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Usnesení  
ze 77. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 30. zá ří 2013 
 
1/77 Rada uděluje souhlas s umístěním reklamní tabule s nápisem na ul. Třebovská před její 

veterinární ordinací, 
 
2/77 Rada pověřuje vedoucí PBH provedením místního šetření za účelem zjištění stavu oken 

v bytě č. 4 na ul. Třebovská 71 s termínem do 17. 10. 2013, 
 
3/77 Rada schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Městem Jevíčko a Pardubickým 

krajem zastoupeným Gymnáziem Jevíčko k nájmu nebytových prostor na Domově mládeže, 
ul. Nerudova 557, který Město Jevíčko využívá za účelem instalace, provozu a údržby hlavní 
stanice kabelové televize s úhradou částky za nájem nebytových prostor 800 Kč měsíčně 
a skutečný odběr energie na základě odpočtového elektroměru, 

 
4/77 Rada schvaluje výpověď internetových služeb pro MK Jevíčko od společnosti Fortech, s. r. o., 

Litomyšl ke dni 30. 11. 2013 a smlouvu o poskytování služeb v oblasti přenosu dat pro MK 
Jevíčko mezi Městem Jevíčko a společností COMA, s. r. o., Masarykova 8, 572 01 Polička 
s účinností od 1. 12. 2013, 

 
5/77 Rada schvaluje záměr pronájmu p. č. 5328 – vodní plocha, p. č. 5338 – ostatní plocha, p. č. 

5325 – trvalý travní porost a p. č. 5467 – ostatní plocha, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
6/77 Rada pověřuje vedoucí PBH provedením místního šetření v bytě žadatele dle zápisu na ul. 

K. Čapka 782 za účelem zjištění stavu kapacity topného tělesa v dětském pokoji s termínem 
do 17. 10. 2013, 

 
7/77 Rada schvaluje poskytnutí drobných propagačních předmětů pro ZUŠ Jevíčko pro účastníky 

akce „Malohanácký harmonikář“, 
  
8/77 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1502/66 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-

předměstí, 
 
9/77 Rada uděluje souhlas s vybudováním přístupového chodníku přes pozemek p. č. 518/62 – 

orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí žadatelce dle zápisu, 
 
10/77 Rada schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 518/62 – orná půda v k. ú Jevíčko-

předměstí, 
 
11/77 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení malé tělocvičny ZŠ Jevíčko ze 4. na 5. 10. 2013 pro oddíl 

Skautů Jevíčko k uspořádání vzdělávací akce pro skauty a skautky ve věku 12-15 let, na které 
se budou učit, jak vést družinu a jak pracovat s dětmi, 

 
12/77 Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč na dopravu pro Gymnázium Jevíčko 

na cestu do Štrasburku, 
 
13/77 Rada schvaluje přidělení bytu č. 1 na ul. Kobližná 128, vel. 3 + KK, bytu č. 1 na ul. Okružní 

I/281 vel. 2 + 1 a bytu č. 5 na ul. K. H. Borovského 465 o vel. 1 + 1 žadatelům dle zápisu 
na doporučení bytové a sociální komise, 

 
14/77 Rada schvaluje provedení koncertního představení hudebníků Jaroslava Samsona Lenka 

a Radima Zenkla dne 18. 10. 2013 v budově Kina Astra za částku 20.000 Kč vč. DPH, 
 
15/77 Rada schvaluje podání žádosti o navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává ZŠ 

Jevíčko ze současných 75 žáků na 90 žáků s účinností od 1. 9. 2013, 
 
16/77 Rada schvaluje na základě doporučení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 

vyloučení uchazečů o veřejnou zakázku v projektu „Osada Zadní Arnoštov - Regenerace 
zeleně, Regenerace alejí, břehových porostů a solitérních stromů“ dle zápisu, 
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17/77 Rada schvaluje směrnici č. 2-T/2013 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle Nařízení vlády 
č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací 
podle zákona o svobodném přístupu k informacím a sazebník o stanovení úhrad nákladů 
za poskytování informací, 

 
18/77 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí dotace 

na činnost a provoz turistického informačního centra na rok 2013 ve výši 15.433 Kč 
z prostředků Pk, 

 
19/77 Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje JSDH Jevíčko pro rok 
2013 – akceschopnost jednotek se zvýšením neinvestiční dotace o 21.000 Kč z rozpočtu Pk, 

 
20/77 Rada schvaluje zakoupení tiskárny LaserJet Pro P1102w za částku 2.950 Kč pro potřeby TIC 

Jevíčko, 
 
21/77 Rada schvaluje zakoupení ochranné firewall brány pro potřeby Městské knihovny Jevíčko 

Cisco RV180 za částku 2.800 Kč vč. DPH,  
 
22/77 Rada schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1311/1 – ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov 

o velikosti 130 m2 žadatelce dle zápisu za cenu 1 Kč/metr a rok, celkem 130 Kč/rok na dobu 
určitou po dobu 5 let a dále rada uděluje souhlas žadatelce s vybudováním oplocení, 

 
23/77 Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA Blansko, s. r. o. k výměně 1 ks okna v bytě č. 4 na ul. 

Růžová za částku 10.315 Kč bez DPH z rozpočtu PBH města Jevíčka, 
 
24/77 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Josef Bidmon, s. r. o., Jevíčko na výměnu plynového 

kotle v bytě č. 14 na ul. K. Čapka za částku 26.910 Kč bez DPH z rozpočtu PBH města 
Jevíčka,  

 
25/77 Rada schvaluje CN firmy Elektro, Zezula Karel, Jevíčko na výměnu plynového sporáku v bytě 

č. 11 na ul. K. Čapka 782 za částku 4.356 Kč vč. DPH z rozpočtu PBH města Jevíčka,  
 
26/77 Rada pověřuje IT ve spolupráci s vedoucí PBH přípravou podkladů pro podání žádosti 

o dotaci z MMR na podporu bydlení pro rok 2014, 
 
27/77 Rada schvaluje CN firmy Kompletní podlahářské práce Petr Bombera, Jaroměřice 393 

k položení PVC v bytě č. 5 na ul. K. H. Borovského 465 za částku 9.113,90 Kč bez DPH, 
 
28/77 Rada pověřuje IT zajištěním opravy základny štítu na ul. K. H. Borovského (bývalá 

inseminační stanice), 
 
29/77 Rada pověřuje pracovnice TIC Jevíčko zajištěním aktualizace a výměny informační tabule 

na otočných hodinách, 
 
30/77 Rada schvaluje zbudování nájezdu do domu na ul. Svitavská 471 žadateli dle zápisu, 
 
31/77 Rada pověřuje IT zajištěním vyčištění a provedení inventury záchytných košů v nově 

zřízených kanálových vpustích na Palackého náměstí. 
 
 
  
         Ing. Roman Müller, v. r.         Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta         místostarosta 

 

 

 

Vyvěšeno: 3. 10. 2013 
Sejmuto: 21. 10. 2013 


