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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
56. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 25. 1. 2021 v zasedací místnosti od 16:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/56R/2021 program 56. schůze rady města dne 25. 1. 2021

2/56R/2021 cenovou nabídku Kamenosochařství Petr Hemzal, Jiráskova 359, Konice k provedení renovace
pomníku Petra Müllera na tábořišti ve Smolenském údolí za částku 50.500 Kč (není plátce DPH)

3/56R/2021 odpisový plán majetku MŠ Jevíčko na rok 2021 dle zápisu

4/56R/2021 uzavření  nájemní  smlouvy  mezi  Městem  Jevíčko  a  společností  S&M  Develop,  s.  r.  o.,
Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno, IČ: 27534511 na prostory pro zázemí JSDH Jevíčko
po dobu rekonstrukce hasičské zbrojnice v Jevíčku za částku 5.000 Kč měsíčně včetně nákladů
na energie a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5a/56R/2021 uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Jevíčko a společností  Mopos Communications, a. s.,
Rokycanova  2798,  530  02  Pardubice,  IČ:  26222396  na  poskytování  servisních  služeb
na zařízení ROR 2 pro město Jevíčko č. SD 220 535, kterou se ruší stávající SOD č. 215 510 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

5b/56R/2021 smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností JRK Česká republika, s. r. o., Bolzanova 1, 110 00
Praha 1, IČ: 24853640 o poskytování služby START+ na poskytování služeb v rámci zkvalitnění
odpadového hospodářství dle zápisu za roční odměnu 80.000 Kč bez DPH a s tím související
smlouvu o zpracování osobních údajů a pověřuje starostu podpisem smluv

5c/56R/2021 smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností GREEN Logistics CZ s. r. o., Praha, IČ: 09632409
o výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních
pneumatik a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5d/56R/2021 smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností GREEN Logistics CZ s. r. o., Praha, IČ: 09632409 o
výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních
automobilových baterií nebo akumulátorů a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5e/56R/2021 cenovou nabídku společnosti  SUEZ CZ, a. s. a smlouvu o poskytování služeb na zavedení
evidenčního systému výsypu nádob na směsný komunální  odpad ARCO Smart dle přílohy
zápisu ve variantě splátek za instalaci systému po dobu 6 let

5f/56R/2021 uzavření  příkazní  smlouvy  mezi  Městem  Jevíčko  a  společností  JUSTITIA  CONSULTING
PARTNERS,  s.  r.  o.,  Praha  na  zadavatelskou  činnost  k  veřejné  zakázce  malého  rozsahu
"Projekční práce pro infrastrukturu pro RD U Kapličky Jevíčko" za částku 23.000 Kč (není plátce
DPH) a pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy

5g/56R/2021 cenovou nabídku Kamenosochařství Petr Hemzal, Jiráskova 359, Konice k provedení renovace
tzv. Dworschakova kříže v k. ú. Jevíčko-předměstí za částku 99.500 Kč vč. DPH

5h/56R/2021 ceník Střediska pečovatelské služby v Jevíčku za poskytování základních činností pečovatelek
a kalkulace přepravy v rámci fakultativních činností s účinností od 1. 2. 2021

6a/56R/2021 směrnici č. 1/2021 - vnitřní platový předpis s účinností od 1. 2. 2021

7a/56R/2021 záměr pronájmu pozemku p. č. 2613 a části pozemků p. č. 137/5 a p. č. st. 34, vše v k. ú. Zadní
Arnoštov

7c/56R/2021 záměr prodeje pozemku p. č. st. 43 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je dům č. p. 35
a pozemků p. č. 1172/4 a p. č. 2602, oba ostatní plocha, vše v k. ú. Zadní Arnoštov
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8a/56R/2021 cenovou  nabídku  firmy  Elektrofyzika,  s.  r.  o.,  Vavřinec  89,  679  13  Sloup,  IČ:  03054721
na provedení odvlhčení zdiva objektu domu Komenského nám. 167, Jevíčko ve výši 115.542 Kč
vč. DPH

8b/56R/2021 cenovou nabídku firmy Petr Kalandra, Nappova 518, 569 43 Jevíčko, IČ: 72902108 na dodávku
a  montáž  elektroinstalace  v  objektu  kluboven  K.  H.  Borovského  465  v  Jevíčku
za  částku  99.991  Kč  vč.  DPH

8d/56R/2021 havarijní  opravu  zdroje  tepla  v  objektu  Soudní  51  v  Jevíčku  firmou  Instalatérství
Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, 569 43 Jevíčko, IČ: 28821068 za částku 297.920,42 Kč bez
DPH,  kdy jde o cenu obvyklou v daném místě za dílo  srovnatelných vlastností  vzhledem
k náročnosti provedení díla, délce doby, po kterou bude zhotovováno a jde o cenu přiměřenou
zakázce

Rada města Jevíčko nesouhlasí

8c/56R/2021 s  prodloužením  nájemní  smlouvy  o  nájmu  bytu  č.  3  na  adrese  Třebovská  71,  Jevíčko,
po skončení doby platnosti stávající nájemní smlouvy

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města

7b/56R/2021 prodat  společnosti  Pharmawell,  a.  s.,  603 00 Brno,  IČ:  28281292 pozemek p.  č.  st.  228
(215 m2) - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí, jehož součástí je budova č. p.
281 na ul. Okružní I v Jevíčku za cenu 730.000 Kč

Rada města Jevíčko souhlasí

6b/56R/2021 s materiální obnovou zařízení ubytovny města na ul. Soudní 51 v Jevíčku do 100.000 Kč dle
předloženého návrhu správce ubytovny

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


