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

USNESENÍ
55. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 11. 1. 2021 v zasedací místnosti od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/55R/2021

program 55. schůze rady města dne 11. 1. 2021

4a/55R/2021 prezentaci Města Jevíčko v projektu Ručně malovaná cyklomapa Svitavsko dětem za částku
7.920 Kč bez DPH u společnosti CBS Nakladatelství, s. r. o., Vodní 1972, 760 01 Zlín a pověřuje
starostu zadáním podkladů do mapy
4c/55R/2021 cenovou nabídku projektantky Heleny Dobroucké, Nerudova 1419/84, 571 01 Moravská
Třebová, IČ: 76525864 na zpracování projektové dokumentace na akci "Rozšíření obecní
čistírny odpadních vod v Jevíčku - Zadním Arnoštově" za nabídkovou cenu 50.000 Kč (není
plátce DPH)
4d/55R/2021 objednávku dotačního managementu pro projekt "Zkvalitnění pečovatelské služby v Jevíčku"
u dotačního poradce Mgr. Jaroslava Špajse, U Hřiště 1280, 562 06 Ústí nad Orlicí za částku
50.820 Kč vč. DPH
4e/55R/2021 úhradu členského příspěvku Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43,
IČ: 71188720 na rok 2021 ve výši 2.801 Kč
4f/55R/2021

objednávku převozu materiálu z pozemku p. č. 4240 v k. ú. Jevíčko-předměstí v majetku města
Jevíčka na mezideponii města u ﬁrmy KERAX, a. s. do částky 60.000 Kč vč. DPH za účelem
přípravy pozemku pro výsadbu ovocného sadu města

5a/55R/2021 zápis do kroniky města Jevíčka za rok 2019 zpracovaný v elektronické podobě kronikářem
Mgr. Miroslavem Šafářem
5b/55R/2021 provedení záchranného archeologického výzkumu Regionálním muzeem v Litomyšli v rámci
stavebních akcí při rekonstrukci hasičské zbrojnice a vybudování areálu sběrného dvora
za maximální částky 30.000 Kč a 45.000 Kč
6/55R/2021

plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany na rok 2021

7d/55R/2021 záměr prodeje části pozemku p. č. 143/2 v k. ú. Jevíčko-předměstí
7g/55R/2021 záměr pronájmu budovy na pozemku p. č. st. 65 v k. ú. Zadní Arnoštov
8/55R/2021

cenovou nabídku ﬁrmy Metali, s. r. o., Útěchov 45, IČ: 62024655 na výrobu, dodávku
a montáž manipulačního žebříku na střechu bytového domu na ul. M. Mikuláše 551 v Jevíčku
za cenu 69.700 Kč bez DPH

9a/55R/2021 odpisy dlouhodobého majetku Města Jevíčko v roce 2020 ve výši 9.609.613 Kč
9b/55R/2021 odpisový plán dlouhodobého majetku Města Jevíčko v roce 2021 ve výši 9.686.290 Kč
Rada města Jevíčko přiděluje
3/55R/2021

odměnu řediteli ZUŠ Jevíčko z prostředků přidělených z Krajského úřadu Pk ve výši dle přílohy
zápisu

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města
4b/55R/2021 odvolat radního Města Jevíčko Ing. Pavla Vykydala na jeho vlastní žádost ke dni 31. 1. 2021 a
doporučuje zvolit nového radního Města Jevíčko, kterým by byl Ing. Jaroslav Zezula
7a/55R/2021 schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 5366 - trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí
od společnosti Československá automobilová doprava, Ústřední autobusové nádraží, st. podnik
"v likvidaci" na Město Jevíčko
7b/55R/2021 schválit změnu subjektu vykovávajícího lesní práce a uzavřít spolupráci se společností EralLes, s. r. o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 07481632
7c/55R/2021 schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 2734 v k. ú. Zadní Arnoštov
7f/55R/2021

schválit kupní cenu ve výši 500 Kč/m 2 u pozemku p. č. 154/6 a cenu ve výši 300 Kč/m 2
u pozemků p. č. 154/4, p. č. 1204/2 a p. č. 1205/7, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí

Rada města Jevíčko pověřuje
2/55R/2021

vedoucího organizačního odboru jednáním s uživatelkou pozemků p. č. 4464 a 4465 v k. ú.
Jevíčko-předměstí, které jsou v majetku města za účelem zjištění v jaké míře tyto pozemky
využívá vzhledem k tomu, že se nabízí možnost jejich prodeje

7e/55R/2021 vedoucího organizačního odboru společně se starostou jednáním s majiteli pozemků p. č. 138/1
a p. č. 216/1, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí o rozdělení pozemku p. č. 143/2 v případě jeho
prodeje tak, aby vlastnická hranice navázala na průběh vlastnické hranice severně od tohoto
pozemku

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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