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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
53. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 7. 12. 2020 v zasedací místnosti od 14:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/53R/2020 program 53. schůze rady města dne 7. 12. 2020

2a/53R/2020 nabídku společnosti D.A.S. Rectsschutz AG, pobočka ČR, Vyskočilova 148/4, Michle, 140 00
Praha 4, IČ: 03450872 a uzavření pojištění právní ochrany pro Město Jevíčko na ochranu práv
pojištěného s převzetím rizik vzniku nákladů spojených s prosazováním právních zájmů města

2b/53R/2020 objednávku a dodávku osázení 4 ks květinových věží na Palackého náměstí v Jevíčku pro rok
2021  od  společnosti  Zahradnictví  Jurka,  Deštná  121,  679  61  Letovice  za  celkovou  cenu
30.276 Kč bez DPH

2d/53R/2020 zadávací dokumentaci, seznam firem pro obeslání v rámci výběrového řízení na projekt města
s názvem "Zkvalitnění pečovatelské služby v Jevíčku - vozidlo terénní služby" dle přílohy

2f/53R/2020 zadávací dokumentaci, seznam firem pro obeslání v rámci výběrového řízení na projekt města
s názvem "Zkvalitnění pečovatelské služby v Jevíčku - modernizace centra osobní hygieny" dle
přílohy

2g/53R/2020 složení  komise  pro  otevírání  obálek  a  hodnocení  cenových  nabídek  pro  projekty  města
s názvem "Zkvalitnění pečovatelské služby v Jevíčku - vozidlo terénní služby" a "Zkvalitnění
pečovatelské služby v Jevíčku - modernizace centra osobní hygieny" ve složení dle zápisu

2h/53R/2020 poskytnutí  finančního  daru  ve  výši  10.000  Kč  Nadaci  poutního  místa  Kalvárie  Jaroměřice  na
opravu  národní  kulturní  památky  Kalvárie  Jaroměřice  na  základě  uzavřené  veřejnoprávní
smlouvy

2i/53R/2020 pronájem částí  pozemku p. č. 1230/4 - ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí o výměře
285 m2 za cenu 2.850 Kč/rok, nájemní smlouvu mezi Městem Jevíčko a pronajímatelem dle
zápisu a pověřuje starostu podpisem smlouvy na dobu určitou s platností od 1. 1. 2021 do 31.
12. 2025

3a/53R/2020 úhradu  faktury  firmě  Zdeněk  Schreiber,  U  Hřiště  277,  Chornice  za  dodání  a  instalaci  LED
stropních  svítidel  do  rekonstruované  třídy  MŠ  Jevíčko  za  částku  81.663  Kč  vč.  DPH

3c/53R/2020 poskytnutí  mimořádné  finanční  dotace  ve  výši  30.000  Kč  ŘKF  Jevíčko  na  spolufinancování
víceprací  při  akci  restaurování  barokního mobiliáře  v  sakristii  KNPM na základě uzavřené
veřejnoprávní smlouvy

5b/53R/2020 dodatek č.  5  pachtovní  smlouvy mezi  Městem Jevíčko a společností  Hanácká zemědělská
společnost Jevíčko, a. s., IČ: 48173053 a pachtovné ve výši 210.832 Kč/rok

6a/53R/2020 vícepráce  firmy  KOLP,  s.  r.  o.,  Brno,  Kamenná  1016/4b,  provozovna  Moravská  Třebová,  Dr.
Jánského 1176/36, IČ: 60110066 na opravě poškození stěny RD Třebovská 421 v Jevíčku ve
výši 43 048,13 Kč bez DPH

6b/53R/2020 dodatek č.  1  ke smlouvě o dílo  ze dne 13.  10.  2020 uzavřené mezi  Městem Jevíčko a firmou
KOLP, s. r. o., Brno, Kamenná 1016/4b, provozovna Moravská Třebová, Dr. Jánského 1176/36,
IČ: 60110066 týkající se opravy poškození stěny RD Třebovská 421 v Jevíčku ve výši 43 048,13
Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1

Rada města Jevíčko vyhlašuje
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2c/53R/2020 výběrové řízení na projekt města s názvem "Zkvalitnění pečovatelské služby v Jevíčku - vozidlo
terénní služby"

2e/53R/2020 výběrové  řízení  na  projekt  města  s  názvem "Zkvalitnění  pečovatelské  služby  v  Jevíčku  -
modernizace centra osobní hygieny"

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města

3b/53R/2020 schválit  uzavření  smlouvy  mezi  Městem  Jevíčko  a  společností  CETIN,  a.  s.  se  sídlem
Českomoravská 2510/19,  Libeň,  190 00 Praha 9,  IČ:  04084063 o realizaci  překládky sítě
elektronických komunikací v lokalitě Třebovské ulice v souvislosti s výstavbou nového areálu
sběrného dvora

4a/53R/2020 schválit termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v roce 2021

5c/53R/2020 schválit prodej rodinného domu na ul. Kobližná 128 v Jevíčku na základě výsledků soutěže za
cenovou nabídku ve výši 2.150.000 Kč zájemci dle zápisu

5d/53R/2020 schválit smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností KONSTRUKTA – STAVBY, s. r. o., Prostějov
o zřízení práva stavby a následné koupi nemovitých věcí k vybudování řadové zástavby na
pozemku p. č. 538/22 v k. ú. Jevíčko-předměstí na ulici Nerudova

Rada města Jevíčko vydává

4b/53R/2020 nařízení města č. 1/2020 Tržní řád s účinností od 1. 1. 2021

Rada města Jevíčko odvolává

4c/53R/2020 Milana Bomberu z komise pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost na vlastní žádost ke
dni 31. 12. 2020

Rada města Jevíčko pověřuje

5a/53R/2020 vedoucího organizačního odboru zajištěním znaleckého posudku na ocenění pozemků p. č.
4464 a 4465 v k. ú. Jevíčko-předměstí o výměře 153 a 132 m2 za účelem zjištění tržní ceny

Rada města Jevíčko souhlasí

6c/53R/2020 s prodloužením nájemní  smlouvy Gymnáziu  Jevíčko,  A.  K.  Vitáka 452,  569 43 Jevíčko na
1 garážové stání a dílnu ve dvorním traktu Soudní 51, Jevíčko do 31. 12. 2021 za stávajících
podmínek

6d/53R/2020 s uzavřením a zněním nové nájemní smlouvy mezi Městem Jevíčko a společností MUDr. Jana
Melková,  s.  r.  o.,  IČ:  04852401,  Holečkova  789/49,  Praha  5,  o  nájmu  prostor  sloužících
k podnikání s účinností od 1. 1. 2021

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


