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

USNESENÍ
46. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 7. 9. 2020 v kanceláři starosty od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/46R/2020

program 46. schůze rady města dne 7. 9. 2020

2/46R/2020

zpracovaný plán výsadby ﬁrmou Petr Dokoupil, Borotín 5 v rámci navržených akcí dle
doporučení komise životního prostředí

3a/46R/2020 pronájem sálu budovy zámečku na školní rok 2020/2021 na každé pondělí v době od 18.00 21.15 h za účelem skupinového cvičení jogy v maximálním počtu 12 lidí na skupinu, žadatelce
dle zápisu za částku 150 Kč vč. DPH/h
3c/46R/2020 bezplatný pronájem městské chaty na rok 2021 pro potřeby Univerzity Hradec Králové,
Katedra archeologie FF, Rokitanského 62, Hradec Králové k ubytování studentů archeologie,
kteří přinášení velké přínosy pro město Jevíčko díky archeologickým nálezům v blízkosti města
4a/46R/2020 smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí dotace ve výši 6.970 Kč z
programu "Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji"
k poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pk na "činnost a provoz
turistického informačního centra v Jevíčku"
4b/46R/2020 podání žádosti o dotaci do výzvy MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s. v rámci Programu
rozvoje venkova na projekt "Vybavení kulturního domu v Zadním Arnoštově" do celkové výše
projektu 250.000 Kč v termínu do 21. 9. 2020
5/46R/2020

podmínky uzavřené výzvy a zadávací dokumentace pro VŘ na dodavatele sběrových nádob v
rámci projektu "Zavedení systému door to door v Jevíčku", seznam ﬁrem k obeslání a členů
hodnotící komise dle zápisu

6a/46R/2020 cenovou nabídku ﬁrmy Ing. Pavel Ščudla, 679 39 Úsobrno 112, IČ: 09275924, na vypracování
PD na akci "Vybudování městského muzea v budově č. p.51 ul. Soudní, Jevíčko" za nabídkovou
cenu ve výši 96.750 Kč (není plátce DPH)
6c/46R/2020 cenovou nabídku ﬁrmy Ing. Pavel Ščudla, 679 39 Úsobrno 112, IČ: 09275924 na vypracování
PD na akci "Zateplení půdy budovy zámečku č. p. 451, Jevíčko" za nabídkovou cenu ve výši
34.500 Kč (není plátce DPH)
7b/46R/2020 záměr prodeje části pozemku 5201/5 v k. ú. Jevíčko-předměstí
7c/46R/2020 provedení vyvětvení borovice na pozemku p. č. 1757/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí
Rada města Jevíčko pověřuje
7a/46R/2020 referenta správy bytového a nebytového fondu řešením úklidu dvorního traktu u RD č. p. 364
na ul. Biskupická v Jevíčku
7d/46R/2020 vedoucího organizačního odboru zajištění CN na provedení ošetření stromů vybraných z
hlediska průzkumu jejich bezpečnosti dle doporučení Ing. Kolaříka
Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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6b/46R/2020 schválit cenovou nabídku na provedení výměny kotlů v budově zámečku od ﬁrmy Instalatérství
Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, 569 43 Jevíčko, IČ: 28821068 ve výši 138.529 Kč bez DPH
Rada města Jevíčko uděluje
3b/46R/2020 souhlas pro ZŠ Jevíčko k přijetí účelově určeného ﬁnančního daru od společnosti Women for
Women, o. p. s., v rámci projektu "Obědy pro děti" pro rok 2020 ve výši 24.700 Kč a pro rok
2021 ve výši 37.700 Kč a pověřuje ředitele ZŠ Jevíčko podpisem darovacích smluv
4c/46R/2020 souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) na pozemku p. č. 538/22 v k. ú.
Jevíčko-předměstí pro společnost Konstrukta stavby, s. r. o., Za Brněnskou ulicí 4292, 796 01
Prostějov, IČ: 28319401 pro vydání stavebního povolení na výstavbu dvou nových bytových
domů a osmi řadových domů na ul. K. Čapka

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta

strana 2 / 2

