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

USNESENÍ
34. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 9. 3. 2020 v kanceláři starosty od 14:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/34R/2020

program 34. schůze rady města dne 9. 3. 2020

2/34R/2020

bezplatné zapůjčení párty stanů a pivních setů na sportovně kulturní akci pořádanou T. J.
SK Jevíčko oddílem kopané 20. 6. 2020 k oslavám 100 let T. J. SK Jevíčko

3a/34R/2020 zakoupení 4 ks květinových válců od společnosti Zahradnictví LEBIŠ, s. r. o., Dukelská 710/16,
680 01 Boskovice, IČ: 25548140 za cenu do 60.000 Kč vč. DPH pro výzdobu Palackého náměstí
v Jevíčku
4a/34R/2020 dar organizaci Zelené Vendolí ve výši 2.000 Kč na základě darovací smlouvy
4b/34R/2020 podmínky výpůjčky výstavních předmětů ze Židovského muzea v Praze k výstavě o osudech
židovské komunity v Jevíčku v rámci festivalu Jevíčkovění 2020
5/34R/2020

smlouvu o centralizovaném zadávání uzavřenou mezi Městem Jevíčko a Českou republikou Ministerstvem financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947 k provedení
centralizovaného zadávání veřejné zakázky v rámci společného nákupu ICT komodit pro Město
Jevíčko

6b/34R/2020 výsledek výběrového řízení a smlouvu o dílo s firmou Ing. arch. Tomáš Slavík, Náměstí
Komenského 17, 561 12 Brandýs nad Orlicí, IČ: 73773085 na akci "Jevíčko - urbanistická studie
na výstavbu RD v lokalitě Svitavská (u kapličky)" za nabídkovou cenu 96.800 Kč vč. DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
7a/34R/2020 záměr prodeje pozemku p. č. 3059/3 v k. ú. Jevíčko-předměstí
7b/34R/2020 záměr prodeje části pozemku p. č. 80 v k. ú. Zadní Arnoštov
8a/34R/2020 ukončení nájemní smlouvy ze dne 28. 6. 2013, uzavřené mezi Městem Jevíčko a nájemníky
bytu na ul. Nerudova 529A, Jevíčko dle zápisu ke dni 31. 3. 2020
9/34R/2020

přípravu internetové sítě po pozemcích města realizovanou firmou PODA, a. s., Moravská
Ostrava za úhradu 100 Kč/bm

Rada města Jevíčko pověřuje
3b/34R/2020 investičního technika zajištěním dočasného řešení vodovodního řadu, který je uložen
na pozemku p. č. 518/67 v k. ú. Jevíčko-předměstí a zajištěním zpracování PD na komplexní
řešení vodovodního řadu na sídlišti K. Čapka v Jevíčku
3c/34R/2020 starostu města vyřízením obdržené petice občanů na "Úpravu, obnovu či vybudování
příjezdové cesty a míst ke stání ve sportovním areálu TC Žlíbka" a jednáním se Sokolem
o jejich finanční spoluúčasti
8b/34R/2020 starostu sepsáním odpovědi na dopis žadatele o ukončení nájmu v bytě na ul. Nerudova 529A,
Jevíčko s ohrazením se na špatný postup Města Jevíčko při řešení škodní události ze dne 2. 8.
2016
Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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6a/34R/2020 schválit po projednání s projektantem provedení změny délky kolmých parkovišť výhradně pro
stání a parkování osobních vozidel v rámci stavby Okružní II (2. etapa) - komplexní
rekonstrukce dle návrhu komise pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost
6c/34R/2020 schválit výsledek výběrového řízení a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby a
následné koupi nemovitých věcí s firmou KONSTRUKTA - STAVBY, s. r. o., Za Brněnskou ulicí
4292, 796 01 Prostějov, IČ: 28319401 za nabídkovou cenu 1.010,- Kč bez DPH za m 2 části
pozemku p. č. 538/22 v k. ú. Jevíčko-předměstí v rámci akce "Výstavba na ul. Nerudova
Jevíčko - developerský projekt"

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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