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

USNESENÍ
92. schůze Rady města Jevíčko
konaná dne 6. 6. 2022 v zasedací místnosti budovy MěÚ Jevíčko od 15:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/92R/2022

program 92. schůze rady města dne 06.06.2022

2a/92R/2022

bezplatný pronájem prostoru Panského dvora k uspořádání kulturního programu pro účastníky
a návštěvníky 47. ročníku "Závodu míru nejmladších 2023", který se uskuteční ve dnech
05.–07.05.2023 pořádaného T. J. Cykloklubem Jevíčko ve spolupráci s městem Jevíčko

3a/92R/2022

výsledek zadávacího řízení na dodávku multifunkčního vozidla pro údržbu města včetně
příslušenství, kdy nejvýhodnější nabídku podala společnost Traktorservis-ML, s. r. o., Silůvky
č. ev. 87, 664 46 Silůvky, IČ: 29264413 za nabídkovou cenu 2.898.000 Kč bez DPH
(3.506.580 Kč vč. DPH) a doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu

3c/92R/2022

objednávku na sledování a úpravu vody ve vodní nádrži Žlíbka v roce 2022 u společnosti
Baktoma, spol. s r. o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice, IČ: 27815188 za částku do 50.000 Kč
vč. DPH a pověřuje starostu zajištěním objednávky

3d/92R/2022

příkazní smlouvu mezi městem Jevíčko a ﬁrmou WebSport & Consulting service, s. r. o.,
Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice na realizaci výběrových řízení pro vybavení kulturního
domu ASTRA, teleskopické tribuny, židlí a stolů dle cenové nabídky ve výši 60.000 Kč bez DPH
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

3f/92R/2022

komisi pro hodnocení nabídek výběrových řízení na dodávku vybavení pro kulturní dům
ASTRA, teleskopické tribuny, stolů a židlí ve složení dle zápisu

4a/92R/2022

plán rozvoje sportu města Jevíčko na období 2022 – 2025

4b/92R/2022

cenovou nabídku ﬁrmy Metali, s. r. o., Útěchov 45, IČ: 62024655 na výrobu a montáž
pojezdové brány na Dům hasičů za částku 79.614 Kč bez DPH, kdy betonáž a výroba krytu
pohonu není součástí cenového návrhu

4c/92R/2022

smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Jevíčko a Pardubickým krajem z Podprogramu 3 –
Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022 č. OKSCR/22/23035 na částku
40.000 Kč určenou na realizaci akce: "Jevíčko – Zadní Arnoštov, obnova kamenného kříže" a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

5/92R/2022

přijetí dotace od MPSV ze státního rozpočtu pro město Jevíčko na výkon sociální práce ve výši
228.154 Kč

7b/92R/2022

bezúplatný pronájem městské chaty a tábořiště pro SRPS ZŠ Jevíčko na Smolenském údolí
k uspořádání letního táboru pro děti I. stupně ve dnech 31.07.–06.08.2022

8/92R/2022

pronájem nebytových prostor k podnikání ﬁrmě Libor Vyklický – obuvnictví a zámečnictví,
Třebovská 71, Jevíčko za cenu dohodou 2.910 Kč měsíčně

Rada města Jevíčko doporučuje
2b/92R/2022

organizátorům "Závodu míru nejmladších 2023", aby při parkování obytných vozů (karavanů)
v ulicích města, byla zachována jejich průjezdnost pro místní obyvatele a zejména pro složky
IZS

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města
3b/92R/2022

schválit uzavření kupní smlouvy na dodávku multifunkčního vozidla pro údržbu města včetně
příslušenství mezi městem Jevíčko a společností Traktorservis-ML, s. r. o., Silůvky č. ev. 87,
664 46 Silůvky, IČ: 29264413 za nabídkovou cenu 2.898.000 Kč bez DPH (3.506.580 Kč
vč. DPH)

7d/92R/2022

schválit prodej pozemku p. č. st. 584 za cenu 800 Kč za m2 Společenství vlastníků domu M.
Mikuláše č. p. 552, Jevíčko

Rada města Jevíčko vyhlašuje
3e/92R/2022

výběrová řízení na dodávku vybavení pro kulturní dům ASTRA, teleskopické tribuny, stolů a
židlí

Rada města Jevíčko neschvaluje
6/92R/2022

uložení podorniční zeminy z pozemku p. č. 3073/3 v k. ú. Jevíčko-předměstí
na pozemky města žadateli dle zápisu

Rada města Jevíčko pověřuje
7a/92R/2022

vedoucího organizačního odboru projednáním s žadatelem redukované varianty možného
prodeje pozemku p. č. 2604 – orná půda a části pozemku p. č. 2601 – trvalý travní porost, oba
v k. ú. Zadní Arnoštov

Rada města Jevíčko uděluje
7c/92R/2022

souhlas s konáním křtu dne 17.06.2022 na Finsterlově hlubině žadateli dle stanovených
podmínek v zápisu

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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