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Usnesení  
z 89. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 24. b řezna 2014 
 
1/89 Rada schvaluje CN firmy Petr Bombera, podlahářské práce, Jaroměřice 393 na opravu podlahy 

v nájemním bytě na ul. Soudní 56 za částku 11.968,50 Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH města 
Jevíčka, 

 
2/89 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 2.000 Kč OS BabyBox pro odložené děti – STATIM na 

zřízení 61. Českého babyboxu ve Svitavách, 
 
3/89 Rada schvaluje uvítání nových občánků z obce Víska u Jevíčka v obřadní síni Města Jevíčko společně 

s uvítáním nových občánků města Jevíčka dne 6. 4. 2014, 
 
4/89 Rada pověřuje IT zajištěním CN na výmalbu prostor sálů, kuchyňky a vstupní chodby, přebroušení 

a nalakování stávajících parket v budově Zámečku, 
 
5/89 Rada schvaluje úhradu vzniklých nákladů společnosti Lesy ČR, s. p. spojených se zrušenou akcí 

výstavby rozhledny Kumperk v předpokládané výši 10.000 Kč až 15.000 Kč, 
 
6/89 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Domov důchodců, Jesenec ve výši 2.000 Kč, 
 
7/89 Rada pověřuje IT jednáním s Policií ČR a odborem dopravy MěÚ Moravská Třebová o možné úpravě 

dopravního značení na Palackého náměstí umožňující odbočení vlevo pro autobusy z ulice Brněnská, 
který jim umožní vjezd na spodní zastávky,   

  
8/89 Rada uděluje souhlas společnosti REHAU, s. r. o., a schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu 

„Rozšíření zpevněných ploch, novostavba lehké montované haly, přesun lehké montované haly“ na 
pozemcích p. č. 1665/21, p. č. 1665/22, p. č. 1665/23, p. č. 1665/27, p. č. 1665/28, p. č. 5332, p. č. 
5359/2, p. č. st. 961, všechny v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

 
9/89 Rada schvaluje vypovězení smlouvy o poskytování ochrany objektů prostřednictvím PCO společnosti 

JABLOTRON SECURITY, a. s., pro město Jevíčko a přechod k jinému poskytovateli ochrany objektů 
prostřednictvím PCO společnosti ARAGON Security, s. r. o., 

 
10/89 Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu kina a budovy Synagogy za účelem konání vystoupení žáků 

ZUŠ Jevíčko, 
 
11/89 Rada schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor prodejny a skladu v přízemí budovy MěÚ Jevíčko 

č. p. 1, 
 
12/89 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2114 – zahrada (207 m2) a části pozemku p. č. 2115 – 

ostatní plocha o výměře dle zaměření GP, oba v k. ú. Zadní Arnoštov, 
 
13/89 Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZUŠ Jevíčko za rok 2013 se ziskem 

finanční částky 22.267,22 Kč, kdy částka ve výši 2.267,22 Kč bude převedena do rezervního fondu 
a částka ve výši 20.000 Kč bude převedena do fondu odměn, 

 
14/89 Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZUŠ Jevíčko za rok 2013 dle předložených 

podkladů a o úkonu schválení účetní závěrky bude sepsán protokol, 
 
15/89 Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace PBH města Jevíčka za rok 2013 se 

ziskem finanční částky 4.311,22 Kč, kdy částka ve výši 862 Kč bude převedena do fondu odměn 
a částka ve výši 3.449,22 Kč bude převedena do rezervního fondu, 

 
16/89 Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace PBH města Jevíčka za rok 2013 dle 

předložených podkladů a o úkonu schválení účetní závěrky bude sepsán protokol, 
 
17/89 Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ Jevíčko za rok 2013 se ziskem 

finanční částky 815,92 Kč, která bude převedena do rezervního fondu, 
 
18/89 Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Jevíčko za rok 2013 dle předložených 

podkladů a o úkonu schválení účetní závěrky bude sepsán protokol, 
 
19/89 Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace MŠ Jevíčko za rok 2013 se ziskem 

finanční částky 879,33 Kč, která bude převedena do rezervního fondu, 
 



Usnesení z 89. schůze RM 
konané dne 24. 3. 2014 

2/2 

20/89 Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Jevíčko za rok 2013 dle předložených 
podkladů a o úkonu schválení účetní závěrky bude sepsán protokol, 

 
21/89 Rada schvaluje zábor veřejného prostranství pro potřeby sezónního posezení Pivnice na Dvorci 

s úhradou dle platné OZV, která činí 1.000 Kč za měsíc, 
 
22/89 Rada schvaluje umístění reklamního poutače pro firmu Petr Bombera, Kompletní podlahářské práce, 

Jaroměřice 393 v parčíku před OD COOP s úhradou dle platné OZV 2.000 Kč za rok s umístěním tak, 
aby nedošlo k zastínění současných reklamních poutačů, 

 
23/89 Rada pověřuje IT prověřením napojení stávajícího el. vedení z „hasičky“ k zajištění napájení el. pohonu 

zvonu do zvonice v Zadním Arnoštově, 
 
24/89 Rada schvaluje finanční příspěvek pro Hockey team Jevíčko na pořízení nových dresů ve výši 2.000 Kč 

a užití znaku města na těchto dresech, 
 
25/89 Rada schvaluje finanční příspěvek pro TJ Cykloklub Jevíčko na kulturní program v rámci ZMN Jevíčko – 

GP Matoušek 2014 ve výši 20.000 Kč, 
 
26/89 Rada schvaluje zakoupení použitých regálů pro potřeby archívu MěÚ a plechových kontejnerů pro 

potřeby odpadového hospodářství města od firmy GST, s. r. o., Jevíčko za částku 21.500 Kč vč. DPH, 
 
27/89 Rada pověřuje IT zajištěním nástřiku vodorovného dopravního značení na vyhrazené stání pro invalidy 

na Palackého náměstí před provozovnou lékárny a zajištění obnovení nástřiků vodorovného dopravního 
značení přechodů pro chodce ve městě, 

 
28/89 Rada schvaluje zakoupení vysavače pro potřeby MěÚ Jevíčko do částky max 3.500 Kč vč. DPH, 
 
29/89 Rada schvaluje finanční částku 8.004 Kč vč. DPH na zakoupení disků, pneumatik, vč. přezutí a vyvážení 

pro vozidla JSDH Jevíčko dle zápisu, 
 
30/89 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru jednáním o spoluúčasti Státního pozemkového úřadu 

při uklizení černé skládky na pozemku p. č. 5358 v k. ú. Jevíčko-předměstí ve výši 50 %, 
 
31/89 Rada schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 11/1 – zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov, 
 
32/89 Rada neschvaluje podání žádosti o povolení kácení modřínů u domu Nerudova 569, 
 
33/89 Rada schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4712 – trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí 

o velikosti 60 m2 žadateli dle zápisu za cenu 2 Kč/metr a rok, celkem 120 Kč/rok na dobu neurčitou, 
 
34/89 Rada schvaluje obeslání firem k předložení cenových nabídek na akci: „Výměna oken Kobližná 125, 

Jevíčko“ dle zápisu a schvaluje komisi pro otevírání obálek na uvedenou akci dle zápisu, 
 
35/89 Rada schvaluje opravu vozidla Škoda Forman rzv 2E2 4454 firmou Autodoprava Nárožný, s. r. o., 

Jevíčko za částku 4.500 Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka, 
 
36/89 Rada schvaluje přidělení bytů na ul. Třebovská 71 a na ul. Kobližná 125 žadatelům dle zápisu na 

doporučení bytové a sociální komise, 
 
37/89 Rada schvaluje CN firmy Kamil Pitner, Horní Štěpánov 362 k provedení rekonstrukce sociálního zařízení 

WC v budově na ul. Komenského nám. 167 za částku 46.833 Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH 
města Jevíčka, 

 
38/89 Rada schvaluje CN firmy Pavel Berka, U Cihelny 631, Jevíčko ke zhotovení dřevěného přístřešku na 

studnu v Zadním Arnoštově za částku 28.000 Kč bez DPH, 
 
39/89 Rada pověřuje vedoucí finančního odboru společně s tajemníkem a místostarostou provést cenový 

marketing na zajištění služeb daňového a finančního poradce pro město Jevíčko. 
 
 

 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  

místostarosta 

 
 
 
Vyvěšeno: 28. 3. 2014 
Sejmuto: 14. 4. 2014 


