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

USNESENÍ
26. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 18. 11. 2019 v kanceláři starosty od 14:30 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/26R/2019

program 26. schůze rady města dne 18. 11. 2019

2b/26R/2019 úpravu rozpočtu MŠ Jevíčko na rok 2019 č. 2
3a/26R/2019 úhradu faktury ve výši 28.000 Kč bez DPH za zpracování studie předprostoru kláštera na ulici
Soudní Ing. Ivo Junkovi, Kostelní 42, 569 43 Jevíčko
3b/26R/2019 cenovou nabídku a příkazní smlouvu s Ing. Janem Králem, Lázeňská 57, 568 02 Svitavy, IČ:
72899778 na výkon dozoru inženýrské a investorské činnosti při akci "Jevíčko, ul. Okružní II II. etapa - Výměna vodovodu a kanalizace, oprava chodníků" (bez opravy komunikace) za
částku 80.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
3c/26R/2019 pořádání adventních a vánočních kulturních akcí v Jevíčku s předpokládaným rozpočtem ve
výši 59.000 Kč
3g/26R/2019 cenovou nabídku společnosti Energomex, s. r. o., Uralská 770/6, 160 00 Praha 6, IČ: 29042577
na zpracování projektové dokumentace včetně povinných příloh pro realizaci výměny zdroje
tepla v objektu bývalého augustiniánského kláštera, Soudní 51, 569 43 Jevíčko za celkovou
částku 64.500 Kč bez DPH
4b/26R/2019 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě mezi Městem Jevíčko a Univerzitou Pardubice na provedení
restaurátorských prací na Mattioliho herbáři ze sbírek Městského muzea Jevíčko v celkové výši
87.000 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1
5b/26R/2019 ceník provozních nákladů za práci hasičské techniky (vozidel) JSDH Jevíčko platný od 1. 1. 2020
5c/26R/2019 vnitřní platový předpis, který stanovuje výši odměn z dohod o pracovní činnosti pro členy JSDH
Jevíčko na rok 2020 dle zápisu
6a/26R/2019 záměr prodeje části pozemku p. č. 49/7 - zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí
6b/26R/2019 smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2018087/VB/1, Jevíčko, Mlýnská 766, SS100 mezi
Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení
věcného břemene - služebnosti na pozemku p. č. 1750/2 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
6c/26R/2019 záměr pronájmu nebytového prostoru budovy bez č. p./č. e. na pozemku p. č. st. 260 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí
8/26R/2019

Řád veřejného pohřebiště a smlouvu o nájmu hrobového místa s účinností od 1. 1. 2020

Rada města Jevíčko uděluje
2a/26R/2019 souhlas se stavbou vodovodní přípojky, plynovodní přípojky, kanalizační přípojky a nájezdu
k "Novostavbě rodinného domu, p. č. 4202/2 v k. ú. Jevíčko-předměstí" na ul. Slunečná v
Jevíčku stavebníkovi dle zápisu
2c/26R/2019 souhlas Mateřské škole Jevíčko s čerpáním investičního fondu v roce 2019 na nákup
kuchyňského varného kotle dle předložené žádosti
Rada města Jevíčko přiděluje

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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3d/26R/2019 odměnu ředitelce MŠ Jevíčko z prostředků přidělených z Krajského úřadu Pk ve výši dle přílohy
zápisu
3f/26R/2019

odměnu řediteli ZŠ Jevíčko z prostředků přidělených z Krajského úřadu Pk ve výši dle přílohy
zápisu

5a/26R/2019 finanční odměny pro aktivní členy JSDH Jevíčko za celoroční činnost dle návrhu
Rada města Jevíčko souhlasí
3e/26R/2019 s navrženou projektovou dokumentací pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení pro
stavbu "Rozšíření výrobního závodu Rehau Jevíčko CZ - PEPSIN - přídavné parkoviště" na
pozemcích p. č. 5329/1, p. č. 5330/6 a p. č. 5384 v k. ú. Jevíčko-předměstí, kdy předmětem PD
je novostavba přídavného parkoviště pro 37 parkovacích stání a nové chodníkové plochy pro
výrobní závod Rehau Jevíčko
7/26R/2019

s prodloužením nájemní smlouvy k provozování kosmetických, kadeřnických a pedikérských
služeb v nebytovém prostoru na adrese Komenského nám. 167 v Jevíčku žadatelce dle zápisu
do 31. 12. 2020 s podmínkou souhlasu pronajímatele, pronajmout prostory třetí osobě

Rada města Jevíčko odvolává
4a/26R/2019 Ing. Ivo Junka ze členství v Pracovní skupině pro regeneraci MPZ Jevíčko na vlastní žádost

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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