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

USNESENÍ
80. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 10. 1. 2022 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/80R/2022

program 80. schůze rady města dne 10. 1. 2022

2/80R/2022

prominutí nájmu za nebytové prostory chirurgické ambulance na ul. K. H. Borovského 586
v Jevíčku za měsíc leden 2022 vzhledem k nemožnosti zastoupení speciﬁcké profese nájemce,
kterým je MUDr. Jana Melková

3a/80R/2022 provedení poptávky na zajištění technického dozoru investora pro akci "Výstavba společné
stezky Jevíčko - Velké Opatovice"
3b/80R/2022 renovaci a opravu kříže v Zadním Arnoštově u hasičky za částku 47.000 Kč bez DPH, kdy
ﬁnanční částka bude uhrazena poskytnutím daru soukromým donátorem
3c/80R/2022 podání žádosti o dotaci Pardubického kraje v programu "Podpora realizace rozvojových
projektů v problémových regionech Pardubického kraje" na vybudování příjezdové cesty
ke sběrnému dvoru a do průmyslové zóny na ulici Třebovská v Jevíčku
4a/80R/2022 hodnotící a výběrovou komisi v rámci VŘ strážník/strážnice MP Jevíčko dle zápisu
4b/80R/2022 servisní smlouvu mezi Městem Jevíčko a ﬁrmou NETVOIP, s. r. o., Kostelní 41, 569 43 Jevíčko,
IČ: 28850581 na správu informačních a komunikačních technologií, VOIP, kamerového systému
a přenosové sítě za částku 21.000 Kč bez DPH/měsíc s účinností od 1. 2. 2022 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
8a/80R/2022 úpravu č. 2 odpisového plánu MŠ Jevíčko na rok 2021
8b/80R/2022 odpisový plán MŠ Jevíčko na rok 2022 a čerpání rezervního fondu do výše max. 10.000 Kč
Rada města Jevíčko pověřuje
3d/80R/2022 místostarostu koordinací podáním dotační žádosti na Pardubický kraj na vybudování příjezdové
cesty ke sběrnému dvoru a do průmyslové zóny na ulici Třebovská v Jevíčku
3e/80R/2022 vedoucí muzea zajištěním položkového rozpočtu restaurátorských prací a
cenového marketingu na pořízení výstavní vitríny
6a/80R/2022 vedoucího organizačního odboru zajištěním geodetického zaměření a případně předložením
záležitosti k projednání v ZM k možnému nesouladu vlastnické a užívací hranice mezi pozemky
p. č. st. 256/7 a p. č. 173/1, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí
Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města
5/80R/2022

schválit cenovou nabídku ﬁrmy BETA-PROJEKT, spol. s r. o., Zadní 402/1a, 568 02 Svitavy, IČ:
64257614 na zpracování projektové dokumentace na akci: "Zpracování projektové
dokumentace na akci oprava vodovodu, kanalizace a komunikace na ul. Zadní, ul. K. Appla a
ul. Příční v Jevíčku" v nabídkové ceně 468.205 Kč bez DPH a schválení uzavření smlouvy
na zhotovení projektové dokumentace mezi Městem Jevíčko a ﬁrmou BETA-PROJEKT, spol.
s r. o., Zadní 402/1a, 568 02 Svitavy

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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6b/80R/2022 schválit návrh ceníku s úpravou kupních cen pozemků v k. ú. Jevíčko-město, Jevíčko-předměstí
a k. ú. Zadní Arnoštov dle přílohy zápisu a s úpravou položek na koupi stavebního pozemku pro
RD a na koupi zahrady pro rekreaci v extravilánu v k. ú. Zadní Arnoštov
6c/80R/2022 schválit prodej pozemku p. č. st. 623 v k. ú. Jevíčko-předměstí za kupní cenu ve výši
1.250 Kč/m2
Rada města Jevíčko nesouhlasí
7/80R/2022

s technickou změnou koupelny v bytovém domě na ul. Barvířská 560 na bezbariérovou dle
žádosti žadatele a odkazuje se na řešení situace vlastními silami a prostředky např. pomocí
kompenzačních pomůcek k vaně popř. zajištěním si služby ze strany Střediska
pečovatelské služby města Jevíčka

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Rudolf Beran
radní
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