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Usnesení  
z 13. schůze Rady města Jevíčka 

konané dne 2. května 2011 

 
 
1/13 Rada pověřuje IT zajištěním cenových nabídek za účelem výměny oken domu na ul. Okružní I/276 

v Jevíčku do 10.000 Kč,    
 
2/13 Rada schvaluje CN firmy Josef Bidmon, Jevíčko k přepojení radiátoru v bytě č. p. 474 na 

ul. Svitavská za částku 7.790 Kč bez DPH, 
 
3/13 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru zajištěním znaleckého posudku na pozemek p. č. 

4000 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
4/13 Rada pověřuje místostarostu jednáním s žadatelem za účelem zjištění záměru koupě pozemku 

p. č. 27 – zahrada v k. ú. Jevíčko-město, 
  
5/13 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním nátěrů oken bytu č. 1 a zajištěním opravy vrat v Zadním 

Arnoštově 35, 
 
6/13 Rada pověřuje IT jednáním s Pardubickým krajem a SÚS Pardubického kraje týkající se provedení 

nutných opatření a případné opravy místní komunikace na ul. Okružní IV,                                                                                
 
7/13 Rada schvaluje změnu licence na autobusovou linku 680794 Moravská Třebová-Jevíčko-

Boskovice-Brno, 
 
8/13 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 

405 02 Děčín o zřízení věcného břemene č. IE-12-2002349/VB/01, Jevíčko, Třebovská, stížnost – 
knn, Vd nn, 

 
9/13 Rada schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Městem Jevíčko a Svazem skautů a skautek ČR, 28. 

oddíl „Petra Müllera“ Jevíčko na užívání budovy bez č. p. stojící na pozemku p. č. st. 256/1 – 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí do 30. 4. 2021, 

 
10/13 Rada schvaluje pronájem garáže ve dvorním traktu pozemku p. č. st. 33 – zastavěná plocha 

a nádvoří v k. ú. Jevíčko-město, žadateli dle zápisu, za částku 600 Kč/měsíc na dobu neurčitou, 
 
11/13 Rada neschvaluje udělení výjimky z regulativních podmínek uvedených ve smlouvě při zástavbě 

pozemku p. č. st. 4232/8 v k. ú. Jevíčko-předměstí, žadatelům dle zápisu, 
 
12/13 Rada schvaluje prodloužení ubytovací smlouvy na ubytovně města do 31. 5. 2011 žadatelce dle 

zápisu, 
 
13/13 Rada schvaluje zadláždění veřejného prostoru před domem 472 na ul. Svitavská dle zápisu, 
 
14/13 Rada schvaluje uzavření samostatné smlouvy mezi Městem Jevíčko a JUDr. Alenou Jahodovou na 

agendu přestupkové komise za částku 3.000 Kč měsíčně, 
 
15/13 Rada schvaluje překlad textů pro ruskou mutaci webových stránek města Ing. Ladislavem 

Halačkou za částku 750 Kč + poplatek TH Soft 1.000 Kč bez DPH, 
 
16/13 Rada schvaluje úhradu doprovodného hudebního programu při cyklistických závodech v Jevíčku 

dne 7. 5. 2011 do částky 20.000 Kč, 
 
17/13 Rada schvaluje opravu lávky za Smolenskou přehradou ve spolupráci s městem Velké Opatovice 

s podílem města Jevíčka částkou do 20.000 Kč bez DPH, 
 
18/13 Rada schvaluje záměr prodeje domu č. p. 464 na ulici K. H. Borovského a pozemku p. č. st. 387 

zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
19/13  Rada pověřuje starostu jednáním ve věci právního posouzení materiálů k případu dle zápisu, 
 
20/13 Rada pověřuje místostarostu dalším jednáním ve věci případného převodu pozemku p. č. 154/6 – 

trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí (přístupová cesta a část tenisového kurtu), 
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21/13 Rada neschvaluje prodloužení termínu k možnému rozhodnutí se o koupi nemovitosti č. p. 263 na 
ul. Okružní II žadateli dle zápisu, 

 
22/13 Rada schvaluje zakoupení 1 ks kontejneru na směsný plastový odpad za částku 7.000 Kč vč. DPH 

od společnosti SITA CZ, a. s., Divize JIH, Boskovice, 
 
23/13 Rada pověřuje ředitele ZŠ kontrolou nad administrací a čerpáním získané dotace z fondů EU 

v projektu „Moderní škola Jevíčko“, 
 
24/13 Rada schvaluje návrh zápisu do kroniky města za rok 2010, 
 
25/13 Rada schvaluje odměnu panu Františkovi Plechovi, ve výši dle přílohy zápisu, za provedení zápisu 

do Kroniky města Jevíčka, 
 
26/13 Rada schvaluje zrušení výběru parkovného na Palackého náměstí ode dne 3. 5. 2011 z důvodu 

provádění rekonstrukčních prací a úbytku parkovacích míst, 
 
27/13 Rada schvaluje přelet vojenského vrtulníku nad prostorem sídliště K. Čapka v Jevíčku a jeho 

následné přistání na travnatém prostoru na ul. K. Čapka v rámci Branného dne ZŠ Jevíčko dne 
24. 6. 2011, 

 
28/13 Rada schvaluje zakoupení projektoru pro potřeby MěÚ Jevíčko do částky 20.000 Kč vč. DPH, 
 
29/13 Rada pověřuje IT zajištěním cenových nabídek na pořízení 5 ks dveří s panikovým kováním popř. 

samostatného panikového kování na 5 stávajících dveří kina Astra,  
 
30/13 Rada pověřuje IT zajištěním opravy zábradlí umístěné na rampě za budovou kina Astra, 
 
31/13 Rada pověřuje IT zajištěním cenových nabídek na 2 ks požárních dveří do el. rozvodny a promítací 

kabiny v kině Astra,  
 
32/13 Rada pověřuje IT, vedoucího organizačního odboru a vedoucího OVÚP Jevíčko zajištěním 

legalizace a změnu užívání prostor, které využívá hudební zkušebna v suterénu kina Astra, 
 
33/13 Rada pověřuje IT zajištěním cenových nabídek na 2 ks požárních dveří do chodeb ve II. a III. NP 

ubytovny města na ul. Soudní 51, 
 
34/13 Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje 

JSDH Jevíčko v částce 6.392 Kč v měsících listopad a prosinec r. 2010, 
 
35/13 Rada schvaluje opravu vozidla AVIA A30 NA za částku max. 5.000 Kč bez DPH, 
 
36/13 Rada schvaluje podání žádosti o pronájem pozemku p. č. 48/3 (317 m2) – zahrada v k. ú. Zadní 

Arnoštov, 
 
37/13 Rada schvaluje CN firmy Petr Kalandra, Nappova 518, Jevíčko na zhotovení domácích telefonů 

k 6 bytům na ul. K. H. Borovského 476 za částku 15.544 Kč bez DPH, 
 
38/13 Rada schvaluje CN firmy Kamil Pitner, Horní Štěpánov 362 na opravu fasády brány 

K. H. Borovského 465 za částku 31.016 Kč vč. DPH, 
 
39/13 Rada pověřuje IT zajištěním CN na opravu balkonu u bytu č. 7 na DPS ul. Svitavská 838 v Jevíčku, 
 
40/13 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení Synagogy v Jevíčku za účelem konání absolventských 

koncertů a výstavy žáků ZUŠ Jevíčko na dny uvedených v zápisu, 
 
41/13 Rada pověřuje IT zajištěním opravy a přeložení chodníků na sídlišti K. Čapka v Jevíčku. 
 
 
                                Ing. Roman Müller, v. r.                                   Mgr. Miroslav Šafář, v. r.   
                                           starosta                                                        místostarosta   
 
 
 
Vyvěšeno: 5. 5. 2011 
Sejmuto: 23. 5. 2011 


