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

USNESENÍ
47. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 21. 9. 2020 v zasedací místnosti od 10:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/47R/2020

program 47. schůze rady města dne 21. 9. 2020

2e/47R/2020 upravený odpisový plán majetku MŠ Jevíčko na rok 2020 s úpravou od 1. 10. 2020 dle zápisu
3b/47R/2020 podání žádosti o dotaci na projekt "Přístavba a stavební úpravy kina Astra, Kostelní 41, 569 43
Jevíčko" na MMR, kdy nejvýhodnější nabídku podala společnost INPROJECTS, Alexander Ivanov,
IČ: 02008726, Dukelská 1052/1, 779 00 Olomouc za nabídkovou cenu 12.000 Kč bez DPH za
zpracování a podání žádosti o dotaci a odměnou za úspěšnost ve výši 13.000 Kč bez DPH
s podmínkou doložení pojištění odpovědnosti
3c/47R/2020 podání žádosti o dotaci na projekt "Příprava ZTI a technické infrastruktury pro průmyslovou
zónu ulice Třebovská, Jevíčko" na MPO, kdy nejvýhodnější nabídku podala společnost
INPROJECTS, Alexander Ivanov, IČ: 02008726, Dukelská 1052/1, 779 00 Olomouc
za nabídkovou cenu 20.000 Kč bez DPH za zpracování a podání žádosti o dotaci s odměnou za
úspěšnost ve výši 30.000 Kč bez DPH s podmínkou doložení pojištění odpovědnosti
4a/47R/2020 uzavření darovacích smluv s Oblastní charitou Polička, Charitou Svitavy a spol. Naproti, o. p. s.
v celkové výši 15.000 Kč na veřejně prospěšné projekty dle zápisu a pověřuje starostu
podpisem darovacích smluv
4b/47R/2020 dotaci ve výši 5.500 Kč na pořádání letního tábora Suté Břehy pořádaného Spolkem rodičů,
přátel a sponzorů ZŠ v Jevíčku v termínu 14. 8. – 23. 8. 2020
5a/47R/2020 výběrovou komisi pro hodnocení uchazečů na pozici strážník/strážnice MP Jevíčko ve složení
dle zápisu a provedení pohovorů s žadateli v úterý dne 29. 9. 2020
7a/47R/2020 záměr prodeje pozemku p. č. 4241/35 v k. ú. Jevíčko-předměstí
7b/47R/2020 bezúplatný pronájem městské chaty pro výtvarný obor ZUŠ Jevíčko v termínu 23. - 25. 10.
2020
7d/47R/2020 smlouvu o poskytnutí ﬁnanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje
č. OŽPZ/20/23934 na částku 8.910 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy
7f/47R/2020

nejnižší nabídkovou cenu za koupi pozemků p. č. st. 77 a p. č. 92, oba v k. ú. Jevíčko-město (ul.
Kobližná) ve výši 2.050.000 Kč a nejnižší nabídkovou cenu za koupi pozemku p. č. st. 228
v k. ú. Jevíčko-předměstí (ul. Okružní I) ve výši 730.000 Kč

7g/47R/2020 komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci prodeje pozemků p. č. st. 77 a p. č.
92, oba v k. ú. Jevíčko-město (ul. Kobližná) a p. č. st. 228 v k. ú. Jevíčko-předměstí (ul. Okružní
I) dle zápisu
Rada města Jevíčko souhlasí
2a/47R/2020 s realizací vzdělávací akce pro pedagogy dne 6. 10. 2020 od 12:30 h do 17:00 h v prostorách
budovy ZŠ Jevíčko prostřednictvím MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s.
Rada města Jevíčko pověřuje

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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2b/47R/2020 starostu města jednáním s žadatelem o spoluﬁnancování opravy příjezdové cesty k zahrádkám,
která je na pozemcích p. č. 1721/14 a p. č. 1721/12, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí
2c/47R/2020 investičního technika místním šetřením a stanovením ceny materiálu k vybudování příjezdové
komunikace ke krytému garážovému stání, které je na pozemku p. č. 1356 v k. ú. Jevíčkopředměstí
6/47R/2020

starostu města jednáním s ﬁrmou KONSTRUKTA - STAVBY, s. r. o., Prostějov o spolupodílení se
na ﬁnancování zpracování PD na opravu celé komunikace v rámci projektu "Výstavba na ul.
Nerudova Jevíčko – developerský projekt"

7c/47R/2020 investičního technika posouzením míry poškození příjezdové cesty ke garáži u RD č. p. 584 na
ul. A. K. Vitáka v Jevíčku
Rada města Jevíčko ruší
2d/47R/2020 bod usnesení RM č. 2b/45R/2020 ze dne 24. 8. 2020 týkající se schválení upraveného
odpisového plánu MŠ Jevíčko na rok 2020
3a/47R/2020 usnesení RM č. 4b/46R/2020 ze dne 7. 9. 2020 týkající se 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"
Rada města Jevíčko jmenuje
5b/47R/2020 Františka Juriše, pověřeného vedením MP Jevíčko, členem komise pro dopravu, dopravní
obslužnost a bezpečnost s účinností ode dne schválení
Rada města Jevíčko nedoporučuje zastupitelstvu města
7e/47R/2020 schválit záměr nabytí pozemku p. č. 5223 v k. ú. Jevíčko-předměstí

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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