6, 1757/18, 259 a 261, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorázové náhrady 8.000 Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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5d/71R/2017 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IE-12-2006696/VB/1 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 3571, 1751/2, st. 249,
1186/1, 1186/3, 5376/2, 1751/1, st. 253, 3590, st. 471/1, 2518, 1199/6, 550/55, 2587, 550/13,
1199/4, 1199/3, 551/3, 550/91, 550/90, st. 256/1, 538/7, 175/5, 175/4, 538/1, 1715/6, 530/21,
538/16, 1714/1, 538/14, 550/69, 538/15, 538/22, 538/57, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši
jednorázové náhrady 100 Kč bez DPH za metr trasy kabelového vedení, 1.000 Kč bez DPH za
rozpojovací skříň, 1.000 Kč bez DPH za přípojkovou skříň a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
5f/71R/2017

kácení a instalaci kontejneru na plast dle doporučení komise ŽP

6a/71R/2017 doplnění inventarizační komise o dva členy k provedení inventarizace majetku, pohledávek a
závazků PBH města Jevíčka k 31. 12. 2017 (dle zákona 563/1991 Sb. a vyhlášky 272/10 Sb.) o
tyto členy: Ing. Jaroslava Zezulu a Mgr. Jiřího Janečka
6b/71R/2017 doplnění 12 ks novinových schránek do vchodových dveří v provedení hliník do bytového domu
M. Mikuláše 551, Jevíčko firmou VPO OKNA Blansko, s. r. o., Rožmitálova 2291/14, Blansko, IČ:
27715736, DIČ: CZ27715736 za cenu 16.795 Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH města
Jevíčka
6c/71R/2017 předložené vícepráce firmy Molat, s. r. o., Velké Opatovice ve výši 60.665 Kč bez DPH v rámci
realizace projektu zateplení domu č. p. 98 na ul. Křivánkova na základě požadavků nad rámec
původního projektu, které budou hrazeny z rozpočtu PBH
6d/71R/2017 cenovou nabídku firmy Obklady, dlažby, podlahy Kamil Pitner, Horní Štěpánov 362, IČ:
70274819 na opravu zateplené stěny vpravo ve vstupní chodbě bytového domu Komenského
náměstí 167, Jevíčko (bývalý klášter) za částku 13.176 Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH
města Jevíčka
7/71R/2017

přidělení bytu č. 7, velikost 1 + kk, v bytovém domě DPS na ulici Svitavská 838, Jevíčko
žadatelce dle zápisu na doporučení bytové a sociální komise

Rada města Jevíčko neschvaluje
5g/71R/2017 záměr prodeje pozemku p. č. 4294 - lesní pozemek v k. ú. Jevíčko-předměstí
Rada města Jevíčko pověřuje
3b/71R/2017 investičního technika zpracováním finanční náročnosti k zajištění umístění odpadkových košů a
košů na psí exkrementy na uvedená místa dle provedené pasportizace odpadkových košů
Městskou policií Jevíčko
5e/71R/2017 vedoucího organizačního odboru zajištěním CN k vypracování dendrologického posudku
stromořadí na ulicích A. K. Vitáka a Svitavská u hřbitova a zajištěním CN k provedení
vzorkování vody Žlibeckého potoka
5h/71R/2017 místostarostu v součinnosti s vedoucím organizačního odboru jednáním se společností
Plemenáři Brno, a. s. o poskytnutí části pozemku p. č. 538/24 - ostatní plocha v k. ú. Jevíčkopředměstí k vybudování parkovacích míst u bytových domů č. p. 606-609
Rada města Jevíčko ruší
2d/71R/2017 bod usnesení RM č. 2e/70R/2017 ze dne 6. 11. 2017
5a/71R/2017 bod usnesení RM č. 6d/70R/2017 ze dne 6. 11. 2017
5c/71R/2017 bod usnesení RM č. 6a/69R/2017 ze dne 23. 10. 2017
Rada města Jevíčko souhlasí
1b/71R/2017 s umístěním kanalizační přípojky na městském pozemku p. č. 1311/1 v k. ú. Zadním Arnoštově
žadateli dle zápisu s podmínkou uvedení pozemku po provedení výkopových prací do
původního stavu a projednání napojení kanalizační přípojky se správcem kanalizace

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Rada města Jevíčko doporučuje
4d/71R/2017 strážníkům MP Jevíčko zvýšit dohled nad parkováním vozidel na chodnících na ul. K. Čapka a U
Zámečku
4f/71R/2017

na některém z dalších schůzi rady města uzavřít dohodu s MěÚ Moravská Třebová o možnosti
zprostředkování výdeje občanských průkazů na MěÚ Jevíčko

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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