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Usnesení  
z 96. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 9. července 2014 
 
1/96 Rada schvaluje umístění stavební plechové buňky na pozemku p. č. 5452/8 – ostatní 

komunikace v k. ú. Jevíčko-předměstí s podmínkou zajištění územního souhlasu na OVÚP, se 
zákresem přesného umístění buňky a s tím, že tato buňka nebude umístěna v trase 
kanalizace, 

 
2/96 Rada schvaluje inzerci města Jevíčka v propagační turistické publikaci „Města a obce 

Pardubického kraje“ za částku 4.500 Kč, 
 
3/96 Rada schvaluje poskytnutí reklamních předmětů a propagačních materiálů města pro Svaz 

skautů a skautek ČR, oddíly Jevíčko k propagaci města a regionu na zahraničním Eurocampu 
skautů v Itálii, 

 
4/96 Rada schvaluje umístění kanalizační přípojky pro společnost Blaukom CZ, s. r. o., Luční 228, 

Jevíčko na pozemkové parcele p. č. 1750/2 – trvalý travní porost, v k. ú. Jevíčko-předměstí s 
tím, že dotčené pozemky žadatel uvede do původního stavu, 

 
5/96 Rada schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Městským úřadem Jevíčko, OVÚP a společností 

Blaukom CZ, s. r. o., Luční 228, Jevíčko, jejímž předmětem jsou stavební úpravy 
průmyslového objektu společnosti Blaukom CZ, s. r. o., na p. č. st. 293/1 a p. č. st. 293/2 – 
oba zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

 
6/96 Rada schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1757/7 – vodní plocha v k. ú. Jevíčko-

předměstí, 
 
7/96 Rada schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 2212 – ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov, 
  
8/96 Rada schvaluje příspěvek ve výši 120 Kč na každého účastníka letního tábora v Jedlové 

u Poličky s trvalým pobytem v Jevíčku, pořádaného SRPS ZŠ Jevíčko dle předloženého 
seznamu, 

 
9/96 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 a bezplatný pronájem městské chaty a tábořiště (stanů), 

 
10/96 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku SDH Jevíčko ve výši 10.000 Kč k uskutečnění 

společenského zakončení pro zahraniční hosty, kteří budou účastni na MS dorostu v požárním 
sportu, který se uskuteční dne 18. 7. 2014, 

 
11/96 Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku mezi Městem 

Jevíčko a Regionem MTJ, nám. T. G. Masaryka 29, Moravská Třebová ve výši minimálně 
4.242 Kč na realizaci projektu svazku z Programu obnovy venkova Pk 2014 na obnovu 
mobiliáře na veřejných prostranstvích, 

 
12/96 Rada schvaluje návrh České pojišťovny, a. s. na zvýšení limitu plnění pojištění odpovědnosti 

za škodu na zdraví a majetku v souvislosti s novým občanským zákoníkem s limitem plnění 
25 mil. Kč za částku roční úhrady pojistného 23.800 Kč, 

 
13/96 Rada schvaluje zakoupení nového PC pro potřeby MěÚ Jevíčko do částky 23.000 Kč vč. 

DPH, 
 
14/96 Rada schvaluje CN firmy Karel Smékal, Eduarda Ušela 312, 679 63 Velké Opatovice 

k provedení opravy omítek a zapravení drážek po elektrické instalaci v bytě č. 11 na ul. 
Nerudova 529/A, Jevíčko za částku 67.839 Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH města 
Jevíčka, 
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15/96 Rada schvaluje CN firmy Kamil Pitner – obklady, krby, podlahy, Horní Štěpánov 362 
k provedení opravy obkladů v koupelně bytu č. 10 na ul. Pivovarská 812 v Jevíčku za částku 
25.920 Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčko, 

 
16/96 Rada pověřuje vedoucí PBH a IT přípravou podkladů pro ZM ke schválení zpracování 

energetických štítků budov v majetku města, 
 
17/96 Rada pověřuje vedoucí PBH ve spolupráci s IT sledováním situace v oblasti podpory bydlení 

ze strany MMR, 
 
18/96 Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-2005374/VB/02 mezi Městem 

Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného 
břemene na pozemcích p. č. 518/62 a p. č. 4202/6, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

 
19/96 Rada schvaluje zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 3517 – ostatní plocha v k. ú. 

Jevíčko-předměstí z důvodu existence trafostanice, 
 
20/96 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. st. 72/3 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

Zadní Arnoštov,    
 
21/96 Rada schvaluje pronájem sálu kina Astra za účelem uskutečnění předvolebního setkání 

s občany v rámci blížících se komunálních voleb pro sdružení „Jednotné Jevíčko“ za částku 
1.000 Kč, 

 
22/96 Rada pověřuje IT provedením šetření a zdokumentování míst, která by byla vhodná 

zaasfaltovat na ul. Dr. Klimeše, U Cihelny, Nerudova a Nappova. 
 
 
 
 
  
 

 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  

Místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 15. 7. 2014 
Sejmuto: 31. 7. 2014 


