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Usnesení  
z 95. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 23. června 2014 
 
1/95 Rada ruší bod usnesení RM č. 16/33 ze dne 16. 1. 2012, 
 
2/95  Rada pověřuje starostu jednáním s vlastníky pozemků v lokalitě Panské pole ve věci kupní 

ceny pozemků, 
 
3/95 Rada schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti stezky - vstupu na pozemek p. č. 2352 

– zahrada v k. ú. Velké Opatovice za účelem údržby a opravy božích muk ve prospěch 
oprávněného Města Jevíčka za úhradu jednorázové platby ve výši 5.000 Kč povinnému dle 
zápisu, 

 
4/95 Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA Blansko, s. r. o., Rožmitálova 2291/14, 678 01 Blansko 

na výměnu 2 ks oken v bytovém domě na ul. Třebovská 71 za částku 35.952 Kč bez DPH 
s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 
5/95 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Klubu Chovatelů jezevčíků ČR ve výši 5.000 

Kč k zakoupení cen v rámci pořádání 6. ročníku Mezinárodní klubové výstavy jezevčíků, která 
se uskuteční 3. 8. 2014 v areálu SK Jevíčko, 

 
6/95 Rada pověřuje IT zajištěním opravy předláždění chodníku na ul. U Cihelny před domem č. p. 

378, 
 
7/95 Rada schvaluje bezplatné poskytnutí prostoru dvora za budovou ZŠ v Jevíčku pořadatelům 

k uskutečnění 6. ročníku závodu horských kol „MATOUŠEK CZ MTB OPEN JEVÍČKO 2014“, 
který se uskuteční dne 9. 8. 2014, 

 
8/95 Rada schvaluje poskytnutí věcných cen v hodnotě do 1.000 Kč pořadatelům závodu horských 

kol, 
 
9/95 Rada schvaluje stanovení poplatku pořadatelům závodu horských kol pro Město Jevíčko 

ve výši 20 Kč na dospělou osobu závodníka na pokrytí nákladů za energie, 
  
10/95 Rada schvaluje zbudování nájezdu do domu na ul. Slunečná 833 žadateli dle zápisu, 
 
11/95 Rada schvaluje příspěvek ve výši 120 Kč na každého účastníka letních táborů v roce 2014, 

pořádaného Svazem skautů a skautek ČR Jevíčko, který má trvalý pobyt v Jevíčku, 
 
12/95 Rada schvaluje přidělení odměny řediteli ZŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu, 
 
13/95 Rada souhlasí s obousměrnou objízdnou trasou přes město Jevíčko vlivem uzavírky silnice 

II/368 Moravská Třebová-Křenov při pořádání mezinárodního cyklistického závodu Czech 
Cycling Tour 2014 dne 17. 7. 2014 v době od 16:30 do cca 18:30 hodin, 

 
14/95 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč na vydání literárního 

průvodce s názvem „Literární toulky po Svitavsku“, 
 
15/95 Rada schvaluje smlouvu o poradenských službách koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi mezi Městem Jevíčko a Janem Brychtou, 691 65 Křepice 205 za částku 
do 20.000 Kč vč. DPH, 

 
16/95 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Jiřím Zonygou, Hlavní 87, 691 41 Břeclav 

k uskutečnění koncertu Jiřího Zonygy a jeho hudební skupiny dne 22. 8. 2014 za částku 
25.000 Kč bez DPH, 

 
17/95 Rada schvaluje text a podání opakované výzvy k podání nabídky na koupi osobního 

automobilu TATRA T700 s úhradou kauce, jejíž výše je stanovena na 100.000 Kč,  
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18/95 Rada schvaluje CN firmy Kamil Pitner, obklady, podlahy, krby, Horní Štěpánov 382 na výměnu 
dlažby vstupní chodby DPS na ul. Kobližná 125 za částku 51.826 Kč bez DPH s úhradou 
z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 
19/95 Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA Blansko, s. r. o, Rožmitálova 2291/14, 678 01 Blansko 

na výměnu oken v bytě č. 11 na ul. Nerudova 529/A za částku 36.989 Kč bez DPH s úhradou 
z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 
20/95 Rada schvaluje CN firmy Petr Kalandra, Nappova 518, Jevíčko k provedení el. instalace 

v bytě č. 11 na ul. Nerudova 529/A, Jevíčko za částku 19.595 Kč bez DPH s úhradou 
z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 
21/95 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním provedení navržených oprav v bytě č. 11 na ul. 

Nerudova 529/A, Jevíčko, 
 
22/95 Rada schvaluje přidělení bytů 2 +1 na ul. Nerudova 529/A a 2 + KK na u. Pivovarská 812 

žadatelům dle zápisu na základě doporučení bytové a sociální komise. 
 
 
 
 
  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 25. 6. 2014 
Sejmuto: 11. 7. 2014 


