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Usnesení  
z 17. schůze Rady města Jevíčka 

konané dne 29. června 2011 

 
 
1/17 Rada schvaluje překop komunikace na pozemku p. č. 96/15 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-město, 

za účelem opravy kanalizační přípojky žadatelkou dle zápisu a asistenci pracovníků města při 
závěrečném zadláždění. Žadatelka je povinna, po provedení nezbytných oprav, uvést pozemek po 
překopu do původního stavu, 

 
2/17 Rada schvaluje provedení odfrézování pařezů na Palackého náměstí v průběhu července 2011, 
 
3/17 Rada schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 15/4 a 13/2 – oba zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí 

za podmínky dle zápisu, 
 
4/17 Rada schvaluje bezplatné poskytnutí prostoru dvora za budovou ZŠ v Jevíčku pořadatelům 

k uskutečnění 3. ročníku závodu horských kol pod názvem „MATOUŠEK CZ MTB OPEN JEVÍČKO 
2011“, 

  
5/17 Rada schvaluje poskytnutí věcných cen v hodnotě do 1.000 Kč pořadatelům závodu horských kol, 
 
6/17 Rada schvaluje stanovení poplatku pořadatelům závodu horských kol pro Město Jevíčko ve výši 

20 Kč na dospělou osobu závodníka na pokrytí nákladů za energie, 
 
7/17 Rada pověřuje IT koordinací pracovních činností při odebírání části asfaltového povrchu před 

domem č. p. 64 na ul. Soudní. Žadatelka je povinna, po provedení nezbytných prací, uvést 
pochůznou část chodníku do řádného stavu, 

 
8/17 Rada pověřuje IT prověřením funkčnosti kanalizace na ul. Okružní IV a podáním informace o stavu 

na příští schůzi RM, 
 
9/17 Rada schvaluje příspěvek ve výši 120 Kč na každého účastníka letního tábora ve Smolenském 

údolí, s trvalým pobytem v Jevíčku, pořádaného SRPS ZŠ Jevíčko dle předloženého seznamu, 
 
10/17 Rada schvaluje bezplatný pronájem městské chaty a stanů pro SRPS ZŠ Jevíčko, které zajišťuje 

letní tábor ve Smolenském údolí, 
 
11/17 Rada pověřuje vedoucí PBH zpracováním ekonomické analýzy bytového domu č. p. 91 na ul. 

Růžová, 
 
12/17 Rada schvaluje přidělení odměny řediteli ZŠ Jevíčko dle přílohy zápisu, 
 
13/17 Rada schvaluje výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě pro školní rok 2011/2012 MŠ, 

K. H. Borovského 586, 569 43 Jevíčko dle § 23 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., 
 
14/17 Rada pověřuje místostarostu zastupováním starosty po dobu jeho nepřítomnosti a zajištěním 

veškeré podpisové agendy, 
 
15/17 Rada schvaluje náklady na opravy v kanceláři MěÚ ve výši do 50.000 Kč bez DPH, 
 
16/17 Rada schvaluje náklady na výrobu nábytku do kanceláře MěÚ ve výši do 30.000 Kč bez DPH, 
 
17/17 Rada schvaluje zapůjčení sekačky na trávu a křovinořezu k posečení trávy v areálu letního tábora 

v Bobrovecké dolině, 
 
18/17 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a AMB International Group, s. r. o., Horní Lán 9, 

Olomouc na zprostředkování prodeje městských nemovitostí č. p. 263 Jevíčko s přilehlými 
pozemky a č. p. 63 Zadní Arnoštov s pozemkem pod budovou za sjednanou provizi 4 % z ceny 
nemovitosti, 

 
19/17 Rada schvaluje CN společnosti USB Brno na zapracování Regulačního plánu města Jevíčko 

do platné digitální mapy za částku 40.000 Kč bez DPH, 
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20/17 Rada uděluje souhlas s partnerskou účastí ZŠ Jevíčko v projektu „Zvyšování kvality vzdělávání 
v Pardubickém kraji II“ bez finanční spoluúčasti zřizovatele, 

 
21/17 Rada schvaluje ceník za základní činnosti při poskytování pečovatelské služby dle přílohy zápisu, 
 
22/17 Rada pověřuje místostarostu provedením inventury sběrných míst a prověřením možnosti navýšení 

počtu sběrných míst, 
 
23/17 Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pk na rok 

2011 pro Městskou knihovnu Jevíčko za umístění v souteži Biblioweb 2011 ve výši 15.000 Kč, 
 
24/17 Rada pověřuje místostarostu zajištěním odborného posouzení vzrostlé jedle na Malém náměstí 

a následně věc bude postoupena komisi ŽP ke stanovení doporučujícího stanoviska, 
 
25/17 Rada pověřuje IT zajištěním vyspravením místní komunikace na ul. Mackerleho asfaltovým 

recyklátem, 
 
26/17 Rada schvaluje CN firmy JakaCom, s. r. o., Velké Opatovice na zřízení VOIP telefonování 

u organizačních složek města se zachování stávajících tel. čísel u Městské knihovny, Pečovatelské 
služby a kina Astra a bez zachování stávajícího tel. čísla na ubytovně města za částku do 8.000 Kč 
bez DPH, 

 
27/17 Rada schvaluje uhrazení opravy informačního radaru firmě PRO traffic, s. r. o., Frýdek-Místek 

v částce 14.000 Kč bez DPH, 
 
28/17 Rada neschvaluje pronájem pozemku p. č. 27 (35 m2) – zahrada v k. ú. Jevíčko-město za cenu 

2 Kč/metr a rok žadateli dle zápisu, 
 
29/17 Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA Blansko k provedení výměny vchodových dveří na budově 

č. p. 75 na ul. Růžová za částku 25.720 Kč vč. DPH, 
 
30/17 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním cenových nabídek spočívající v samostatném nacenění 

podřezání zdiva a samostatném nacenění injektáže zdiva u bytového domu na ul. K. H. 
Borovského 465.  

 
 
 
 
 
                                Ing. Roman Müller, v. r.                                  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.   
                                           starosta                                                        místostarosta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 30. 6. 2011 
Sejmuto: 18. 7. 2011  


