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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
19. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 5. 8. 2019 v kanceláři starosty od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/19R/2019 program 19. schůze rady města dne 5. 8. 2019

2a/19R/2019 přihlášení osoby k trvalému pobytu na adrese Pivovarská 812, Jevíčko dle zápisu

3a/19R/2019 uzavření  dodatku  č.  2  ke  smlouvě  o  výpůjčce  mezi  Městem  Jevíčko  a  Regionem
Moravskotřebovska a Jevíčska č. 2018-01 na zahradní kompostéry

3b/19R/2019 vybudování ostrůvku pro umístění vhodného stromu a umělecké plastiky v ulici Soudní před
synagogou k připomínce osudu židovských občanů města Jevíčka, kteří zahynuli při holocaustu
ve 2. světové válce a pověřuje starostu zajištěním uměleckého návrhu včetně ceny

3c/19R/2019 zakoupení párty stanu pro kulturní akce města do částky 18.950 Kč vč. DPH

5a/19R/2019 dodatek č.  1 nájemní  smlouvy mezi  Městem Jevíčko a společností  Česká telekomunikační
infrastruktura,  a.  s.,  Olšanská  2681/6,  130  00  Praha  3,  IČ:  04084063  na  umístění
komunikačního zařízení v budově věže a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1

6/19R/2019 provedení odborného průzkumu krovové konstrukce i stropních trámů na objektu klubovny
Skautských oddílů v Jevíčku firmou Thermo Sanace, s. r. o., Brno

Rada města Jevíčko pověřuje

4a/19R/2019 starostu města zajištěním cenové nabídky na zadláždění zbytku ulice Růžová

Rada města Jevíčko neschvaluje

5b/19R/2019 umístění rozvodného pilíře na pozemek p. č. 550/69 v k. ú. Jevíčko-předměstí žadateli dle
zápisu

Rada města Jevíčko uděluje

2b/19R/2019 souhlas pro ZŠ Jevíčko k přijetí účelově určeného finančního daru od společnosti Women for
Women, o. p. s., v rámci projektu "Obědy pro děti" pro školní rok 2019/2020 ve výši 20.328 Kč
pro období do 31. 12. 2019 a ve výši 30.624 Kč pro období od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020 a
pověřuje ředitele ZŠ Jevíčko podpisem darovacích smluv

Rada města Jevíčko doporučuje

4b/19R/2019 uzavřít dodatky č. 1 k uzavřeným smlouvám o budoucí smlouvě o služebnosti inženýrské sítě
v rámci proběhlé akce „OPRAVA VODOVODU, KANALIZACE A KOMUNIKACE NA UL. RŮŽOVÁ A
UL. SOUDNÍ V JEVÍČKU“ mezi Městem Jevíčko a soukromými vlastníky pozemků dle zápisu a
dodláždění zbývající části ulice Růžová na základě zajištěné cenové nabídky starostou města

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta


