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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
17. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 17. 6. 2019 v kanceláři starosty od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/17R/2019 program 17. schůze rady města dne 17. 6. 2019

2/17R/2019 změnu materiálu pro zadláždění chodníku na ulici Svitavské místo plánované žulové kostky za
zámkovou dlažbu, kdy akce nebude mít dopad na navyšování finančních prostředků z rozpočtu
města

3a/17R/2019 přidělení odměny ředitelce MŠ Jevíčko z prostředků přidělených z Krajského úřadu Pk

3b/17R/2019 zapůjčení párty stanu na sobotu 29. 6. 2019 za úhradu poplatku 500 Kč žadateli dle zápisu

3c/17R/2019 zapůjčení párty stanu na sobotu 6. 7. 2019 za úhradu poplatku 500 Kč žadatelce dle zápisu

3e/17R/2019 ceník za zapůjčení párty stanů pro soukromé osoby ve výši 1.500 Kč vč. DPH/den, pro jevíčské
spolky a organizace je zapůjčení zdarma a se zapůjčováním párty stanů pouze v k. ú. města
Jevíčka, kdy doprava, montáž a demontáž stanů bude prováděna pracovníky města s účinností
od 1. 7. 2019

4a/17R/2019 uzavření  dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  výpůjčce  mezi  Městem  Jevíčko  a  Regionem
Moravskotřebovska  a  Jevíčska  č.  2018-01  na  zahradní  kompostery  a  pověřuje  starostu
podpisem dodatku č. 1

4b/17R/2019 použití vozidla Fiat Ducato, r. z. 4E9 6090, pro potřeby organizátorů MČR v požárním sportu
dorostu ve Svitavách, kdy vozidlo budou řídit řidiči Jiří a Jan Bidmonovi, vozidlo bude předáno
s plnou nádrží PHM a s plnou nádrží PHM bude vráceno, spotřebováné PHM uhradí organizátor
ze svých prostředků a bezplatné poskytnutí  vozidla  CAS 30 T 815-7,  r.  z.  4E5 1991,  na
doplňování vody v rámci uvedené akce

5a/17R/2019 cenovou nabídku spol.  BKK STAV s. r.  o.,  Jevíčko na provedení oplocení parku zámečku z
důvodu havarijního stavu stávajícího plotu ve výši 82.555 Kč bez DPH, kdy v rámci stávající
smlouvy se předpokládá úspora za zpětnou montáž plotových dílců ve výši 21.000 Kč bez DPH

5b/17R/2019 smlouvu  o  poskytnutí  dotace  Pk  č.  OKSCR/19/23637  na  akci:  „Jevíčko,  Zadní  Arnoštov  –
restaurování nástěnných maleb v kapličce“ ve výši 50.000 Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy

5c/17R/2019 smlouvu o poskytnutí dotace Pk č. OKSCR/19/23638 na akci: „Jevíčko-předměstí, kamenný kříž
ke kostelíčku sv. Bartoloměje – obnova“ ve výši  30.000 Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy

5d/17R/2019 smlouvu o poskytnutí dotace Pk č. OKSCR/19/23639 na akci: „Jevíčko-předměstí, kamenný kříž
na ulici Brněnská – obnova“ ve výši 30.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5f/17R/2019 cenovou nabídku společnosti  M-Silnice,  Oblastní  závod STŘED, Za Pivovarem 611, 537 40
Chrudim na provedení  propojení  chodníku od bytového domu 475, 476 na ulici  Svitavská
v Jevíčku ve výši 74.467,80 Kč bez DPH s tím, že rozsah bude redukován cca na 1/4

6a/17R/2019 odměny pro osoby činné při občanských obřadech ve výši 500 Kč/den s účinností ode dne
schválení

6b/17R/2019 výsledek výběrového řízení na místo strážník MP Jevíčko a uzavření pracovní smlouvy na dobu
neurčitou s vybraným uchazečem dle zápisu
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6c/17R/2019 navržené řešení projektové dokumentace s přemístěním sloupu VO před RD č. p. 247 a dořešit
parkovací místo před RD č. p. 235 v rámci plánované rekonstrukce silnice III/36613 na ul.
Okružní II v Jevíčku

6e/17R/2019 umístění svislé DZ zákaz vjezdu vozidel nad 7,5 tuny při vjezdu do ul. K. H. Borovského ve
směru od ul. A. K. Vitáka

7/17R/2019 opravu traktoru města ZETOR 6211 do částky 20.000 Kč vč. DPH dle cenové nabídky firmy
ERGO Chornice, spol. s r. o.

8a/17R/2019 smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900093871/1/2019 mezi Městem Jevíčko a společností
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno na zřízení věcného břemene - služebnosti
na pozemku p. č. 96/13 v k. ú. Jevíčko-město a pověřuje starostu podpisem smlouvy

8b/17R/2019 výpověď  smlouvy  o  poskytování  servisních  služeb  mezi  Městem  Jevíčko  a  společností
GEOMorava, s. r. o., Miličova 13, 796 01 Prostějov

Rada města Jevíčko pověřuje

3f/17R/2019 referenta správy bytového a nebytového fondu zajištěním cenových nabídek na rekonstrukci
koupelny na ul. M. Mikuláše 551 v bytě č. 10

5e/17R/2019 místostarostu  ve  spolupráci  s  odpadovým  hospodářem  města  zpracováním  pravidel  pro
odevzdávání  velkoobjemového  odpadu  a  komunálního  odpadu  na  Sběrném  dvoře  města
Jevíčko za poplatek v souladu s platnou legislativou

8c/17R/2019 vedoucího organizačního odboru zajištěním stanoviska od Agentury ochrany přírody a krajiny
(AOPK) a Krajského úřadu Pk k vypracovanému znaleckému posudku Ing. Kolaříka č. 120-3
302/19 na lípu na Komenského nám. v Jevíčku

8d/17R/2019 vedoucího  organizačního  odboru  zajištěním  druhého  nezávislého  znaleckého  posudku  na
zhodnocení celkového stavu stromu - lípy, rostoucí na na Komenského nám. na pozemku p. č.
96/3  v  k.  ú.  Jevíčko-předměstí  ze  účelem  zhodnocení  aktuálního  stavu  stromu  s  hlavní
pozorností věnovanou jeho perspektivě a provozní bezpečnosti

Rada města Jevíčko ruší

3d/17R/2019 usnesení RM č. 9/13 ze dne 25. 5. 2015 - Rada schvaluje ceník za zapůjčení párty stanů – pro
soukromé  osoby  500  Kč  vč.  DPH/den,  pro  jevíčské  spolky  a  organizace  zdarma  se
zapůjčováním párty stanů pouze v k. ú. města Jevíčko, kdy montáž a demontáž stanů bude
prováděna pracovníky města

Rada města Jevíčko neschvaluje

6d/17R/2019 zbudování  parkovacích  míst  s  krátkou  dobou  stání  cca  na  20  minut  v  ul.  Kostelní  před
prodejnou NOPEK

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta


