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

USNESENÍ
57. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 1. 2. 2021 v zasedací místnosti od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/57R/2021

program 57. schůze rady města dne 1. 2. 2021

3a/57R/2021 trasu "Optické sítě Jevíčko – I. etapa" investora ﬁrmy PODA, a. s., Ostrava dle situace
zpracované projektantem Janem Stojaspalem, DiS., která je přílohou zápisu s podmínkou
budoucího uzavření smlouvy o věcném břemenu na pozemcích v majetku města Jevíčka
za úplatu 100 Kč bez DPH/bm
3b/57R/2021 podmínky výzvy a zadávací dokumentace pro VŘ "Projekční práce pro infrastrukturu 32 RD
U Kapličky", seznam projekčních kanceláří k obeslání a členy hodnotící komise dle zápisu
4/57R/2021

provedení čištění, impregnace a opravy stanových plachet, používaných na tábořišti
na Smolenské údolí ﬁrmou CZECH TENTS s. r. o., náměstí Míru 470, 277 35 Mšeno za částku do
30.000 Kč vč. DPH

5b/57R/2021 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IE-12-2008419/VB/3 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 96/18 v k. ú. Jevíčko-město, výši
jednorázové náhrady 1.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
5c/57R/2021 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IE-12-2008419/VB/2 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 1751/90, 1751/6, 1751/33,
1751/71, 1751/15, 1750/2, 1750/4, 1750/1, 1750/7, 1757/24, 1751/70 a st. 268, vše v k. ú.
Jevíčko-předměstí, výši jednorázové náhrady 100 Kč bez DPH/bm a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
Rada města Jevíčko pověřuje
2/57R/2021

starostu města zasláním dotazu na Krajský úřad Pardubického kraje o možnost zřízení
autobusové linky o víkendech a svátcích s odjezdem v časných ranních hodinách z Jevíčka
směrem na Moravskou Třebovou a Svitavy

5a/57R/2021 vedoucího organizačního odboru zajištěním posouzení hodnoty porostu, pro případný odkup
lesních pozemků p. č. 4952 a p. č. 951/2, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí lesním hospodářem
Rada města Jevíčko souhlasí
6/57R/2021

s nabídkou služeb a cenovou nabídkou ﬁrmy Bc. Veronika Ivanova (InProjects), Dukelská 1,
779 00 Olomouc, IČ: 09772502 na vyhotovení žádosti o dotaci z programu 298D2230 –
Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury v ceně 12.000 Kč a cenovou
nabídkou ve výši 18.000 Kč jako odměnu za úspěšné schválení projektu a
zajištění administrace projektu během jeho realizace, vše určené k rekonstrukci městského
bytu č. 3 na ul. Třebovská 71 v Jevíčku

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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