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

USNESENÍ
18. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 22. 7. 2019 v Kulturním domě Zadní Arnoštov od 13:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/18R/2019

program 18. schůze rady města dne 22. 7. 2019

2/18R/2019

smlouvu mezi Městem Jevíčko a AK JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Palackého 151/10,
796 01 Prostějov na zpracování právního stanoviska k uplatnění práva na náhradu škody
vzniklé udělenou korekcí dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské
školy Jevíčko“ za částku 30.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

3b/18R/2019 zřízení parkovacího místa na ul. K. Čapka před bytovým domem č. p. 783 s umístěním a
osazením odpovídajícím dopravním značením na pravé straně při pohledu na bytový dům na rz
vozidla 4E3 2860 a pověřuje investičního technika zajištěním umístění svislého i vodorovného
dopravního značení
3c/18R/2019 umístění polepu reklamou firmy ODES nábytek na zadní straně autobusové zastávky na ul.
Brněnská v Jevíčku za částku 7.000 Kč bez DPH ročně
4a/18R/2019 zápis do kroniky města za rok 2018 a přiděluje kronikáři města panu Františku Plechovi
odměnu ve výši dle zápisu
4b/18R/2019 smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku pro Město Jevíčko od posyktovatele MAS
Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s., kde předmětem smlouvy je závazek Poskytovatele
poskytnout Příjemci účelový příspěvek ve výši 40.057 Kč. Příspěvek bude použit na financování
realizace níže uvedeného projektu Příjemce z Programu obnovy venkova Pardubického kraje
2019 (OŽPZ/19/23226). Jedná se o projekt: „Malý LEADER pro Moravskotřebovsko a Jevíčsko
pro rok 2019“: Město Jevíčko – oprava vnitřních omítek schodiště synagogy Jevíčko (dále jen
„Projekt“). Celková výše příspěvku představuje 70 % ze způsobilých výdajů projektu a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
4c/18R/2019 smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
30.000 Kč z dotačního programu Spolupráce se zahraničními regiony pro rok 2019
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na projekt "Výměna zkušeností umělecky
zaměřené mládeže mezi školami v Jevíčku (CZ) a v Korytňanech (UA)" a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
5a/18R/2019 cenovou nabídku spol. INCIEN, z. ú., Cejl 37/62, 602 00 Brno na zpracování analýzy potenciálu
produkce odpadů a žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Zavedení systému door to door v obci
Jevíčko“ ve výši 50.000 Kč bez DPH
5b/18R/2019 dotaci ve výši 400 Kč na každého účastníka příměstských táborů s trvalým pobytem v Jevíčku
pořádaného pod záštitou SRPŠ ZŠ Třebařov ve spolupráci se ZŠ Jevíčko, Čtenářským klubem
Káčko a Tenis-Clubem Jevíčko, z. s. s názvy "Prázdninová dílna s knihou" a "Všeuměl", které se
uskutečnili od 8. 7. 2019 do 12. 7. 2019 dle předloženého seznamu a "Letní tenisový kemp",
který se uskutečnil od 15. 7. 2019 do 19. 7. 2019 dle předloženého seznamu
5c/18R/2019 vyloučení účastníka S-Vision, s.r.o., Staňkov 16, 507 82 Pecka, IČ: 04474694 z další účasti
v zadávacím řízení na akci „Rekonstrukce sportovního a atletického hřiště ZŠ Jevíčko“ v
souladu s § 112 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z důvodu jeho
odstoupení od účasti na zadávacím řízení
5d/18R/2019 cenovou nabídku a uzavření příkazní smlouvy mezi Městem Jevíčko a Ing. Janem Králem,
Lázeňská 57, 568 02 Svitavy, IČ: 72899778 na výkon investorské inženýrské činnosti na stavbě
„Rekonstrukce sportovního a atletického hřiště ZŠ Jevíčko“ za částku 70.000 Kč bez DPH
(84.700 Kč vč. DPH) a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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5e/18R/2019 přijetí dotace MMR v programu Podpora obnovy sportovní infrastruktury na akci „Rekonstrukce
sportovního a atletického hřiště ZŠ Jevíčko“ ve výši 70 % skutečně vynaložených uznatelných
nákladů akce vč. DPH
5g/18R/2019 provedení zednických prací při opravě nářaďovny u atletického hřiště firmou Bezvastavby,
s. r. o., 679 39 Úsobrno 120, IČ: 07697635 za částku 74.000 Kč bez DPH
5h/18R/2019 bezplatný pronájem sálu zámečku pro pořádání akce "Za muzikó Malou Hanou" dne 7. 8. 2019
5i/18R/2019

smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s. o uzavření budoucí smlouvy o
připojení odběrného el. zařízení k DS č. 19_SOBS01_4121549350 na připojení OM pro veřejné
osvětlení cyklostezky Jevíčko a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy

6/18R/2019

cenovou nabídku firmy TATRA TRUCKS, a. s., Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice
k provedení servisní prohlídky vozidla Tatra T 815 – 7 CAS 30 rz 4E5 1991 za částku 51.579,10
Kč vč. DPH

7a/18R/2019 záměr prodeje části pozemku p. č. 3070/1 - trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí
7c/18R/2019 bezplatné poskytnutí kůrovcové kulatiny v množství 40 m3 T. J. SK Jevíčko, z. s. na opravy
oplocení a zařízení ve sportovním areálu
7d/18R/2019 odeslání výzvy k úhradě smluvní pokuty ve výši 1.500,- Kč za nedodržení termínu sjednaného
v kupní smlouvě stavebníkům garáží u židovského hřbitova dle zápisu
8a/18R/2019 umístění pomocných madel po levé straně schodiště v bytovém domě č. p. 812 na ul.
Pivovarská dle návrhu správy bytového a nebytového fondu
8b/18R/2019 domovní řád města Jevíčka pro potřeby zajištění jednotného postupu užívání nájemních bytů a
prostor s účinností od 1. 8. 2019
Rada města Jevíčko pověřuje
4d/18R/2019 vedoucího organizačního odboru ve spolupráci se správcem sítě vytvořit na webových
stránkách města kalendář obsazennosti městské chaty pro informování veřejnosti
5f/18R/2019

vedoucího organizačního odboru jednáním s Pardubickým krajem o možnosti bezúplatného
převodu do majetku města nářaďovny u atletického hřiště u budovy Gymnázia v Jevíčku

Rada města Jevíčko neschvaluje
7b/18R/2019 záměr prodeje pozemku p. č. 528 - orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí
Rada města Jevíčko uděluje
3a/18R/2019 souhlas provozovateli hotelu U Apoštola v Jevíčku s instalací a zastřešením letní zahrádky před
hotelem

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta

strana 2 / 2

