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

USNESENÍ
60. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 8. 3. 2021 v zasedací místnosti od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/60R/2021

program 60. schůze rady města dne 8. 3. 2021

2/60R/2021

dar pro Záchrannou stanici Zelené Vendolí ve výši 3.000 Kč

3d/60R/2021 nákup materiálu a provedení údržbových prací objektu ubytovny do 60.000 Kč dle návrhu
správce ubytovny
3f/60R/2021

dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a následné koupi nemovitých věcí mezi Městem
Jevíčko a společností Konstrukta - stavby, s. r. o., Za Brněnskou ulicí 4292, 796 01 Prostějov a
pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1

4b/60R/2021 uzavření smlouvy mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem č. OSV/21/70928 o poskytnutí
účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb na částku 596.000 Kč a
pověřuje starostu podpisem smlouvy
4c/60R/2021 smlouvu o zřízení služebnosti mezi Městem Jevíčko a CETIN, a. s. pro uložení komunikačního
vedení - metalických kabelů na pozemcích p. č. 3188, 5199, 1494/2, 1495/2, 5198/1 v k. ú.
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy
4d/60R/2021 smlouvu mezi Městem Jevíčko a CETIN, a. s. o umístění veřejné komunikační sítě na pozemku
p. č. 5198/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí - přípojky sběrného dvora
5a/60R/2021 nákup dýchacího přístroje AUER včetně příslušenství a dvou tlakových lahví pro JSDH Jevíčko
za cenu 63.041 Kč vč. DPH pro potřeby JSDH Jevíčko s úhradou plánovaného rozpočtu
na PO v roce 2021
5b/60R/2021 smlouvu o centralizovaném zadávání uzavřenou mezi Městem Jevíčko a Českou republikou Ministerstvem ﬁnancí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947 k provedení
centralizovaného zadávání veřejné zakázky v rámci společného nákupu ICT komodit pro Město
Jevíčko a pověřuje starostu podpisem smlouvy
6a/60R/2021 záměr prodeje pozemku p. č. st. 173/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je dům č. p.
364, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí
6b/60R/2021 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2022187/VB/1 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 4240 a p. č. 4241/1, oba v k. ú.
Jevíčko-předměstí, výši jednorázové náhrady 3.900 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
6c/60R/2021 provedení pokácení stromů a úklid lokality v Zadním Arnoštově panem Petrem Krejčím
bezplatně, pouze za odběr vytěženého dřeva za podmínky dohledu při provádění kácení
odborně způsobilou osobou v oboru a za dodržení veškerých bezpečnostních opatření v rámci
BOZP
6d/60R/2021 pronájem pozemku p. č. st. 65 a budovy bez č. p./č. e. na ní stojící, vše v k. ú. Zadní Arnoštov
žadateli dle zápisu na dobu neurčitou s půlroční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši
12.502 Kč/rok a pověřuje starostu podpisem smlouvy
7/60R/2021

inventarizační zprávu o provedené fyzické a dokladové inventarizaci k 31. 12. 2020

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města
3a/60R/2021 schválit záměr koupě části pozemku p. č. 158/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí a kupní cenu ve výši
300 Kč/m2 od vlastníka pozemku
3e/60R/2021 schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši 100.000 Kč
společnosti Gynekologie Tanita, s. r. o., Opletalova 95, 563 01 Lanškroun na vybavení nově
zřízené gynekologické ambulance v Jevíčku ve zdravotním středisku na ulici Okružní II 261
Rada města Jevíčko ruší
3b/60R/2021 usnesení RM č. 5g/45R/2020 ze dne 24. 8. 2020 týkající se vyhlášení výběrového řízení
na výběr zhotovitele stavebních prací na akci: "Přístavba a stavební úpravy kina Astra na ul.
Kostelní 41, Jevíčko"
Rada města Jevíčko pověřuje
3c/60R/2021 ředitelku MŠ a ředitele ZŠ zajištěním průzkumu o možném využití pověřené školy pro umístění
dětí pro potřeby zaměstnanců vybraných profesí uvedených v nařízení vlády s otevírací dobou
06:00 - 16:00 h, ve věkovém rozmezí od 3 do 10 let, se zahájením provozu od čtvrtka
11. 3. 2021 s doporučením provedení antigenních testů u dětí na covid-19 z důvodu ochrany
dozorujících pedagogů
4a/60R/2021 místostarostu projednat podnět občana ke stavu vozovky na ul. Třebovská se SÚS Pk

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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