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

U S N E S E N Í
13. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 24. 4. 2019 v kanceláři starosty od 17:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/13R/2019 program 13. schůze rady města dne 24. 4. 2019

2b/13R/2019 cenovou nabídku firmy Instalatérství  Tříska, s.  r.  o.,  Růžová 91, Jevíčko, IČ:  07740794 na
výměnu toalet a otopných těles v budově MŠ Jevíčko za částku 40.022 Kč bez DPH

2d/13R/2019 přijetí nového zaměstnance dle zápisu do pracovního poměru na dobu určitou po dobu 1 roku
se zařazením jako technický pracovník města s nástupem dle dohody

3c/13R/2019 nákup materiálu a zajištění oprav ke zlepšení kvality vody v nádrži Žlíbka do částky 20.000 Kč

4a/13R/2019 podání  žádosti  na  spolufinancování  obnovy hradeb na ul.  Okružní  IV  v  Jevíčku z  rezervy
Programu regenerace MPR a MPZ

4b/13R/2019 uzavření zprostředkovatelské smlouvy mezi Městem a Jevíčko a realitní kanceláří RE/MAX na
nabídce prodeje areálu bývalého HD na ulici Třebovská v Jevíčku

4c/13R/2019 nabídku společnosti ATELIÉR MAUR na vánoční výzdobu budovy MěÚ v částce 14.133 Kč vč.
DPH, která bude řešena přes správce veřejného osvětlení

5a/13R/2019 finanční částku 92.421 Kč vč. DPH na nákup ochranných zásahových obleků pro členy JSDH
Jevíčko s úhradou 70 % ceny z dotace Pardubického kraje

5b/13R/2019 finanční částku 24.761 Kč vč. DPH na nákup výstrojních součástek a ochranných pomůcek pro
JSDH Jevíčko s úhradou z rozpočtu na PO

5c/13R/2019 jednací řád Rady města Jevíčko s účinností ode dne schválení

5d/13R/2019 organizační řád MěÚ Jevíčko s účinností od 1. 5. 2019

6a/13R/2019 pronájem části pozemku p. č. 4990 - ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí nájemci dle
zápisu  za  cenu 1.000 Kč/rok  a  čtyřletou výpovědní  lhůtou a  pověřuje  starostu  podpisem
nájemní smlouvy

6c/13R/2019 smlouvu  o  podmínkách  provedení  stavby  mezi  Městem  Jevíčko  a  Pardubickým  krajem,
Komenského náměstí 125, Pardubice na dočasný zábor pozemku p. č. 5463 v k. ú. Jevíčko-
předměstí v rámci akce „Modernizace mostu ev. č. 374-001 Jaroměřice“ a pověřuje starostu
podpisem smlouvy

6d/13R/2019 podání žádosti  o povolení pokácení 3 ks dřevin na pozemku p. č.  5399/1 v k. ú. Jevíčko-
předměstí.

6e/13R/2019 pronájem části pozemku p. č. 52/1 - zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí o velikosti 189 m2

nájemci dle zápisu za nájemné ve výši 945 Kč/rok a roční výpovědní lhůtou a pověřuje starostu
podpisem smlouvy

7/13R/2019 nákup na propojení platebních terminálů KB s modulem Pokladna Helios Fenix za částku 14.000
Kč bez DPH

8/13R/2019 přidělení neobsazeného bytu č. 9 o vel. 1 + 1 v DPS na ul. Svitavská 838, Jevíčko žadateli dle
zápisu a převod nájmu bytu č. 1 na ul. M. Mikuláše 551, Jevíčko, ze současných nájemců na
jejich dceru na základě doporučení komise bytové a sociální
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Rada města Jevíčko volí

3b/13R/2019 Ing. Romana Müllera za člena komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu

Rada města Jevíčko uděluje

2a/13R/2019 souhlas města s umístěním schodišťové sedačky v bytovém domě č. p. 812 na ul. Pivovarská v
Jevíčku, která bude sloužit stavebníkovi k bezbariérovému zpřístupnění bytu, jenž se nachází v
druhém nadzemním podlaží uvedeného bytové domu

2c/13R/2019 souhlas s umístěním kanalizační přípojky do městského pozemku p. č. 1750/2 k. ú. Jevíčko-
předměstí pro společnost NWD Group, a. s., Pražákova 1008/69 Brno-Štýřice, IČ: 05323134
provádějící rekonstrukci RD na ul. Mlýnská 766 v Jevíčku

3a/13R/2019 souhlas společnosti VHOS, a. s. Moravská Třebová s trasou vodovodní přípojky v rámci projektu
"Vodovodní přípojka na Červeném kopci v Jevíčku pro p. č. 4529"

6b/13R/2019 souhlas pro Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice se stavebním záměrem akce
„Modernizace mostu ev. č. 374-001 Jaroměřice“

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta


