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

USNESENÍ
52. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 16. 11. 2020 v zasedací místnosti od 14:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/52R/2020

program 52. schůze rady města dne 16. 11. 2020

2b/52R/2020 úpravu rozpočtu MŠ Jevíčko na rok 2020 č. 1
3a/52R/2020 záměr pronájmu části pozemku p. č. 1230/4 v k. ú. Jevíčko-předměstí
3b/52R/2020 úpravu odstavné plochy na části pozemku p. č. 1230/4 v k. ú. Jevíčko-předměstí dle zápisu do
celkové výše 70.000 Kč realizačních nákladů za podmínky uzavření nájemní smlouvy na
uvedenou část pozemku mezi Městem Jevíčko a pronajímatelem dle zápisu na období nájmu
5 let
3f/52R/2020

zhotovení 200 ks nástěnných kalendářů města ﬁrmou Jan Kaderka, Bezručova 571, Velké
Opatovice, IČ: 05376327, ve formátu A3 na rok 2021 za celkovou cenu 22.000 Kč (není plátce
DPH)

3g/52R/2020 uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu mezi Městem Jevíčko a Agenturou Martin
Konečný, Sokolská 24, 748 01 Hlučín na vystoupení Leony Machálkové s kapelou v rámci
programu Jevíčské pouti v termínu 14. 8. 2021 za částku 68.000 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
4/52R/2020

úhradu faktury ﬁrmě Pavel Berka, U Cihelny 631, Jevíčko ve výši 98.373 Kč vč. DPH za tesařské
a pokrývačské práce na opravě kůlny u č. p. 310 na ul. Okružní IV v Jevíčku po sesuvu hradeb

5a/52R/2020 vnitřní platový předpis, který stanovuje výši odměn z dohod o pracovní činnosti pro členy JSDH
Jevíčko na rok 2021 dle zápisu
5b/52R/2020 ceník provozních nákladů za práci hasičské techniky (vozidel) JSDH Jevíčko platný od 1. 1. 2021
6c/52R/2020 smlouvu o údržbě zeleně mezi Městem Jevíčko a ﬁrmou Petr Dokoupil, 679 37 Borotín 5 na
kalendářní rok 2021
6d/52R/2020 záměr pachtu pozemků p. č. 4026, p. č. 4171, p. č. 4226/1, p. č. 4758, p. č. 4768, p. č. 5141, p.
č. 5142, p. č. 5203, p. č. 5200/4, p. č. 5398 a p. č. 5417, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí
7a/52R/2020 prodloužení stávajících a uzavírání nových nájemních smluv o nájmu bytu na rok 2021
s nájemníky dle přílohy
Rada města Jevíčko přiděluje
2a/52R/2020 odměnu řediteli ZUŠ Jevíčko z prostředků přidělených z Krajského úřadu Pk ve výši dle přílohy
zápisu
2c/52R/2020 odměnu ředitelce MŠ Jevíčko z prostředků přidělených z Krajského úřadu Pk ve výši dle přílohy
zápisu
5c/52R/2020 ﬁnanční odměny pro aktivní členy JSDH Jevíčko za celoroční činnost dle návrhu
Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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2d/52R/2020 schválit změnu využití grantu města pro organizaci Ze Zámečku do světa, z. s., U Zámečku
451, 569 43 Jevíčko z plánované akce "Závěrečné taneční vystoupení taneční přípravky" na
akci "Nákup látek, tanečních oděvů a pořízení rekvizit a pomůcek nezbytných pro práci dětí
taneční přípravky ve školním roce 2020/2021"
3e/52R/2020 schválit cenu stočného na rok 2021 ve výši 40 Kč/m3 vč. DPH
3h/52R/2020 schválit studii výstavby RD v lokalitě "U kapličky" v Jevíčku a stanovit regulativy s ponecháním
2 pozemků pro potřeby města
6a/52R/2020 schválit prodloužení smlouvy o dílo mezi Městem Jevíčko a ﬁrmou Aleš Ertl na provádění
lesních prací do 31. 12. 2022 za ceny roku 2018 s navýšením o průměrné roční míry inﬂace
dosažené v ČR v letech 2018 a 2019
Rada města Jevíčko souhlasí
2e/52R/2020 s čerpáním rezervního fondu ZUŠ Jevíčko v roce 2020 do výše 100.000 Kč
7b/52R/2020 s předčasným ukončením nájemní smlouvy na byt č. 12 vel. 2 + 1 na ul. Nerudova 529a ke dni
30. 11. 2020 a kompenzací za provedené úpravy v bytě žadateli dle zápisu
Rada města Jevíčko pověřuje
3c/52R/2020 vedoucího organizačního odboru zpracováním návrhu nájemní smlouvy na pronájem části
pozemku p. č. 1230/4 v k. ú. Jevíčko-předměstí jako dočasné odstavné plochy podél příjezdové
komunikace k areálu Žlíbka na dobu 5 let za podmínek 10 Kč/m2 a rok k využití
Rada města Jevíčko neschvaluje
3d/52R/2020 prominutí nájemného u nebytových prostor ve 2. vlně pandemie Covid19
6b/52R/2020 záměr pronájmu pozemku p. č. 70/6 v k. ú. Zadní Arnoštov

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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