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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
63. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 7. 4. 2021 v zasedací místnosti od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje

1/63R/2021 program 63. schůze rady města dne 7. 4. 2021

3a/63R/2021 příkazní smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností JUSTITIA CONSULTING PARTNERS, s. r. o.,
Půtova 1219/3, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 04549431 na zajištění výběrového řízení
na zhotovitele stavebních prací na akci: "Přístavba a stavební úpravy kina Astra na ul. Kostelní
41,  Jevíčko" za cenu 32.000 Kč (není  plátce DPH) a pověřuje starostu podpisem příkazní
smlouvy

3b/63R/2021 zadávací podmínky včetně příloh a hodnotící komisi dle zápisu na zajištění výběrového řízení
na výběr zhotovitele stavebních prací na akci: "Přístavba a stavební úpravy kina Astra na ul.
Kostelní 41, Jevíčko" a pověřuje starostu vyhlášením výběrového řízení na uvedenou akci

5a/63R/2021 investiční záměr rekonstrukce bytu č. 3 na adrese Třebovská 71, Jevíčko

5b/63R/2021 podání žádosti  o dotaci z programu 298D2230 - Podpora výstavby, obnovy a provozování
komunální infrastruktury na rekonstrukci bytu č. 3 na adrese Třebovská 71, Jevíčko

Rada města Jevíčko pověřuje

2/63R/2021 referenta SBF zpracováním zprávy o technickém stavu hasičky na pozemku p. č. st. 65 v k. ú.
Zadní Arnoštov vč. fotodokumentace

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města

4a/63R/2021 schválit prodej pozemků p. č. 4464 a p. č. 4465, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí žadatelkám
uvedených dle zápisu za cenu 150 Kč/m2 doporučenou radou města usnesením č. 2/61R/2021
ze dne 22. 3. 2021

Rada města Jevíčko uděluje

4b/63R/2021 souhlas s umístěním technologie společnosti CETIN, a. s. do prostoru pod zvonicí v budově bez
č. p./č. e. na pozemku p. č. st. 143 v k. ú. Jevíčko-město

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


