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

USNESENÍ
42. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 29. 6. 2020 v zasedací místnosti MěÚ Jevíčko od 14:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/42R/2020

program 42. schůze rady města dne 29. 6. 2020

2/42R/2020

obnovu náhrobků na Židovském hřbitově v Jevíčku firmou Kamenosochařství Hemzal, Jiráskova
359, 798 52 Konice za částku 20.000 Kč s 50 % finanční spoluúčastí společnosti Matana, a. s.,
Židovská obec v Praze, Malá Štupartská 646/1, 110 00 Praha 1

3c/42R/2020 bezplatný pronájem městské chaty a tábořiště pro SRPS ZŠ Jevíčko na Smolenském údolí
k uspořádání letního táboru pro děti I. stupně ve dnech 2. 8. 2020 - 8. 8. 2020
3d/42R/2020 cenovou nabídku firmy NETVOIP Jevíčko k realizaci nového kamerového bodu na budově
synagogy za částku 39.518 Kč bez DPH
4a/42R/2020 rozpočet kulturních programů v rámci Jevíčského kulturního léta do částky 70.000 Kč
4c/42R/2020 objednávku fotografování města Jevíčka a zhotovení virtuální videoprohlídky památek města
fotografem panem Jaroslavem Horákem, Končínská 110, Litomyšl za nabídkovou cenu
72.600 Kč vč. DPH
4e/42R/2020 hodnotící komisi pro výběrové řízení na zakázku zhotovitele stavebních prací na akci "Přístavba
a stavební úpravy kina ASTRA, Kostelní 41, 569 43 Jevíčko" ve složení dle zápisu
5a/42R/2020 dotaci ve výši 3.750 Kč na pořádání příměstského tábora „Prázdninová dílna s knihou“
v termínu 13. 7. 2020 - 17. 7. 2020 a dotaci ve výši 5.250 Kč na pořádání příměstského tábora
„Cestovatel všeuměl“ v termínu 20. 7. 2020 - 24. 7. 2020 pořádaných MAS Moravskotřebovsko
a Jevíčsko, o. p. s. ve spolupráci se ZŠ Jevíčko
5b/42R/2020 realizaci knižní publikace "Židovská obec Jevíčko" v nákladu 200 ks a cenovou nabídku
společnosti TG TISK, s. r. o., 5. května 1010, 563 01 Lanškroun ve výši 97.000 Kč vč. DPH
5c/42R/2020 smlouvu o bezplatné výpůjčce mezi Městem Jevíčko a Institutem Terezínské iniciativy, o. p. s.
na výstavu "Nechte mě být, jaká jsem - životní příběh Anne Frankové"
5d/42R/2020 přijetí dotací Pardubického kraje v Podprogramu 4 na podporu subjektů činných v oblasti
kultury v Pardubickém kraji a na požární ochranu pro JSDH Jevíčko na akce dle zápisu a
pověřuje starostu podpisem smluv
5e/42R/2020 CN firmy LOTECH Design, spol. s r. o., Zlatnická 6, 110 00 Praha 1 k zakoupení pultové,
prosklené a uzamykatelné vitríny pro potřeby muzea za částku 50.980 Kč bez DPH, kdy
k úhradě bude využito dotace Pk ve výši 30.000 Kč
6c/42R/2020 aktualizaci seznamu technických prostředků města Jevíčko k provádění záchranných a
zabezpečovacích prací při povodni, požáru a jiných mimořádných událostech
6e/42R/2020 vyřazení vozidla Avia A 30 NA rz SY 96 - 07 z registru motorových vozidel a z majetku města
7b/42R/2020 cenovou nabídku správce VO (Zdeněk Schreiber, U Hřiště 277, 569 42 Chornice, IČ: 88620387)
na výměnu veřejného osvětlení v ul. U Cihelny v Jevíčku za nabídkovou cenu 85.242 Kč vč. DPH
7c/42R/2020 zakoupení 10 ks pivních setů za celkovou cenu 19.980 Kč vč. DPH a nůžkového altánu v ceně
do 17.000 Kč vč. DPH pro potřeby města
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8a/42R/2020 smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Jevíčko a kupujícími dle zápisu na zřízení
věcného břemene na pozemku p. č. st. 216/1 a nově zaměřeného pozemku p. č. 138/1, oba
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy
8c/42R/2020 smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-2006467/VB/1, Jevíčko, Soudní – rekonstrukce,
knn mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
na zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p. č. 96/7, p. č. 96/8, p. č. 96/9, p. č.
96/24, p. č. 107/8, p. č. 107/9, p. č. st. 4, p. č. st. 6 a p. č. st. 116/1, vše v k. ú. Jevíčko-město a
pozemcích p. č. 49/7, p. č. 1752/1, p. č. st. 102/1 a p. č. st. 119, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a
pověřuje starostu podpisem smlouvy
8f/42R/2020

vytvoření nového sadu v prodloužení ulice Vrchlického a Římských legií, výsadbu aleje kolem
stezky u židovského hřbitova, výsadbu sloupovité formy javoru na ulici Okružní II dle
doporučení komise životního prostředí

9/42R/2020

úhradu členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska,
IČ: 69834458 ve výši 69.400 Kč

Rada města Jevíčko pověřuje
4d/42R/2020 investičního technika města zajištěním nezbytné technické dokumentace pro řešení výměny
kotle a zateplení budovy Zámečku bez využití dotace
8d/42R/2020 vedoucího organizačního odboru provedením místního šetření na pozemku p. č. 136/1 v k. ú.
Jevíčko-předměstí s provedením fotodokumentace místa a následné předložení komplexní
zprávy radním k rozhodnutí
8g/42R/2020 vedoucího organizačního odboru zajištěním plánu výsadby v rámci schválených akcí dle
doporučení komise životního prostředí
Rada města Jevíčko ruší
6d/42R/2020 bod usnesení RM č. 5b/22R/2019 ze dne 23. 9. 2019 týkající se zjednosměrnění ul. Soudní
ve směru od ul. Třebovská s výjezdem do ul. Kostelní s ponecháním obousměrného úseku z ul.
Kostelní po RD č. p. 52 v ul. Soudní
8b/42R/2020 bod usnesení RM č. 5a/38R/2020 ze dne 20. 4. 2020 týkající se smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IE-12-2006467/VB/1, Jevíčko, Soudní – rekonstrukce, knn mezi Městem Jevíčko a
společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p. č. 96/7, p. č. 96/8, p. č. 96/9, p. č. 96/24, p. č. 107/8, p. č. 107/9,
p. č. st. 4, p. č. st. 6 a p. č. st. 116/1, vše v k. ú. Jevíčko-město
Rada města Jevíčko souhlasí
3b/42R/2020 s čerpáním investičního fondu MŠ Jevíčko do výše 170.000 Kč na nákup dvou herních prvků
na zahradu MŠ v roce 2020
3e/42R/2020 s čerpáním investičního fondu ZŠ Jevíčko ve výši 261.296,05 Kč v rámci projektu "Modernizace
učebny přírodních věd"
3f/42R/2020

se zápisem oboru vzdělávání Základní škola speciální z důvodu přítomnosti žáků
se střední mentální retardací a kombinací vad

Rada města Jevíčko neschvaluje
3a/42R/2020 zbudování vyhrazených parkovacích stání kolem celého domu č. p. 126 na ul. Barvířská a
Kobližná v Jevíčku pro celkem 6 vozidel žadatelům dle zápisu
Rada města Jevíčko uděluje
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7a/42R/2020 souhlas žadatelce dle zápisu s vybudováním zpevněné parkovací plochy ze zatravňovacích
bloků před domem č. p. 355 a č. p. 564 na části pozemku p. č. 1753/2 v k. ú. Jevíčko předměstí
na ul. Zadní na šíři vjezdu + 2,5 metru směrem ke spodní hranici RD na 1 parkovací
kolmé stání s podmínkou, než bude provedena vlastní realizace vyřídit si veškerá potřebná
vyjádření pro provedení stavby, která budou předložena radě před vlastní realizací
zpevněné parkovací plochy
Rada města Jevíčko jmenuje
4b/42R/2020 nové členky SPOZ Města Jevíčko paní Janu Dunaj a Dagmar Krhlovou
6b/42R/2020 Františka Juriše, pověřeného vedením MP Jevíčko, členem komise pro mimořádné události
s účinností ode dne schválení
Rada města Jevíčko odvolává
6a/42R/2020 z členství komise pro mimořádné události Bc. Miroslava Zemánka vzhledem k ukončení
pracovního poměru u Města Jevíčko
Rada města Jevíčko nedoporučuje zastupitelstvu města
8e/42R/2020 vyhovět žádosti o převod vlastnických práv stavebního pozemku pro garáž v lokalitě ul.
Římských legií v Jevíčku dle článku VII., odst. 7. kupní smlouvy žadateli dle zápisu

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta
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Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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