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

USNESENÍ
15. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 20. 5. 2019 v kanceláři starosty od 14:30 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/15R/2019

program 15. schůze rady města dne 20. 5. 2019

2/15R/2019

finanční spoluúčast žadatelů v rámci změny č. 2 ÚP města Jevíčko dle návrhu projektanta a
místostarosty

3a/15R/2019 vytvoření lučních ploch zeleně v intravilánu města z důvodu snížení vysychání půdy po vzoru
řady dalších měst v ČR
3b/15R/2019 úhradu členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska
ve výši 69.950 Kč
3c/15R/2019 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podmínkách provedení stavby č. S/OM/967/16/ZŠ ze dne
20. 7. 2016, týkající se akce "Modernizace silnice II/371 Jevíčko - Jaroměřice, KM 19,950 –
17,100" uzavřené mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem, kde se posunuje termín
realizace z 31. 10. 2018 na rok 2020 a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1
3d/15R/2019 zřízení městského hrobového místa pro důstojné ukládání ostatků občanů bez rodin
4b/15R/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 EGRANT, s. r. o., Veverkova 1343/1, 500 03 Hradec Králové
za částku 18.150 Kč s úhradou z rozpočtu na PO
5a/15R/2019 úpravy dopravního značení na ul. Růžová dle doporučení komise pro dopravu, dopravní
obslužnost a bezpečnost
6/15R/2019

lokální výspravu cesty na "Červeném kopci" za dříve stanovených podmínek, kdy opravu
provedou v letošním roce techničtí pracovníci města podle kapacitních možností

7/15R/2019

záměr pronájmu pozemků p. č. 4660 - trvalý travní porost a p. č. 4512 - zahrada, oba v k. ú.
Jevíčko-předměstí

8a/15R/2019 převod nájmu garáže a skladových prostor na ul. Růžová 91 v Jevíčku z fyzické osoby Miroslav
Tříska, IČ: 01342576, na právnickou osobu Instalatérství Tříska, s. r. o., Zadní Arnoštov 67,
569 43 Jevíčko, IČ: 07740794
8b/15R/2019 ukončení nájemního vztahu mezi Městem Jevíčko a společností Industry Oil, s. r. o., Jaroměřice
187, IČ: 28793455 na ul. Kostelní 41 v Jevíčku dohodou ke dni 31. 5. 2019
8c/15R/2019 ukončení nájmu nebytových prostor na ul. Kostelní 41 v Jevíčku nájemcem ke dni 31. 5. 2019
8d/15R/2019 ukončení zápůjčky teplovodního kotle OPOP H41 a jeho prodej současnému uživateli za
částku 500 Kč
8e/15R/2019 cenovou nabídku firmy Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko, IČ: 28821068 na
výměnu dvou plynových kotlů v bytovém domě na ul. K. Čapka 783 v Jevíčku za částku
63.060 Kč bez DPH

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Rada města Jevíčko pověřuje
5b/15R/2019 strážníky MP Jevíčko projednat technické řešení s navrhující firmou Netvoip Jevíčko týkající se
rozšíření kamerového systému města a společně předložit radě města materiál, který bude
z obou stran odsouhlasen a zintenzivnit kontrolu vozidel zásobování a oprávněnost parkování
dodávek na místech vyhrazených pro zásobování před hotelem Morava
Rada města Jevíčko ruší
4a/15R/2019 usnesení RM č. 4f/14R/2019 ze dne 6. 5. 2019 - RM schvaluje 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

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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