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

USNESENÍ
40. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 18. 5. 2020 v zasedací místnosti MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/40R/2020

program 40. schůze rady města dne 18. 5. 2020

2/40R/2020

umístění DZ č. B29 zákaz stání s dodatkovou tabulkou E4 s délkou úseku 30 m na sloupek
stávající DZ jednosměrný provoz v ul. Růžové pro vyřešení stání vozidel v tomto úseku a
bezpečný průjezd vozidel obsluhy

4a/40R/2020 nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 2020-SML/717/2713/Fre
pro stavby lávky v rámci společné stezky Jevíčko - Velké Opatovice v úseku přes Malonínský
potok mezi Městem Jevíčko a Povodím Moravy s. p., Brno a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
4c/40R/2020 smlouvu č. OKSCR/20/21510 mezi Pardubickým krajem a Městem Jevíčko o poskytnutí odměny
100.000 Kč z rozpočtových prostředků Pk za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace
MPR a MPZ v roce 2019 v Pardubickém kraji a pověřuje starostu podpisem smlouvy
5a/40R/2020 finanční částku 22.426 Kč vč. DPH na nákup ochranných přileb a materiálu pro JSDH Jevíčko
s úhradou z rozpočtu na PO 2020
5b/40R/2020 uzavření kupní smlouvy mezi Městem Jevíčko a firmou C SYSTEM CZ, a. s., Otakara Ševčíka
840/10, 636 00 Brno, IČ: 27675645, DIČ: CZ27675645 na dodávku výpočetní techniky v rámci
centrálního nákupu stolních PC za částku 38.727 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
7a/40R/2020 záměr prodeje pozemků p. č. 4241/38 a p. č. 4241/49, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí
7c/40R/2020 provedení terénních úprav okolí atletického hřiště firmou Petr Dokoupil, Borotín 5, IČ:
74355163 za cenu 100 Kč bez DPH za m2
Rada města Jevíčko ruší
3/40R/2020

bod usnesení RM č. 2/35R/2020 z 16. 3. 2020, kdy došlo dnem 17. 3. 2020 uzavření
příspěvkové organizace MŠ Jevíčko, která dnem 25. 5. 2020 opět zahajuje provoz dle
platné legislativy za dodržování předepsaných hygienických a preventivních opatření
na základě metodického pokynu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy "Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020"

Rada města Jevíčko pověřuje
4b/40R/2020 místostarostu projednat finanční spoluúčast nejméně ve výši 75 % celkových
nákladů k předloženému návrhu na úpravy židovského hřbitova zejména s Židovskou obcí a
ostatními dotčenými institucemi se žádostí o udělení souhlasu s navrženými úpravami
6b/40R/2020 investičního technika zajištěním cenových nabídek na opravu eurocesty v úseku od ul.
Třebovské po křižovatku ulic U Cihelny a U Střelnice
Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města
6a/40R/2020 schválit provedení havarijní opravy sociálního zařízení v 1. a 2. patře ubytovny města na ul.
Soudní 51, kdy práce provede firma Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, 569 43
Jevíčko, IČ: 28821068 v částce do 360.000 Kč bez DPH

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

strana 1 / 2

Rada města Jevíčko nedoporučuje zastupitelstvu města
7b/40R/2020 schválit nabídku společnosti KERAX, s. r. o. na koupi části pozemku p. č. 3573 v k. ú.
Jaroměřice za částku 1.500 Kč/m2
Rada města Jevíčko souhlasí
8/40R/2020

se změnou nájemce bytu č. 1 na adrese Křivánkova č. p. 98 v Jevíčku dle žádosti

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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