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

USNESENÍ
32. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 3. 2. 2020 v kanceláři starosty od 14:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/32R/2020

program 32. schůze rady města dne 3. 2. 2020

2/32R/2020

odpisový plán majetku MŠ Jevíčko na rok 2020 dle zápisu

3a/32R/2020 záměr přemístění vysílačů společnosti PODA, a. s., 28. října 1168/102, Moravská Ostrava
z budovy kina ASTRA na budovu přístavby MěÚ na ul. Kostelní a pověřuje starostu předložením
návrhu nájemní smlouvy
3b/32R/2020 konání 14. Městského plesu v termínu 28. 2. 2020 s předpokládaným hospodářským
výsledkem ve výši 3.500 Kč, který bude použit na rekonstrukci kina ASTRA
3c/32R/2020 výsledek výběrového řízení na administrátora zadávacího řízení na rekonstrukci kina ASTRA,
kdy nejvýhodnější nabídku ve výši 35.000 Kč (není plátce DPH) předložila spol.
JUSTITIA CONSULTING PARTNERS, s. r. o., Půtova 1219/3, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ:
03306267, uzavření příkazní smlouvy mezi Městem Jevíčko a spol. JUSTITIA CONSULTING
PARTNERS, s. r. o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy
3d/32R/2020 smlouvu o společném zadávání mezi SÚS Pk a Městem Jevíčko na výběr zhotovitele akce
"Rekonstrukce Okružní II Jevíčko 2. etapa" - stavebních objektů dle zápisu a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
4a/32R/2020 konání příměstského tábora "Veselá věda" v prostorách ZŠ Jevíčko
4b/32R/2020 nákup vybavení a ochranných prostředků pro JSDH Jevíčko - dvou zdrojů k radiostanicím a
jedné radiostanice za finanční částku 6.900 Kč vč. DPH, dvou tlakových lahví k dýchacím
přístrojů AUER za částku 25.000 Kč vč. DPH a 5 ks zásahových jednovrstvých ochranných
obleků pro členy za částku 31.554 Kč vč. DPH
6b/32R/2020 ceník městské komunální techniky a prací s účinností od 1. 3. 2020
- sekačka CROSSJET - 700 Kč bez DPH/h (včetně obsluhy)
- sekačka STARJET - 700 Kč bez DPH/h (včetně obsluhy)
- sekačka malá - 400 Kč bez DPH/h (včetně obsluhy)
- křovinořez, motorová pila - 300 Kč bez DPH/h (včetně obsluhy)
- zaměstnanec - práce - 200 Kč bez DPH/h
- traktor - 700 Kč bez DPH/h (včetně obsluhy a vleku) + 25 Kč/km
- multikára, piaggio - 700 Kč bez DPH/h (včetně obsluhy) + 20 Kč/km
- zametací stroj Nilfisk - 900 Kč bez DPH/h (včetně obsluhy) + 30 Kč/km (v případě
práce mimo Jevíčko je objednatel povinen zajistit zdroj vody a místo pro vysypání
odpadu včetně jeho likvidace). Min. účtovaná sazba je vždy ¼ hodina a počítá se každá
započatá ¼ hodina
7/32R/2020

uzavření nájemní smlouvy na umístění reklamní tabule na sloup VO s žadatelem dle přílohy
zápisu za částku 800 Kč bez DPH/rok/1 tabule

8/32R/2020

stanovení doplňujících podmínek pro žadatele o městský byt v Jevíčku platných od 10. 2. 2020,
a to: - žadatel před přidělením bytu a podpisem nájemní smlouvy je povinen předložit výpis potvrzení o bezdlužnosti z centrálního registru dlužníků, který nebude starší více jak 10 dnů

9/32R/2020

změnu systému úhrady plateb za ubytovnu pro nově ubytované trvale bydlící klienty, kdy
tito od měsíce června 2020 budou platit za ubytovnu měsíc předem za poskytování
ubytovacích služeb

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Rada města Jevíčko pověřuje
5a/32R/2020 investičního technika zajištěním návrhu správce VO na přisvětlení chodníku mezi ZŠ a ulicí
K. H. Borovského, vyrovnáním chodníku na ulici A. K. Vitáka, který je značně zdeformován
kořeny stromů, zadáním studie řešící parkování s možností rozšíření parkovacích míst
na části pozemku p. č. 175/10 v k. ú. Jevíčko-předměstí u budovy gymnázia, umístění
kontejnerů na odpad u gymnázia a zadat zpracování dopravní studie k řešení dopravní situace
ul. Kostelní, Horní Farní, se záměrem zjednosměrnění provozu a zbudování klidové zóny v ul.
Kostelní dle návrhu komise pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost
Rada města Jevíčko doporučuje
5b/32R/2020 zastupitelstvu města projednat upravenou OZV o regulaci provozní doby hostinských zařízení
na základě podané petice občanů města a doporučení zastupitelů
6c/32R/2020 zastupitelstvu města schválit cenovou nabídku na recyklaci asfaltů a betonů od firmy
RESTA, s. r. o., Kojetínská 3120/75, 750 02 Přerov, IČ: 14616807 za nabídkovou cenu 117 Kč/t
bez DPH
Rada města Jevíčko ruší
6a/32R/2020 usnesení RM č. 19/29 ze dne 21. 11. 2011 a usnesení RM č. 20/15 ze dne 29. 6. 2015, týkající
se ceníku komunální techniky

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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