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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
28. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 16. 12. 2019 v kanceláři starosty od 16:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/28R/2019 program 28. schůze rady města dne 16. 12. 2019

2a/28R/2019 uspořádání  Tříkrálové  sbírky  2020  pod  záštitou  Charity  Moravská  Třebová  a  bezplatný
pronájem sálu budovy synagogy pro koordinátory Tříkrálové sbírky 2020 k organizačnímu
zázemí při zajišťování TKS 2020

2c/28R/2019 bezplatné  poskytnutí  prostoru  dvora  za  budovou  ZŠ  v  Jevíčku  TJ  Cykloklubu  Jevíčko
k uskutečnění 12. ročníku závodu horských kol "MTB Jevíčko 2020", který se uskuteční dne 30.
5. 2020, poskytnutí věcných cen a stanovuje poplatek pořadatelům závodu horských kol pro
Město Jevíčko ve výši 20 Kč na dospělou osobu závodníka na pokrytí nákladů za energie

3a/28R/2019 záměr  bezplatné zápůjčky nebytových prostor  v  přízemí  budovy kina Astra  (přístup z  ul.
Kostelní) a skladovacích prostor ve sběrném dvoře v Jevíčku pro skautské oddíly z důvodu
havarijního stavu střešní konstrukce a stropů na stávající skautské klubovně v Panském dvoře,
po nezbytně nutnou dobu opravy objektu stávající klubovny

4a/28R/2019 zřízení pracovní skupiny pro řešení dlužného nájemného v obecních bytech a složení členů dle
doporučení komise bytové a sociální

4b/28R/2019 cenovou nabídku Mgr. Jaroslav Špajse, U Hřiště 1280, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 04179676 na
administraci žádosti o dotaci Pardubického kraje na rekonstrukci střechy kina ve výši 13.000 Kč
bez DPH

4c/28R/2019 cenovou  nabídku  společnosti  EGRANT,  Veverkova  1343/1,  500  02  Hradec  Králové,  IČ:
03165400 na řízení po dobu udržitelnosti projektu 5 let na akci "Zateplení bytového domu č. p.
782 v Jevíčku" ve výši 10.000 Kč bez DPH

5b/28R/2019 smlouvu o technické podpoře č. TP21/19 mezi Městem Jevíčko a společností VITA software,
s. r. o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČ: 61060631 a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7a/28R/2019 pronájem části pozemku p. č. 2 - zahrada v k. ú. Jevíčko-město o velikosti 20 m2 s úhradou
nájemného ve výši 100 Kč/rok žadatelce dle zápisu a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7b/28R/2019 smlouvu o údržbě zeleně mezi Městem Jevíčko a firmou Petr Dokoupil,  Borotín 5, 679 37
Borotín na kalendářní rok 2020

8c/28R/2019 výměnu plynového kotle v bytové jednotce na adrese Růžová 91 v Jevíčku firmou Instalatérství
Tříska, s. r. o., Zadní Arnoštov 67, IČ: 07740794 za částku 46.538 Kč bez DPH

Rada města Jevíčko neschvaluje

2b/28R/2019 prodloužení  termínu  doby  užívání  sálu  kina  Astra  ke  zkouškám  divadelního  souboru
při organizaci "Ze zámečku do světa, z. s." vzhledem k závažným technickým poruchám na
střešní konstrukci a zejména z důvodu bezpečnosti návštěvníků sálu

Rada města Jevíčko ruší

3b/28R/2019 bod usnesení RM č. 3g/26R/2019 ze dne 18. 11. 2019

Rada města Jevíčko doporučuje
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5a/28R/2019 zastupitelstvu  města  schválit  úpravu  "Zásad  pro  stanovení  odměn  členům zastupitelstva
města, předsedům výborů a komisí v Jevíčku a členům výborů zastupitelstva města a komisí
rady  města,  kteří  nejsou  členy  zastupitelstva  města"  na  základě  nařízení  vlády  a  dle
předloženého návrhu RM

6c/28R/2019 zastupitelstvu města schválit zastavění proluky mezi garážemi na pozemku p. č. 4241/31 -
orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí

Rada města Jevíčko pověřuje

6a/28R/2019 investičního  technika  vyhlášením  soutěže  na  řadovou  výstavbu  na  ul.  Nerudova  formou
developera, kde hlavními kritérii bude cena pozemku, architektonický návrh a doba realizace

6b/28R/2019 investičního technika zajištěním poptávkového řízení na vypracování studie na výstavbu RD
v lokalitě Svitavská (za hřbitovem)

6d/28R/2019 investičního technika zajištěním měření hluku na Palackého náměstí v Jevíčku

6e/28R/2019 investičního  technika  zajištěním  písemného  stanoviska  pracovnice  památkové  péče  MěÚ
Moravská Třebová, jakým způsobem realizovat opravu ul. Úzké v Jevíčku

8a/28R/2019 starostu města jednáním s firmou PODA, a. s., 28. října 1168/102, Moravská Ostrava ohledně
ukončení smlouvy o umístění retranslační stanice na objektu kina, Kostelní 41 v Jevíčku

Rada města Jevíčko souhlasí

8b/28R/2019 s prodloužením nájemní smlouvy nebytového prostoru - 1 stání v přístřešku na parkování ve
dvorním traktu bytového domu Růžová 91 v Jevíčku žadatelům dle zápisu do 31. 12. 2020

8d/28R/2019 s pořízením a montáží dvojité sprchové zástěny v bytě č. 9 na ul. K. Čapka 783 v Jevíčku v ceně
do 12.000 Kč vč. DPH

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta


