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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
24. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 21. 10. 2019 v kanceláři starosty od 13:30 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/24R/2019 program 24. schůze rady města dne 21. 10. 2019

2/24R/2019 přidělení bytu č. 3 v DPS na ul. Kobližná 125 v Jevíčku žadatelce dle zápisu s účinností od 1. 11.
2019  s  uzavřením  smlouvy  na  dobu  určitou  v  délce  2  měsíců  s  možností  postupného
prodlužování a pověřuje starostu podpisem smlouvy

3c/24R/2019 rozpočet ZUŠ Jevíčko na rok 2019 a střednědobý výhled hospodaření ZUŠ Jevíčko na období
2020 - 2022

4a/24R/2019 provedení  zemních prací  a  pokládku kabelů VO v souvislosti  s  přeložkou kabelů NN ČEZ
v ulicích Kostelní a Krátká v Jevíčku společností Elektro Plošiny Zdeněk Schreiber, U Hřiště 277,
569 42 Chornice za cenu 81.025 Kč bez DPH

4b/24R/2019 provedení zapojení a montáž svítidel VO v souvislosti s přeložkou kabelů NN ČEZ v ulicích
Kostelní a Krátká v Jevíčku společností Elektro Plošiny Zdeněk Schreiber, U Hřiště 277, 569 42
Chornice za cenu 82.451 Kč bez DPH

4c/24R/2019 uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Jevíčko a Gymnáziem Jevíčko na pronájem prostor pro
náhradní provoz třídy MŠ Jevíčko v budově Domova mládeže Gymnázia Jevíčko s platností od
7. 10. 2019 do 30. 6. 2020, kdy náklady spojené s využíváním náhradních prostor budou
nárokovány po společnosti TOMERO, která realizovala rekonstrukci MŠ a pověřuje starostu
podpisem smlouvy

4e/24R/2019 smlouvu  mezi  Městem  Jevíčko  a  Pardubickým  krajem  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace
z rozpočtu Pk na činnost a provoz turistického informačního centra, Palackého nám. 1, Jevíčko
ve výši 14.475 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5a/24R/2019 úhradu víceprací Kamenosochařstvím Hemzal, Malátova 2093, 508 01 Hořice, IČ: 67452779
v rámci realizace obnovy křížku ke kostelíčku sv. Bartoloměje ve výši 14.900 Kč (není plátce
DPH)

6/24R/2019 obnovu webových stránek města tak,  aby byly responzivní  a splňovali  požadavky nového
českého transpozičního zákona č. 99/2019 Sb. za částku cca 20.000 Kč bez DPH

7b/24R/2019 podání žádosti o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les týkající se 5 ks javorů mléč
rostoucích na ulici Okružní II na pozemku p. č. 1751/22 v k. ú. Jevíčko-předměstí

7c/24R/2019 provedení bezpečnostního ořezu dřevin na Komenského nám. v Jevíčku dle vypracovaných
znaleckých posudků a na doporučení komise životního prostředí

7d/24R/2019 použití jedle jako vánočního stromu z ulice Slunečná v Jevíčku a podání žádosti o kácení

8a/24R/2019 změnu vytápění rodinného domu č. p. 119 na Malém náměstí v Jevíčku a cenové nabídky firmy
Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko, IČ: 28821068 na dodávku a montáž
elektrokotle a jeho zprovoznění za částku 35.040 Kč bez DPH a firmy Petr Kalandra elektro,
Nappova 518, Jevíčko, IČ: 72902108 na úpravu elektroinstalace pro osazení elektrokotle za
částku 29.600 Kč bez DPH (celkem 64.640 Kč bez DPH) a pověřuje Karla Skácela zajištěním
realizace změny vytápění uvedeného objektu
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8b/24R/2019 cenovou nabídku firmy PK Klima, s. r. o., Peroutkova 290/5, 602 00 Brno, IČ: 04889665 na
zaměření skutečného stávajícího stavu a zpracování projektové dokumentace na akci "zlepšení
mikroklimatických podmínek v budově "Městského úřadu v Jevíčku" za částku 19.500 Kč bez
DPH

8c/24R/2019 rekonstrukci koupelny po havarijní poruše rozvodů vody a kanalizace v RD č. p. 364 na ul.
Biskupická v Jevíčku firmou Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko, IČ: 28821068
za částku 85.325 Kč bez DPH

9/24R/2019 plán  inventur  se  stanovením  termínů  a  inventarizačních  komisí  k  provedení  řádné
inventarizace majetku a závazků za rok 2019

Rada města Jevíčko pověřuje

4d/24R/2019 starostu města jednáním s Gymnáziem Jevíčko o výši nájmu za náhradní prostory využívané
v současné době Mateřskou školou Jevíčko v Domově mládeže

Rada města Jevíčko souhlasí

8d/24R/2019 s prodloužením nájemní smlouvy na 1 garážové stání ve dvorním traktu Soudní 51, Jevíčko do
31. 12. 2020 žadatelce dle zápisu

Rada města Jevíčko uděluje

3a/24R/2019 souhlas  s  projektovou  dokumentací  pro  územní  řízení  na  akci  "STL  plynovodní  přípojka,
U Cihelny 375, Jevíčko", kdy předmětem projektu je výstavba nové STL plynovodní přípojky pro
objekt č. p. 375 - areál společnosti Natural Keramika, s. r. o., Jevíčko s podmínkou uvedením
komunikace a dotčených pozemků města do původního stavu s osobním převzetím

3b/24R/2019 souhlas žadateli dle zápisu s umístěním vodovodní přípojky do pozemků p. č. 1230/5 a p. č.
5401 v k. ú. Jevíčko-předměstí s podmínkou, že pozemky budou po provedení přípojky uvedeny
do původního stavu

Rada města Jevíčko doporučuje

5b/24R/2019 zastupitelstvu města navýšit základní sazbu poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu
na rok 2020 o 50 Kč tzn. ze současných 580 Kč na 630 Kč

Rada města Jevíčko nedoporučuje

7a/24R/2019 zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 80 v k. ú. Zadní Arnoštov

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta


