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

USNESENÍ
14. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 6. 5. 2019 v kanceláři starosty od 14:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/14R/2019

program 14. schůze rady města dne 6. 5. 2019

2a/14R/2019 hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZUŠ Jevíčko za rok 2018 se ziskem 50.038,27 Kč
a jeho rozdělení částkou 25.038,27 Kč do rezervního fondu a částkou 25.000 Kč do fondu
odměn
2b/14R/2019 účetní závěrku příspěvkové organizace ZUŠ Jevíčko za rok 2018 dle předložených podkladů a
sepsaný protokol o schválení účetní závěrky
2c/14R/2019 uzavření smlouvy mezi Městem Jevíčko a firmou PODA, a. s., 28. října 1168/102, 702 00
Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 25816179 o umístění kabelových rozvodů v objektu budovy na
ul. Komenského nám. 167 v Jevíčku na dobu 20 let do 17. 4. 2039
3a/14R/2019 smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem č.: OKSCR/19/22319
na poskytnutí dotace ve výši 18.000 Kč z rozpočtových prostředků Pk na projekt ZŠ Jevíčko
"Šikulky v akci"
3b/14R/2019 zábavný pořad Josefa Dvořáka dne 9. 9. 2019 (pondělí) do částky 20.000 Kč vč. DPH na základě
doporučení komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje
3c/14R/2019 představení pro středoškoláky a druhý stupeň ZŠ s názvem "Don Guiote de la Ancha" ze částku
9.000 Kč vč. DPH, které se uskuteční v pátek 6. 9. 2019
3d/14R/2019 provedení archeologického průzkumu u Kostelíčku sv. Bartoloměje Regionálním muzeem
Litomyšl do částky 20.000 Kč
4a/14R/2019 smlouvu o poskytnutí dotace z Programu "Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v
Pardubickém kraji" mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem na poskytnutí investiční dotace
ve výši 97.000 Kč z rozpočtových prostředků Pk na "Cyklotrasu Skrz Maló Hanó"
4b/14R/2019 uzavření smlouvy mezi Městem Jevíčko a Univerzitou Pardubice na provedení restaurátorských
prací na Mattioliho herbáři ze sbírek Městského muzea Jevíčko v celkové výši 87.000 kč vč. DPH
(poskytnutý grant Pk činí částku 45.000 Kč)
4d/14R/2019 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k DS č.
19_SOBS01_4121523115 (VO) mezi městem Jevíčko a ČEZ Distribuce, a. s. s úhradou
připojovacího poplatku 10.000 Kč
4e/14R/2019 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k DS č.
19_SOBS01_4121523127 (ČS) mezi Městem Jevíčko a ČEZ Distribuce, a. s. s úhradou
připojovacího poplatku 10.000 Kč
4f/14R/2019

podání žádosti o účelovou investiční dotaci v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí"
pro rok 2020 MV - generální ředitelství HZS ČR na akci rekonstrukce hasičské zbrojnice Jevíčko
s administrací žádosti společností Centrum evropského projektování, a. s., Švendova 1282, 500
03 Hradec Králové za částku 24.200 Kč s úhradou z rozpočtu na PO

4g/14R/2019 textovou přípravu PhDr. Oldřicha Koudelky "Osobnosti Jevíčska a Malé Hané" za odměnu ve
výši 77.000 Kč formou dohody o provedení práce 11 x 7.000 Kč/měsíčně
5a/14R/2019 vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa strážník/strážnice Městské policie
Jevíčko a složení výběrové komise dle zápisu

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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5d/14R/2019 smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o přijetí dotace z rozpočtu Pardubického
kraje ve výši 50.000 Kč na pořízení dýchacích přístrojů s příslušenstvím pro potřeby JSDH
Jevíčko a pověřuje starostu podpisem smlouvy
5e/14R/2019 stanovení finančního limitu ve výši 50.000 Kč, pro oddělení správy bytového a nebytového
fondu pro případ operativního řešení běžných oprav a údržby v bytech a nebytových
prostorách či řešení havarijních stavů bez nutnosti schvalování RM
5g/14R/2019 směrnici č. 2-MP/2019 k zajištění odchytu, převzetí a umístění toulavých a opuštěných psů na
území města Jevíčka
5h/14R/2019 zakoupení 2 ks proudových pepřových sprejů TAJFUN 400 ml a 1 ks distančního a
narkotizačního prostředku - foukačka ATOMVET XL - 5 ml, souprava SPECIÁL pro distanční
injekční aplikaci narkotik pro odchyt agresivních psů či jiných zvířat pro potřeby strážníků MP
Jevíčko do částky 7.000 Kč bez DPH
5i/14R/2019

poskytnutí finanční částky 15.000 Kč k zakoupení reklamních předmětů za účelem prezentace
a propagace strážníků MP Jevíčko s jejich logem

6/14R/2019

provedení a realizaci plynové přípojky na ulici Soudní k bytovému domu č. p. 57
firmou MERTASTAV, s. r. o., Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří, IČ: 26247461 za cenu
61.135,12 Kč s DPH

7c/14R/2019 bezúplatný pronájem městské chaty Základní škole Jevíčko v termínu od 31. 5. 2019 do 2. 6.
2019
8a/14R/2019 úhradu částky 14.363 Kč vč. DPH spol. ART Reklama Letovice na výrobu trvalé informační
cedule k 70. výročí letecké katastrofy u Jevíčka
8b/14R/2019 úhradu nákladů do 20.000 Kč za opravu pomníku letecké katastrofy u Jevíčka a dalších nákladů
spojených s pietním aktem 26. 5. 2019
8c/14R/2019 výrobu 2 ks dřevěných lavic z půlkmene firmou Pavel Berka s umístěním k pomníku letecké
katastrofy u Jevíčka
Rada města Jevíčko pověřuje
4c/14R/2019 místostarostu města ve spolupráci s projektantem ÚP zajištěním kalkulace podílů na
spolufinancování změny č. 2 ÚP od soukromých subjektů, kteří podali záměry do změny č. 2 ÚP
města Jevíčko v závislosti na rozsahu
Rada města Jevíčko odvolává
5b/14R/2019 Mgr. Martina Moučku, člena Komise pro projednávání přestupků Města Jevíčko ke dni 6. 5. 2019
Rada města Jevíčko volí
5c/14R/2019 Bc. Ondřeje Jelínka členem Komise pro projednávání přestupků Města Jevíčko s účinností ode
dne 7. 5. 2019
Rada města Jevíčko jmenuje
5f/14R/2019

Karla Skácela, referenta správy bytového a nebytového fondu členem povodňové komise a
komise pro mimořádné události s účinností ode dne schválení

Rada města Jevíčko neschvaluje
7a/14R/2019 pokácení stromu na pozemku p. č. 518/8 v k. ú. Jevíčko-předměstí na ul. Pionýrská

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Rada města Jevíčko uděluje
7b/14R/2019 souhlas s vynětím části pozemku p. č. 174/1 - zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí ze
zemědělského půdního fondu společnosti Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
Doubravice 98, Pardubice

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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