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

USNESENÍ
39. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 4. 5. 2020 v zasedací místnosti MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/39R/2020

program 39. schůze rady města dne 4. 5. 2020

3a/39R/2020 cenovou nabídku společnosti ART Reklama, s. r. o., Pražská 1099/78, 679 61 Letovice
na dodávku 4 ks dibond reklamních panelů na mantinel u atletického hřiště ve výši
24.905,43 Kč vč. DPH
3b/39R/2020 finanční spoluúčast spolupořadatele, kterým je Město Jevíčko, částkou 3.200 Kč na akci "Noční
pochod na Hušák"
4a/39R/2020 výsledek výběrového řízení na místo strážník MP Jevíčko a uzavření pracovní smlouvy na dobu
neurčitou s vybraným uchazečem dle zápisu
4b/39R/2020 přijetí technického pracovníka do pracovního poměru na dobu určitou jednoho roku dle zápisu,
kde bude podmínkou doporučující vstupní lékařská prohlídka z pracovního lékařství
ve Svitavách, která potvrdí, že žadatel nemá pracovní omezení pro činnosti běžně
prováděné technickými pracovníky města
4c/39R/2020 opravu poštovního serveru a nákup nového firewallu od firmy OR-CZ spol. s r. o., Brněnská 19,
Moravská Třebová, IČ: 481 68 921 dle předložené CN za částku 52.916 Kč bez DPH
5c/39R/2020 cenovou nabídku firmy Bezvastavby, s. r. o., Úsobrno 120, IČ: 07697635 na opravu poškození
stěny RD č. p. 421 na ul. Třebovská v Jevíčku za předpokládanou částku ve výši 141.000 Kč bez
DPH
6/39R/2020

přidělení bytu na DPS Kobližná 125 v Jevíčku jmenovanému dle zápisu, který je opatrovancem
Města Jevíčko

Rada města Jevíčko nesouhlasí
2/39R/2020

vyhovět žádosti žadatele dle zápisu na prominutí platby za srážkovou vodu ve 2. Q za rok
2020, kdy tato povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu
je stanovena zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Rada města Jevíčko pověřuje
3c/39R/2020 investičního technika ve spolupráci s technickými pracovníky města řešením obvodového
zajištění statiky nosných trámů v objektu bývalé sýpky
Rada města Jevíčko mění
5a/39R/2020 cenu základního nájemného dle m² v bytě č. 10 na adrese Nerudova 529A v Jevíčku z částky
50 Kč na částku 55 Kč za m² s platností od 1. 5. 2020
Rada města Jevíčko ruší
5b/39R/2020 bod usnesení ZM č. 6/10Z/2019 ze dne 12. 8. 2019 týkajíci se schválené cenové nabídky firmy
Hrbata, s. r. o., Svitavská 166, Jevíčko, IČ: 02855712 na opravu poškození stěny RD č. p. 421
na ul. Třebovská v Jevíčku za předpokládanou částku ve výši 141.730 Kč bez DPH, která
z kapacitních důvodů nemohla zakázku realizovat

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Rada města Jevíčko souhlasí
5d/39R/2020 s pořízením nového sporáku a s výrobou a montáží kuchyňské linky do kulturního domu
v Zadním Arnoštově za částku do 40.000 Kč vč. DPH

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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