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

USNESENÍ
37. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 6. 4. 2020 v kanceláři starosty formou telekonference od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/37R/2020

program 37. schůze rady města dne 6. 4. 2020

2a/37R/2020 cenovou nabídku firmy Instalatérství Tříska, s. r. o, Zadní Arnoštov 67, 569 43 Jevíčko, IČ:
07740794 na výměnu radiátorů v budově MŠ Jevíčko za částku 20.380 Kč vč. DPH
2b/37R/2020 firmě REHAU Automotive, s. r. o. umístění reklamního poutače na Palackého náměstí s úhradou
poplatků dle platné Obecně závazné vyhlášky města Jevíčko č. 3/2019, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství
2c/37R/2020 dotaci pro TJ Jevíčko, z. s., Okružní I 637, Jevíčko ve výši 6.036 Kč na základě
uzavřené veřejnoprávní smlouvy
3/37R/2020

úlevy na nájemném za dva měsíce roku 2020 pro vybrané nebytové prostory dle přílohy, a to
z důvodu podpory podnikatelů v souvislosti se stávajícím nouzovým stavem z důvodu výskytu
koronavirové infekce Covid-19 a jeho negativních dopadů na podnikání

4a/37R/2020 cenovou nabídku spol. 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. 783
v Jevíčku" ve výši 10.000 kč bez DPH
4b/37R/2020 cenovou nabídku na projekt havarijní opravy věžového krovu městské věže Jevíčko (průzkumy,
DSP, DPS) od společnosti INRECO s. r. o., Škroupova 441/9, 500 02 Hradec Králové ve výši
470.690 Kč vč. DPH
4c/37R/2020 podání výpovědi z nájemních smluv s vlastníky technologických zařízení umístěných
v městské věži – VODAFONE, FORTECH a CETIN a pověřuje vedoucího organizačního odboru
jejich řešením z důvodu stávajícího havarijního stavu a biocidního napadení dřevěných
konstrukcí věže
4d/37R/2020 cenovou nabídku na vypracování odborného posudku napadení dřevěných stropů
dřevokaznými škůdci v objektu bývalé sýpky od společnosti INRECO, s. r. o., Škroupova 441/9,
500 02 Hradec Králové ve výši 44.770 Kč vč. DPH
5a/37R/2020 sanitační řád ubytovny města na ul. Soudní 51 v Jevíčku s účinností od 1. 4. 2020
6a/37R/2020 veřejnoprávní smlouvu č. 39 na dotaci ve výši 1.862.383 Kč mezi Městem Jevíčko a Svazkem
obcí skupinového vodovodu Malá Haná, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ: 72040734
na akci "Oprava vodovodu a kanalizace - II. etapa na ul. Okružní II, Jevíčko" a
pověřuje místostarostu podpisem smlouvy
6b/37R/2020 smlouvu o dílo mezi Městem Jevíčko a firmou SWIETELSKY stavební, s. r. o., Dopravní stavby
VÝCHOD, Oblast Pardubice, sídlo Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599 na
akci "Rekonstrukce silnice III/36613 Okružní II, Jevíčko" (SO 131 chodníky a parkovací stání,
SO 431 veřejné osvětlení, SO 801 vegetační úpravy; včetně stavby "Propojení chodníkem ul.
Okružní II a ul. Pod Zahradami" tj. SO 101 a SO 401) za nabídkovou cenu ve výši
2.300.173,77 Kč bez DPH (2.783.210,26 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy
6c/37R/2020 výsledek výběrového řízení a smlouvu o dílo na akci "Příprava území a infrastruktura pro
průmyslovou zónu v Jevíčku" s firmou BETA - PROJEKT, s. r. o. se sídlem Zadní 402/1a, 568 02
Svitavy-Lačnov, IČ: 64257614 za nabídkovou cenu ve výši 206.366 Kč vč. DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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6d/37R/2020 výsledek výběrového řízení a smlouvu o dílo s firmou TOFRA-STAVBY, s. r. o., Biskupická 367,
569 43 Jevíčko, IČ: 07695454 na akci "Oprava hradeb p. č. 65 Malé náměstí 118"
za nabídkovou cenu 361.025 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
7b/37R/2020 cenovou nabídku firmy VPO Okna Blansko, s. r. o., Vodní 640/7, 678 01 Blansko, IČ: 27715736
na dodávku a montáž 4 ks oken u domu č. p. 119 na Malém náměstí v Jevíčku za částku
67.060 Kč vč. DPH a souhlasí s jejich výměnou
Rada města Jevíčko pověřuje
4e/37R/2020 investičního technika zajištěním součinnosti dle požadavků zhotovitele odborného posudku
napadení dřevěných stropů dřevokaznými škůdci v objektu bývalé sýpky
5b/37R/2020 investičního technika ve spolupráci s tajemníkem a místostarostou přípravou poptávky
k zaslání cenových nabídek na práce spojené v oblasti BOZP a odpadového hospodářství pro
Město Jevíčko
Rada města Jevíčko souhlasí
7a/37R/2020 s prodloužením nájemní smlouvy nebytového prostoru na adrese Třebovská 71 v Jevíčku OSVČ
Liboru Vyklickému, obuvnictví a zámečnictví, Třebovská 71, 569 43 Jevíčko, IČ: 66553580
do 31. 12. 2020

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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