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

USNESENÍ
61. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 22. 3. 2021 v zasedací místnosti od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/61R/2021

program 61. schůze rady města dne 22. 3. 2021

3c/61R/2021 bezplatný pronájem prostoru Panského dvora k uspořádání kulturního programu pro účastníky
a návštěvníky jubilejního 45. ročníku "Závodu míru nejmladších 2021", který se uskuteční
ve dnech 25. - 27. 6. 2021 pořádaného T. J. Cykloklubem Jevíčko ve spolupráci s Městem
Jevíčko
4a/61R/2021 dodatek č. 1 ke smlouvě mezi Městem Jevíčko a společností INRECO, s. r. o., Škroupova 441/9,
500 02 Hradec Králové na projekt havarijní opravy věžového krovu městské věže Jevíčko
(průzkumy, DSP, DPS), kterým se termín předání mění na 31. 5. 2021 a pověřuje starostu
podpisem dodatku č. 1
4b/61R/2021 cenovou nabídku ﬁrmy Luděk Trunečka, DiS., Hybešova 329/38, 568 02 Svitavy, IČ: 88599205
na činnosti koordinátora BOZP v rámci akce "Areál sběrného dvora Jevíčko" ve výši 67.600 Kč
(není plátce DPH), uzavření příkazní smlouvy mezi Městem Jevíčko a výše uvedenou ﬁrmou a
pověřuje starostu podpisem smlouvy
4c/61R/2021 nabídku společnosti Ecological Consulting, a. s., Olomouc, IČ: 25873962 na zpracování
vyhodnocení vlivů na ŽP pro změnu č. 3 ÚP ve výši 51.425 Kč vč. DPH v souvislosti se záměrem
žadatele LIDL ČR, v. o. s. s podmínkou následné úhrady ceny žadatelem
4d/61R/2021 cenovou nabídku Agentury regionálního rozvoje ČR, MOLATRADE, s. r. o. na zajištění kompletní
dotační administrace projektu "Rekonstrukce objektu DPS Kobližná 125" vč. organizace VŘ
za částku 80.000 Kč vč. DPH, uzavření příkazní smlouvy s uvedenou společností a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
5/61R/2021

dodatek č. 1 licenční smlouvy mezi Městem Jevíčko a ﬁrmou Mgr. Miroslav Pizur, Nové Sady,
Zikova 606/10, 779 00 Olomouc, IČ: 07895607 „k užívání softwarové aplikace pro tvorbu a
evidenci usnesení zastupitelstva a rady obce“ a smlouvu o zpracování osobních údajů
uzavřenou ve smyslu čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné
nařízení o ochraně osobních údajů a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 a smlouvy
o ochraně osobních údajů

6/61R/2021

dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti č. 19079A ze dne 18. 7. 2005 mezi Městem
Jevíčko a společností Vantage Towers, s. r. o., Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 pro provoz
telekomunikačního zařízení a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7b/61R/2021 zajištění administrace výběrového řízení na akci rekonstrukce bytu č. 3, Třebovská 71, Jevíčko
ﬁrmou Justitia Consulting Partners, s. r. o., Půtova 1219/3, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ:
04549431 za částku 23 000 Kč (není plátce DPH)
Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města
2/61R/2021

schválit kupní cenu za pozemky p. č. 4464 a 4465 v k. ú. Jevíčko-předměstí ve výši 150 Kč/m2

Rada města Jevíčko uděluje

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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3a/61R/2021 souhlas s umístěním vjezdu na pozemku ve vlastnictví města, k připojení pozemku na místní
komunikaci před RD č. p. 739 na ul. Okružní II žadatelům dle zápisu s podmínkou vyžádání
nezbytných souhlasů SÚS Pk a odboru dopravy MěÚ Moravská Třebová
Rada města Jevíčko ruší
3b/61R/2021 usnesení RM č. 2a/43R/2020 ze dne 20. 7. 2020 týkající se jubilejního 45. ročníku "Závodu míru
nejmladších 2021", který se měl konat ve dnech 7. - 9. 5. 2021
Rada města Jevíčko stanovuje
7a/61R/2021 postup přidělování městských bytů v Jevíčku žadatelům o městský byt následovně:
Městské byty v Jevíčku budou po jejich uvolnění přidělovány uchazečům po projednání bytovou
komisí, která podle aktuálního seznamu uchazečů o městský byt provede hlasováním výběr
uchazečů a návrh předloží radě města k projednání. Rada města Jevíčko následně na své
schůzi schvaluje přidělení bytu žadateli s přihlédnutím na doporučení bytové komise. Výše
nájemného v městských bytech je stanovena usnesením rady města č. 8b/21R/2019
s aktualizací schválenou usnesením rady města pod č. 5a/39R/2020. V případě zvláštního
zřetele (celková rekonstrukce, zhodnocení bytu jiným způsobem) bude cena stanovena
individuálně usnesením Rady města Jevíčko před uzavřením nájemní smlouvy

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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