
Usnesení z 2. schůze RM 
konané dne 1. 12. 2014 

1/5 

Usnesení  
z 2. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 1. prosince 2014 
 
 
1/2 Rada pověřuje IT zpracováním min. dvou CN na umístění sloupů veřejného osvětlení v části 

mezi ulicí Petra Bezruče a ul. K. Čapka a na ul. Slunečná, 
 
2/2 Rada schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor na ul. Komenského nám. 167, 
 
3/2 Rada schvaluje zakoupení 10 ks nástěnných kalendářů s motivem „Jiřinky 2015“ za cenu 

1.100 Kč bez DPH, 
 
4/2 Rada schvaluje bezúplatný pronájem kina Astra pro ZŠ Jevíčko za účelem konání Vánočního 

koncertu ZŠ Jevíčko pro školu a veřejnost, který proběhne ve dnech 9. - 10. 12. 2014, 
 
5/2 Rada pověřuje starostu udělováním souhlasu k umístění staveb dle stavebního zákona se 

zpracováním přehledu, který bude vždy 1 x za měsíc předložen radě k nahlédnutí, 
 
6/2 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na garáž na pozemku p. č. st. 3 v k. ú. Jevíčko-

město žadatelce dle zápisu do 31. 12. 2015 s výpovědní dobou 3 měsíců, 
 
7/2 Rada schvaluje bezplatný pronájem KD v Zadním Arnoštově pro společnost Arnoštov, s. r. o. 

na akci „Poslední leč“, která se uskuteční v sobotu 6. 12. 2014. Spotřebovanou energií a vodu 
pořadatelé uhradí, 

  
8/2 Rada schvaluje zakoupení plnícího plynu za částku 9.620 Kč bez DPH na akci „Hromadné 

vypuštění balónků s přáním Ježíškovi“, 
 
9/2 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč na zajištění činnosti 

středisku sociálních služeb Salvia Svitavy, 
 
10/2 Rada schvaluje odkoupení koberce v nebytovém prostoru na ul. Kostelní 41 za částku 

1.000 Kč vč. DPH, 
 
11/2 Rada schvaluje přidělení odměny ředitelce MŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu, 
 
12/2 Rada schvaluje přidělení odměny řediteli ZŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu, 
 
13/2 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč na zajištění Tříkrálového 

koncertu, který pořádá Oblastní charita Moravská Třebová v neděli dne 11. 1. 2015 v Jevíčku 
v kostele NPM, 

 
14/2 Rada ruší usnesení RM č. 25/1 ze dne 10. 11. 2014, 
 
15/2 Rada schvaluje zakoupení 25 lahví slivovice vč. etiket od společnosti Rustika, Svitavská 166, 

Jevíčko s motivem města Jevíčka za částku 4.235 Kč vč. DPH, která bude použita jako 
reklamní předmět města, 

 
16/2 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru ve spolupráci s finančním odborem 

zpracováním přehledu movitého majetku, který město obdrželo bezúplatným převodem od 
Ministerstva obrany ČR s uvedením, kde se majetek nachází a informací o termínu, kdy lze 
s majetkem dále nakládat např. odprodat, 

 
17/2 Rada ruší bod usnesení RM č. 21/1 ze dne 10. 11. 2014, 
 
18/2 Rada schvaluje náklady k uskutečnění adventních kulturních programů v Jevíčku pro rok 2014 

na částku 30.000 Kč vč. DPH, 
 
19/2 Rada zřizuje dle § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění, tyto komise: 
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    - komise stavební  
       - komise životního prostředí 
       - komise bytová a sociální 
       - komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu 
       - komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje 
       - sbor pro občanské záležitosti 
       - redakční rada zpravodaje 
 
20/2 Rada jmenuje dle § 102 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, do funkce 

tyto předsedy komisí a jejich členy:  
- komise stavební  
- předseda: Ing. Tomáš Dvořák 
- členové: Ing. Marie Zezulová 

     Martin Kouřil, dipl. um. 
     Ing. Ivo Junek  
     Stanislav Dokoupil 
     Tomáš Hanzal 
     Ing. Tomáš Klein 
     Lubomír Krejčí 
    

- komise životního prostředí 
- předseda: Ing. Pavel Vykydal 
- členové: Miroslav Horký  
            Ing. Andrea Jagošová  
             Aleš Ertl 
             Martin Korbel 
             Ing. Zdeňka Jirásková 
             Ing. Lenka Bojanovská 
             Mgr. Miloslav Parolek 
             Veronika Biberle Haderová, DiS. 
             Martin Pávek 
  Ing. Ondřej Blabolil 

    
- komise bytová a sociální  
- předseda: Mgr. Rudolf Beran 
- členové: Marta Pocsaiová 

Martina Zikmundová  
   Bc. Lenka Sedláková  
   Bc. Romana Trávníčková  
   Marcela Pařilová  
   Alena Širůčková 

Dagmar Schneiderová  
  Ilona Dražilová 
  Mgr. Zdeněk Klein 
  Petr Nárožný 
  Marie Přikrylová 
    
- komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu  
- předseda: Mgr. Petr Votroubek 
- členové: Radomil Sedlák  
             Mgr. Jana Junková 
             Oldřich Zecha     
             MUDr. Tomáš Jagoš 
            Ing. Roman Müller 
             Bc. Martina Zatloukalová 
             Mgr. Petr Jedlinský 
             Alena Dosedlová 
            Martina Komárková, DiS. 
             Lubomír Krejčí 
             Ing. Michal Khýr 
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- komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje  
- předseda: Pavla Konečná 
- členové: Miroslav Horký  
             Jana Martínková  
             Mgr. Robert Jordán 
             Dagmar Schneiderová 
             Ing. Petr Janíček  
             Mgr. Helena Ulčová 
             Jan Valíček 
             Bc. Petr Janeček 
             Zdeněk Biberle 
             Kateřina Hofmanová 
             Veronika Macounová 
             Ing. Radek Kavan 
  Petra Ambrozová 
 
- sbor pro občanské záležitosti  
- předseda: Mgr. Jana Junková 
- členové: Mgr. Pavla Ziková  
  Miroslava Ambrozová 
  Marta Pocsaiová 
  Vladimíra Hotařová 
  Emílie Hrušková 
  Marcela Pařilová 
  Ilona Letovská 
  Veronika Musilová 
  Jiřina Foretová 
  Pavel Komárek 
  Danuše Dvořáková 
 
- redakční radu zpravodaje  
- předseda: Mgr. Robert Jordán 
- členové: Mgr. Miroslav Šafář  
  Petra Minaříková 
  Dagmar Schneiderová 
  Monika Braunerová  
  Mgr. Helena Ulčová 
  Mgr. Jana Sedláčková  
  Helena Vykydalová – obec Jaroměřice 
  Dalibor Šebek – obec Biskupice 
  Jiří Smékal – obec Chornice 
  Stanislava Kavanová 
  Petra Ambrozová 

 
21/2 Rada určuje zapisovatelem komise stavební Dalibora Šebka, 
 
22/2 Rada určuje zapisovatelem komise životního prostředí Bc. Ondřeje Jelínka, 
 
23/2 Rada určuje zapisovatelkou komise bytové a sociální Jiřinu Šunkovou, 
 
24/2 Rada určuje zapisovatelkou komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu Romanu 

Václavkovou, 
 
25/2 Rada určuje zapisovatelkou komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje Martinu 

Zikmundovou, 
 
26/2 Rada určuje zapisovatelkou sboru pro občanské záležitosti Jaroslavu Jeřábkovou, 
 
27/2 Rada schvaluje CN firmy Petr Dokoupil, Zahrada pro Vás, 679 37 Borotín 5 na frézování 

pařezů dle zápisu v částce 5.510 Kč (není plátce DPH), 
 
28/2 Rada pověřuje starostu přípravou rozpočtu a struktury plesu města nejpozději do 15. 1. 2015, 
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29/2 Rada schvaluje uskutečnění slavnostního přípitku k zakončení roku a náklady na občerstvení 
návštěvníků v částce do 4.000 Kč vč. DPH a provedení ohňostroje v ceně do 7.000 Kč vč. 
DPH, 

 
30/2 Rada pověřuje starostu zajištěním schůzek vedení města se zástupci organizačních složek, 

příspěvkových organizací a se zástupci spolků, sdružení a dobrovolnických organizací ve 
městě v termínech dle zápisu, 

 
31/2 Rada schvaluje zakoupení reklamních předmětů pro potřeby města v částce do 20.000 Kč vč. 

DPH, 
 
32/2 Rada schvaluje zakoupení notebooku pro potřeby MěÚ Jevíčko do částky 20.000 Kč vč. DPH, 
 
33/2 Rada ruší schválený příspěvek ve výši 120 Kč na každého účastníka letních táborů s trvalým 

pobytem v Jevíčku, 
 
34/2 Rada schvaluje příspěvek ve výši 200 Kč na každého účastníka letních táborů s trvalým 

pobytem v Jevíčku, 
 
35/2 Rada schvaluje účast starosty na kurzech „Minimum pro nové představitele obcí“ dle zápisu, 
 
36/2 Rada schvaluje poskytnutí zálohy na provoz pro MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s. 

v částce 50.000 Kč s tím, že záloha bude k 30. 4. 2015 vrácena, 
 
37/2 Rada pověřuje IT ve spolupráci s vedoucím organizačního odboru zpracováním seznamu 

zájemců na výstavbu řadových garáží na ul. K. Čapka s individuální výstavbou a s výstavbou 
garáží dodavatelským způsobem, 

 
38/2 Rada pověřuje IT přípravou sociálního zázemí pro technické pracovníky města na ul. Soudní 

51 (ubytovna) v přízemních prostorách dle zápisu, 
 
39/2 Rada schvaluje zakoupení multifunkční tiskárny zn. ineo +3350 pro potřeby MěÚ Jevíčko od 

společnosti Elvira, spol. s r. o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 za částku 32.900 Kč bez 
DPH formou 48 měsíčního pronájmu, 

 
40/2 Rada schvaluje CN firmy Grafika Matys k vydání nových pohlednic města Jevíčka v počtu 

2.000. ks za částku 5.500 Kč (není plátce DPH), 
 
41/2 Rada ruší body usnesení RM č. 41/2, 42/2, 43/2 a 44/2 ze dne 1. 12. 2010, 
 
42/2 Rada pověřuje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 301/2000 Sb., 

o matrikách, jménu a příjmení, a o změně některých souvisejících zákonů, Dušana Pávka, 
dipl. um., Mgr. Miroslava Šafáře a Mgr. Miloslava Parolka k provádění svatebních obřadů, 

 
43/2 Rada schvaluje oddávacím dnem sobotu, 
 
44/2 Rada schvaluje obřadní síň v Jevíčku jako místo pro konání svatebních obřadů, 
 
45/2 Rada schvaluje poplatek ve výši 300 Kč za uskutečnění sňatku v obřadní síni v Jevíčku 

(provozní náklady), 
 
46/2 Rada pověřuje předsedkyni SPOZu, Mgr. Janu Junkovou, prováděním „Vítání občánků do 

života“, 
 
47/2 Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně pro JSDH 

Jevíčko pro rok 2014 z rozpočtu Pk v částce 36.531 Kč, 
 
48/2 Rada schvaluje finanční částku ve výši 19.026 Kč vč. DPH na zakoupení prostředků technické 

a chemické služby, ochranných pomůcek a materiálu pro JSDH Jevíčko, 
 
49/2 Rada schvaluje finanční částku ve výši 26.000 Kč na odměny pro aktivní členy JSDH Jevíčko 

za práci v jednotce sboru dobrovolných hasičů v roce 2014, 
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50/2 Rada pověřuje starostu jednáním s Mgr. Luďkem Klimešem týkající se problematiky vytápění 
a užívání budovy synagogy v rámci zkoušek pěveckého sboru Cantilo,  

 
51/2 Rada schvaluje plán inventur na rok 2014 se stanovením termínů a inventarizačních komisí, 
 
52/2 Rada schvaluje CN firmy Vodoinstalatérství-Topenářství, Miroslav Tříska, Růžová 91, Jevíčko 

k provedení odvětrání přes koupelnu do komína za částku 14.596 Kč (není plátce DPH) a CN 
firmy Zezula Karel, Palackého nám. 31, Jevíčko k osazení odsavače par do kuchyně za 
částku 2.990 Kč vč. DPH s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčko, 

 
53/2 Rada schvaluje CN firmy DEKPROJEKT, s. r. o., Olomouc-Hodolany k provedení měření 

a diagnostiky zdiva a vnitřního prostředí po dobu 21 dnů včetně vypracování protokolu 
o vlhkostním průzkumu a návrh sanace a zpracování závěrečné zprávy v bytě na ul. Brněnská 
786 a v bytě na ul. K. H. Borovského 465 Jevíčko za částku 13.700 Kč bez DPH s úhradou 
z rozpočtu PBH města Jevíčko. 

 
  
 

 
  Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.   
 starosta místostarosta 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 4. 12. 2014 
Sejmuto: 19. 12. 2014 


