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

USNESENÍ
59. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 22. 2. 2021 v zasedací místnosti od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/59R/2021

program 59. schůze rady města dne 22. 2. 2021

3b/59R/2021 uzavření příkazní smlouvy mezi Městem Jevíčko a Ing. Janem Králem, Lázeňská 57, 568 02
Svitavy, IČ: 72899778 na výkon technického dozoru investora na akci "Modernizace centra
osobní hygieny v domě Pečovatelské služby Jevíčko, Kobližná 125" za cenu 19.360 Kč vč. DPH
a jednotkovou cenu pro případ řešení reklamací díla po záruční dobu díla ve výši za hodinovou
sazbu 500 Kč/h bez DPH (605 Kč vč. DPH) a náklady na dopravu ve výši 7,50 Kč/km bez DPH
(9,08 Kč/km vč. DPH 21) a pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy
3c/59R/2021 objednání a zpracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení na stavbu
kopané studny v areálu koupaliště v Jevíčku společností AZ STUDNY, s. r. o., Na Stráni 1564/14,
785 01 Šternberk, IČ: 25908308 za nabídkovou cenu 19.118 Kč vč. DPH
3d/59R/2021 objednávku zhotovení kopané studny v areálu koupaliště v Jevíčku společností
AZ STUDNY, s. r. o., Na Stráni 1564/14, 785 01 Šternberk, IČ: 25908308 za nabídkovou cenu
73.711 Kč vč. DPH za podmínky získání pravomocného stavebního povolení na uvedenou akci
4a/59R/2021 cenovou nabídku Luďka Trunečky, DiS, Hybešova 329/38, 568 02 Svitavy na činnosti
koordinátora BOZP v rámci akce "Zvýšení odolnosti požární zbrojnice Jevíčko" ve výši
67.600 Kč (není plátce DPH) a uzavření příkazní smlouvy na danou činnost a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
4b/59R/2021 cenovou nabídku společnosti Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o., Chrudim na zpracování
ekologického auditu lokality průmyslové zóny Jevíčko ve výši 47.444,10 Kč vč. DPH
4c/59R/2021 přidělení dotace ZO SPCCH Jevíčko ve výši 13.000 Kč na základě uzavření veřejnoprávní
smlouvy
5a/59R/2021 cenovou nabídku společnosti OR-CZ, spol. s r. o., Brněnská 19, Moravská Třebová,
IČ: 48168921 na pořízení serveru pro Město Jevíčko za částku 450.443,07 Kč vč. DPH, kdy tato
částka je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2021, který byl schválen ZM
5b/59R/2021 jednací řád Rady města Jevíčko s účinností ode dne schválení
6/59R/2021

cenovou nabídku ﬁrmy Zdeněk Schreiber, U Hřiště 277, 569 42 Chornice, IČ: 88620387
na prodloužení veřejného osvětlení z ulice Horní za cenu 47.857 Kč vč. DPH

7a/59R/2021 záměr prodeje části pozemků p. č. 1751/15 a p. č. 1751/71, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí
7b/59R/2021 smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2019311/VB/1, Jevíčko, Třebovská p. č. 5399/1,
kNN mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
na zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p. č. 5198/1, p. č. 5199, p. č. 5200/4,
p. č. 5201/5, p. č. 5203 a p. č. 5399/1, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
7c/59R/2021 vydání povolenek vjezdu vozidlem k lokálnímu biocentru Finsterlova hlubina pro ČRS MO Jevíčko
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7d/59R/2021 pronájem pozemku p. č. 2613 (619 m2) - zahrada a části pozemků p. č. 137/5 (9 m2) - orná
půda a p. č. st. 34 (78 m2) - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Zadní Arnoštov o celkové
velikosti 706 m 2 žadateli dle zápisu, nájemné ve výši 1.412 Kč/rok a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
7e/59R/2021 podání žádosti o povolení pokácení stromů (2 x smrk, 2 x bříza, 1 x olše, 1 x modřín) v Zadním
Arnoštově u vodárny na pozemcích p. č. 1311/1 a p. č. 2679, oba v k. ú. Zadní Arnoštov
7f/59R/2021

záměr pronájmu části budovy bez č. p./č. e. na pozemku p. č. st. 143 v k. ú. Jevíčko-město

8a/59R/2021 cenovou nabídku ﬁrmy HPK stavby, s. r. o., Západní 39, 571 01 Moravská Třebová, IČ:
24141640 na úpravu komínového tělesa bytového domu M. Mikuláše 551 v Jevíčku za částku
73.772,17 Kč vč. DPH
8b/59R/2021 snížení nájmu nájemkyni městského bytu na adrese M. Mikuláše 551 v Jevíčku o částku
500 Kč měsíčně na dobu 6 měsíců z důvodu zhoršené kvality bydlení vlivem netěsnosti střechy
nad bytem
Rada města Jevíčko pověřuje
2/59R/2021

investičního technika řešením havarijního stavu zdi na pozemku u č. p. 209 v Jevíčku, a
to zajištěním cenové nabídky na pořízení a výstavbu nové zdi (plotu) a zajištěním statického
posouzení na zajištění terénní nerovnosti

3a/59R/2021 starostu města jednáním se spolumajitelem pozemků p. č. 1721/13, 1721/14 a 1721/12,
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí ve věci odstranění zábrany u společné cesty do zahrádkářské
kolonie a lesa na základě právní analýzy Advokátní kanceláře JUDr. Ing. et Ing. Roman
Ondrýsek, MBA, Ph.D., Prostějov
3e/59R/2021 starostu města zahájením jednání s Pardubickým krajem o výhledové rekonstrukci krajské
komunikace, ulice Kostelní v Jevíčku a záměru budoucího převzetí komunikace ulice Kostelní
do majetku města
8c/59R/2021 referenta SBF zajištěním a následným předložením cenové nabídky na sprchový kout v bytě
č. 1 na ul. Svitavská 474 nejpozději do 30. 4. 2021
8e/59R/2021 referenta SBF zjištěním skutečného stavu vlhkosti v bytě č. 1, Svitavská 474 v Jevíčku a
zpracováním návrhu na řešení s termínem do 31. 5. 2021
Rada města Jevíčko uděluje
3f/59R/2021

souhlas vlastníka komunikace s dopravním řešením a souhlas s umístěním inženýrských sítí
na akci novostavby dvou bytových domů na pozemcích p. č. 538/22 v k. ú. Jevíčko-předměstí

Rada města Jevíčko neschvaluje
8d/59R/2021 odložení druhé splátky navýšení nájmu na byt č. 1 na ul. Svitavská 474 v Jevíčku žadatelce dle
její žádosti
Rada města Jevíčko souhlasí
8f/59R/2021

s prodloužením nájemních smluv k užívání bytů v BD na ul. Nerudova 529a do 31. 12. 2021

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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