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Město Jevíčko

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

U S N E S E N Í
48. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 5. 10. 2020 v zasedací místnosti od 14:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/48R/2020 program 48. schůze rady města dne 5. 10. 2020

2a/48R/2020 uzavření smlouvy mezi Městem Jevíčko a MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s. Palackého
nám. 1, 569 43 Jevíčko na poskytnutí účelového příspěvku na obnovu nátěru dřevěné zvonice
na Maříně s biocidním ošetřením s příspěvkem ve výši 25.320 Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy

3a/48R/2020 poskytnutí  dotace  na  úhradu  cestovních  nákladů  ve  výši  1.042  Kč  18.  oddílu  skautek
"Veronica" Jevíčko, z. s. a cestovních nákladů ve výši 30.000 Kč T. J. SK Jevíčko, z. s.

3b/48R/2020 podmínky uzavřené výzvy a zadávací dokumentace pro VŘ na dodavatele sběrových nádob
v rámci projektu "Zavedení systému door to door v Jevíčku - OPŽP", seznam firem k obeslání a
členů hodnotící komise dle zápisu

4a/48R/2020 výsledek VŘ na pozici  strážník/strážnice MP Jevíčko a uzavření pracovní smlouvy na dobu
neurčitou s vybraným uchazečem dle zápisu

5/48R/2020 zadávací  podmínky  včetně  příloh  a  navržené  firmy  pro  obeslání  k  podání  CN  na  akci
"KLUBOVNA  SKAUTSKÝCH  ODDÍLŮ"  a  pověřuje  starostu  vyhlášením  výběrového  řízení  na
uvedenou akci

6b/48R/2020 provedení  ořezu vybrané zeleně firmou Petr  Dokoupil,  679 37 Borotín  5  za  částku  80.500 Kč
bez DPH

6c/48R/2020 provedení  výsadby  aleje  na  ul.  Svitavská  firmou  Petr  Dokoupil,  679  37  Borotín  5  za  částku
72.322 Kč bez DPH

6d/48R/2020 výsadbu sadu na ul.  Vrchlického firmou Petr  Dokoupil,  679 37 Borotín 5 za částku 26.790 Kč
bez DPH

7d/48R/2020 rozpočítávání  energií  a  vody  na  nové  budově  úřadu  po  zrušení  PBH  dle  přílohy  zápisu
s účinností ode dne schválení

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města

2b/48R/2020 pověřit  radu  města  zajištěním  znaleckých  posudků  u  nemovitostí  města  doporučených
k prodeji dle zápisu

Rada města Jevíčko pověřuje

3c/48R/2020 místostarostu města průzkumem území a lokalit pro možnost umístění kontejnerů 1.100 litrů u
bytových domů v rámci projektu "Zavedení systému door to door v Jevíčku - OPŽP"

4b/48R/2020 investičního technika posoudit prostorové dispozice projektantem k vybudování parkoviště na
ul. Dr. Klimeše na pozemcích p. č. 1506/24 a p. č. 1506/23 v k. ú. Jevíčko-předměstí

Rada města Jevíčko neschvaluje
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6a/48R/2020 udělit souhlas k vybudování zpevněného stání na pozemku p. č. 5440 v k. ú. Jevíčko-předměstí
žadateli dle zápisu

Rada města Jevíčko souhlasí

7a/48R/2020 s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu na ul. Barvířská 560 v Jevíčku dle předloženého
návrhu za předpokladu, že budou splněny další podmínky stanovené Ministerstvem pro místní
rozvoj  ČR  a  stanovené  Integrovaným  regionálním  operačním  programem  ve  studii
proveditelnosti  z  roku  2018

7b/48R/2020 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem kanceláře o velikosti 12,80 m² na adrese Palackého
nám.  1,  Jevíčko  pro  komerční  využití  za  částku  1.300  Kč/měsíc  +  úhradu  podílu  na
spotřebované el. energii a podíl na plynu (topení) žadateli dle zápisu

Rada města Jevíčko ruší

7c/48R/2020 usnesení RM č.  19/43 ze dne 14. 5.  2012, týkající  se fakturace energií  bývalého Podniku
bytového hospodářství města Jevíčka

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


