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Usnesení  
ze 70. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 27. kv ětna 2013 
 
1/70 Rada schvaluje CN firmy VPO PROTIVANOV, Rožmitálova 2291/14, Blansko na výměnu oken 

v bytě č. 2 na ul. M. Mikuláše 551 za částku 30.063 Kč bez DPH z rozpočtu PBH města Jevíčka, 
 
2/70 Rada schvaluje podání žádosti na Pk o převod pozemků na ul. Okružní III s podmínkou úhrady 

GPL žadatelem,  
 
3/70 Rada schvaluje zakoupení notebooku zn. Lenovo ThinkPad Edge E530 za částku 20.588 Kč 

vč. DPH a Office 2010 za částku 7.229 Kč vč. DPH pro potřeby MěÚ Jevíčko, 
 
4/70 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení pivních setů a párty stanů pro ZUŠ Jevíčko k uspořádání akce 

„Mejdan na Zámečku“, která proběhne v parku u Zámečku dne 7. 6. 2013 v době od 17:00 
do 23:00 hodin, 

 
5/70 Rada schvaluje bezplatný pronájem kina Astra pro ZŠ Jevíčko na den 27. 6. 2013 z důvodu 

uskutečnění vystoupení žáků 9. třídy k rozloučení se se spolužáky a učiteli, 
 
6/70 Rada schvaluje odkoupení kuchyňské linky a vestavěných skříní za zůstatkovou hodnotu 

 10.000 Kč z bytu dle zápisu, 
  
7/70 Rada schvaluje bezplatné poskytnutí prostoru dvora za budovou ZŠ Jevíčko pro TJ Cykloklub 

Jevíčko k uspořádání společensko kulturní akce v rámci pořádání 38. ročníku cyklistického závodu 
„Závod míru nejmladších – GP Matoušek 2014“, který proběhne ve dnech 10. – 11. 5. 2014, 

 
8/70 Rada pověřuje IT prověřením všech možností vybudování parkoviště před bytovým domem na ul. 

K. Čapka 608-609 s termínem do 24. 6. 2013, 
 
9/70 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na provoz pro Oblastní charitu Moravská Třebová 

ve výši 3.000 Kč, 
 
10/70 Rada pověřuje vedoucí PBH provedením místního šetření za účelem zjištění stavu vany v bytě 

na ul. Soudní 56 s termínem do 3. 6. 2013, 
 
11/70 Rada schvaluje podporu projektu RC Palouček na hlídání dětí s bezplatným využitím prostor 

pro tuto činnost, 
 
12/70 Rada schvaluje inzerci města Jevíčka v příloze Svitavského deníku „Cesty městy“ za částku 

12.720 Kč bez DPH, 
 
13/70 Rada schvaluje přidělení bytu č. 3 na ul. Růžová 83, bytu č. 11 na Komenského nám. 167, bytu 

č. 14 v Zadním Arnoštově 63 a bytu č. 14 na K. Čapka 782 zájemcům dle zápisu a převod nájmu 
bytu č. 8, Nerudova 529 na na nájemce dle zápisu vše na základě doporučení komise bytové 
a sociální, 

 
14/70 Rada schvaluje zakoupení propagačních materiálů města do částky 40.000 Kč, 
 
15/70 Rada schvaluje náklady na akci Jevíčkovění 2013 ve výši do 30.000 Kč, 
 
16/70 Rada schvaluje zajištění výběrového řízení na akci „Obnova chodníků sídliště K. Čapka Jevíčko“ 

dle nabídky JUSTITIA TENDER PARTNERS, s. r. o. ve výši 12.000 Kč, seznam firem pro obeslání 
a stanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dle zápisu, 

 
17/70 Rada schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci „Úprava rajského dvora bývalého 

augustiniánského kláštera Jevíčko“ dle nabídky JUSTITIA TENDER PARTNERS, s. r. o. ve výši 
12.000 Kč, seznam firem pro obeslání a stanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení 
nabídek dle zápisu, 

 
18/70 Rada schvaluje zakoupení městského mobiliáře do 20.000 Kč bez DPH a jeho rozmístění 

dle zápisu,  
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19/70 Rada schvaluje smlouvu č. 11091841 ze dne 7. 5. 2013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi SFŽP ČR a Městem 
Jevíčko na dotaci ve výši 88.352,40 Kč určenou na akci „Protipovodňový výstražný systém 
a povodňový plán města Jevíčko“, 

 
20/70 Rada schvaluje přijetí dotace ze státního rozpočtu ve výši 1.501.990,80 Kč určenou na akci 

„Protipovodňový výstražný systém a povodňový plán města Jevíčko“, 
 
21/70 Rada pověřuje IT provedením poptávkového řízení na zakoupení plynového kotle do kotelny kina 

Astra s termínem do 24. 6. 2013, 
 
22/70 Rada schvaluje ceník za pronájem přízemních prostorů kina Astra pro prodejní akce na částku 

1.000 Kč vč. DPH/den, 
 
23/70 Rada schvaluje poskytnutí finančních prostředků pro JSDH Jevíčko na opravu čelního skla 

a seřízení motoru vozidla Š-Octavia rz. 4E6 1099 za částku 3.500 Kč vč. DPH, nákup plovoucího 
čerpadla PLOVČER MINI HONDA GCV 160 za částku 26.945 Kč vč. DPH (na nákup čerpadla 
je poskytnutá finanční účelová dotace 15.000 Kč z prostředků Pk) a zakoupení licence 
na používání programu KPO 6 za částku 2.880 Kč vč. DPH na správu a evidenci činnosti JSDH 
Jevíčko, 

 
24/70 Rada schvaluje CN České pojišťovny, a. s. na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu pro 

město Jevíčko s účinností od 1. 6. 2013 dle zápisu, 
 
25/70 Rada potvrzuje ředitelku MŠ Jevíčko v její funkci s účinností od 1. 8. 2013 na další funkční období 

v pracovním poměru na dobu určitou 6 let, 
 
26/70 Rada schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1740/7 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí 

společnosti Outdoor akzent, s. r. o., za cenu 15.000 Kč/rok bez DPH, 
 
27/70 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2465 – orná půda v k. ú. Zadní Arnoštov, 
 
28/70 Rada schvaluje CN firmy Klempíř, Pavel Továrek, Bělá u Jevíčka 37 na výměnu střechy 

na nebytovém prostoru na ul. M. Mikuláše 449, Jevíčko za částku 12.690 Kč bez DPH z rozpočtu 
PBH města Jevíčka, 

 
29/70 Rada pověřuje IT zajištěním osazení dvou kusů protipožárních zárubní a dveří do stávajícího 

archivu MěÚ za účelem kolaudace v částce do 16.000 Kč vč. DPH, 
 
30/70 Rada schvaluje provedení obnovení nástřiku přechodů pro chodce vč. optických zpomalovacích 

trojúhelníků firmou Jast-dopravní značení, Rudé armády 45, Doudleby nad Orlicí za částku 
8.621 Kč vč. DPH, 

 
31/70 Rada pověřuje IT zajištěním cenových nabídek na zajištění odvodu tepla z prodejny Nopek 

s termínem do 24. 6. 2013, 
 
32/70 Rada schvaluje odpisový plán Města Jevíčko na rok 2013 dle zápisu, 
 
33/70 Rada ruší bod usnesení RM č. 11/67 ze dne 8. 4. 2013, 
 
34/70 Rada schvaluje zakoupení 15 ks párty setů od firmy HOBBY Centrum Jevíčko za částku 29.925 Kč 

vč. DPH, 
 
35/70 Rada schvaluje zakoupení 2 párty stanů od firmy HOBBY Centrum Jevíčko za částku 35.400 Kč 

vč. DPH, 
 
36/70 Rada schvaluje ceník za zapůjčení párty stanů pro organizace města na částku 1.000 Kč vč. 

DPH/1 den/1 stan a za každý další započatý den 500 Kč vč. DPH, 
 
37/70 Rada pověřuje IT zajištěním opravy zábradlí na rampě v zadní části kina Astra s termínem 

do 30. 6. 2013.  

         Ing. Roman Müller, v. r.        Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
    starosta       místostarosta 

Vyvěšeno: 3. 6. 2013 
Sejmuto:  19. 6. 2013 


