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Usnesení  
z 25. schůze Rady města Jevíčka 

konané dne 10. října 2011 

 
 

1/25 Rada schvaluje CN firmy Mrňka, a. s., Konice na výrobu a osazení vstupních dveří 
do kuchyně na ul. Soudní 51 za částku 26.818 Kč bez DPH, 

 
2/25 Rada pověřuje IT zajištěním návrhu na stavební úpravy budovy ZŠ (schodiště – vyzdění 

parapetu a následně osazení oken z dřevěných profilů), 
 
3/25 Rada pověřuje IT zajištěním druhé CN k provedení oprav obložení bytu v domě na ul. K. H. 

Borovského 465, 
 
4/25 Rada neschvaluje umístění dřevěného prodejního stánku na Palackého nám. k celoročnímu 

prodeji zeleniny a ovoce žadateli dle zápisu, 
 
5/25 Rada schvaluje bezplatné poskytování malé tělocvičny pro TJ Pinec Jevíčko v prostorách 

ZŠ Jevíčko k soutěžním utkáním ve stolním tenise dle zpracovaného harmonogramu, 
  
6/25 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na městský byt M. Mikuláše 551 do 31. 10. 

2011 nájemkyni dle zápisu, 
 
7/25 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Kruhu přátel ZUŠ Letovice na pořádání 

II. Mezinárodního festivalu dechových orchestrů ve výši 2.500 Kč, 
 
8/25 Rada schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy č. IV-12-2009334/VB/2 Zadní Arnoštov, 

Foret, p. č. 137-přípojka knn mezi Městem Jevíčko a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 784/8, 
405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemek dle zápisu, 

 
9/25 Rada schvaluje podání žádosti o pokácení stromu na pozemku p. č. 53 – zahrada v k. ú. 

Jevíčko-předměstí, 
 
10/25 Rada pověřuje IT zajištěním CN na vstupní dveře a přístřešek pro kočárky a jízdní kola 

pro RC Palouček, 
 
11/25 Rada schvaluje umístění informační cedule na sloup VO, dle přílohy zápisu, za částku 800 Kč 

bez DPH/rok/1 cedule, 
 
12/25 Rada schvaluje financování Jevíčského divadelního podzimu do částky 15.000 Kč, 
 
13/25 Rada schvaluje přefakturaci nákladů v částce 9.264 Kč vč. DPH na vystrojení čerpadla 

ze studny v osadě Mařín žadateli dle zápisu, 
 
14/25 Rada schvaluje CN Ing. Víta Komárka na zpracování položkového rozpočtu na akci: „Oprava 

fasády a schodiště“ včetně zaměření objektu – Sýpka Jevíčko, 
 
15/25 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Centru J. J. Pestalozziho, o. p. s. Chrudim, 

Krizové centrum Svitavy ve výši 2.000 Kč a smlouvu mezi Městem Jevíčko a Centrem J. J. 
Pestalozziho, o. p. s. Chrudim o spolupráci v rámci sociálně právního poradenství, 

 
16/25 Rada schvaluje nominaci RC Palouček, o. s. na „Ocenění v rámci evropského roku 

dobrovolnictví 2011“ v kategorii nestátní nezisková organizace v Pardubickém kraji, 
 
17/25 Rada schvaluje předložený návrh „Výzvy k podání nabídky“ vč. příloh k veřejné zakázce 

„Výběr zpracovatele územního plánu města Jevíčko“, 
 
18/25 Rada schvaluje hodnotící kritérium veřejné zakázky „Výběr zpracovatele územního plánu 

města Jevíčko“, kterým je nejnižší nabídková cena, 
 
19/25 Rada schvaluje seznam firem, kterým bude odeslaná „Výzva k podání nabídky“ dle zápisu, 
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20/25 Rada jmenuje členy hodnotící komise, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení 

nabídek a komise pro otevírání obálek s nabídkami dle zápisu, 
 
21/25 Rada schvaluje náklady na výrobu nábytku do kanceláře MěÚ ve výši do 25.000 Kč vč. DPH, 
 
22/25 Rada schvaluje výrobu dveří do kanceláře MěÚ ve výši do 5.000 Kč vč. DPH, 
 
23/25 Rada schvaluje výjimku z pozdního podání žádosti o grant města Jevíčka Sboru dobrovolných 

hasičů Jevíčko ve 2. etapě pro rok 2011, 
 
24/25 Rada schvaluje pořádání akce MS „Nová Lípa“ v KD v termínu 3. 12. 2011 a pověřuje 

IT zajištěním nejnutnějších oprav v bývalém kulturním domě v Zadním Arnoštově  
 
25/25 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním odstraněním nedostatků po provedené veřejnoprávní 

kontrole PBH města Jevíčka do termínu příští kontroly, 
 
26/25 Rada pověřuje IT, na základě provedených kontrol, zajištěním oprav komínů dle zápisu, 
 
27/25 Rada schvaluje smlouvu k poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků 

Pardubického kraje na činnost a provoz IC Zámeček, U Zámečku 451, 569 43 Jevíčko 
v částce 64.348 Kč, 

 
28/25 Rada pověřuje IT zajištěním CN na opravu vodoměrné šachty a vodovodní přípojky v Domě 

hasičů, 
 
29/25 Rada schvaluje zajištění opravy a provedení STK na vozidle Peugeot Boxer SDH Jevíčko 

za částku max. 12.300 Kč vč. DPH, 
 
30/25 Rada schvaluje poskytnutí propagačních předmětů města Jevíčka pro účastníky 3. setkání 

harmonikářů v Jevíčku v částce 3.000 Kč, 
 
31/25 Rada schvaluje CN firmy Martin Bednár – Grafika Matys, Velké Opatovice k zakoupení 50 ks 

triček a zhotovení grafického potisku v rámci pořádání akce Malohanácký harmonikář 
za částku 8.520 Kč vč. DPH, 

 
32/25 Rada pověřuje starostu zjištěním informací ke zvýšenému zatížení a odolnosti komunikace 

ul. Okružní II v rámci provozu při výstavbě BPS u správce komunikace, 
 
33/25 Rada pověřuje místostarostu jednáním s vedením HZS Jevíčko o možnosti využívání 

objízdných tras při přepravě sypkých nákladů, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací. 
 
  
 
 

Ing. Roman Müller, v. r.                                           Mgr. Miroslav Šafář, v. r.   
                                 starosta                                                                 místostarosta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 13. 10. 2011 
Sejmuto: 31. 10. 2011 


