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Usnesení  
z 90. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 14. dubna 2014 
 
1/90 Rada schvaluje užití veřejných prostor Palackého náměstí pro uskutečnění 24. ročníku 

soutěže hasičské mládeže „O pohár Malé Hané“ a 5. ročník běhu na 60 m jednotlivců 
o poháry hejtmanů Pardubického kraje a Jihomoravského kraje dne 8. 5. 2014, užití znaku 
města Jevíčka na propagační materiály související s pořádáním uvedené akce, bezplatné 
zapůjčení párty stanů, pivních setů, zábran, stolů a židlí, 

 
2/90 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním posouzení nutnosti výměny oken na domě v ul. 

Křivánkova 98, 
 
3/90 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru prověřením stavu stromu – ořešáku, který se 

nachází ve dvorním traktu domu na ul. Biskupická 364 a zajištěním stanoviska komise ŽP 
k vhodnosti pokácení, prořezání popř. zachování uvedeného stromu, 

 
4/90 Rada schvaluje udělení licence na autobusovou linku 680 864 Vranová Lhota-Bezdečí 

u Trnávky-Městečko Trnávka-Přední Arnoštov-Křenov-Janůvky dopravci dle zápisu, 
 
5/90 Rada schvaluje udělení licence na autobusovou linku Velké Opatovice-Jevíčko-Konice-

Olomouc dopravci dle zápisu,  
 
6/90 Rada schvaluje udělení licence na autobusovou linku Velké Opatovice-Jevíčko-Litovel-

Olomouc dopravci dle zápisu, 
 
7/90 Rada pověřuje IT ve spolupráci se společností ELPO navržením etapizace výměn 

vytipovaných svítidel v průběhu budoucích 3 let z důvodu úsporných opatření, 
 
8/90 Rada schvaluje ukončení pronájmu na část pozemku p. č. 550/12 – ostatní plocha v k. ú. 

Jevíčko-předměstí na žádost nájemníka k 30. 4. 2014, 
  
9/90 Rada pověřuje IT zajištěním CN na dodání a montáž oplocení zahrady MŠ Jevíčko, 
 
10/90 Rada schvaluje poskytnutí propagačních předmětů města pro Šachový klub Jevíčko, které 

budou použity jako ceny na šachovém turnaji mládeže dne 4. 5. 2014 do 2.000 Kč, 
 
11/90 Rada schvaluje přihlášení osoby k trvalému pobytu na adrese K. H. Borovského 465 v Jevíčku 

dle zápisu, 
 
12/90 Rada schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 136/1 – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
13/90 Rada schvaluje aktualizované znění smlouvy mezi Městem Jevíčko a společností EKO-KOM, 

a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 v souvislosti s platností nového občanského 
zákoníku o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, 

 
14/90 Rada pověřuje místostarostu projednáním možného odprodeje pozemku, kde je umístěn 

pomník padlých letců, 
 
15/90 Rada pověřuje IT zajištěním a projednáním vhodnosti umístění zpomalovacího retardéru 

na ul. K. Čapka, 
 
16/90 Rada uděluje souhlas společnosti MONTPROJEKT, a. s., Lidická 934, Litomyšl s přípravou 

projektové dokumentace pro ČEZ Distribuci, a. s. na opravu stávající zděné trafostanice 
TS 0380 v ul. A. K. Vitáka, 

 
17/90 Rada schvaluje finanční částku ve výši 8.500 Kč vč. DPH pro JSDH Jevíčko na provedení 

opravy vozidla Tatra T 148 CAS 32 rz SYA 03-74 dle zápisu, 
 
18/90 Rada schvaluje finanční částku ve výši 16.000 Kč vč. DPH pro JSDH Jevíčko na provedení 

opravy a servisu vozidla Renault CAS 20 rz 2E0 1999 dle zápisu, 
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19/90 Rada schvaluje finanční částku ve výši 16.800 Kč vč. DPH na zakoupení ochranných 
pomůcek – zásahových rukavic pro členy JSDH Jevíčko, 

 
20/90 Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v I. NP budovy Palackého náměstí 1, Jevíčko, 

vchod z Palackého náměstí o celkové velikosti 116 m2 společnosti ERAC, s. r. o., Slunečná 
314/1, 568 02 Svitavy za cenu 10.000 Kč/měsíc na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2014, 

 
21/90 Rada ruší usnesení RM č. 36/89 ze dne 24. 3. 2014, 
 
22/90 Rada schvaluje přidělení bytu na ul. Kobližná 125 žadatelce dle zápisu na doporučení bytové 

a sociální komise, 
 
23/90  Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním cenových nabídek na výměnu 2 ks oken v bytovém 

domě Třebovská 71, Jevíčko, 
 
24/90 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko k výměně 

plynového kotle v bytě č. 1 na ul. Kobližná 128 za částku 29.153 Kč bez DPH s úhradou 
z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 
25/90 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko k výměně 

plynového kotle v bytě č. 1 na ul. Svitavská 474 za částku 39.980 Kč bez DPH s úhradou 
z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 
26/90 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko k výměně 

plynového kotle v bytě č. 8 na ul. K. Čapka 782 za částku 47.285 Kč bez DPH s úhradou 
z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 
27/90 Rada schvaluje obeslání firem na provedení akce: „Vstupní chodba a schodiště - oprava 

vnitřních omítek bytového domu Třebovská 71, Jevíčko“ a stanovuje komisi pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek dle zápisu, 

 
28/90 Rada schvaluje zakoupení servisního rámu pro zametací vůz Nilfisk City Ranger 3500 od 

firmy SOME Jindřichův Hradec, s. r. o., Jarošovská 1267, 377 01 Jindřichův Hradec za částku 
ve výši 20.000 Kč bez DPH, 

 
29/90 Rada schvaluje bezplatné využití Panského dvora pro OS Ze Zámečku do světa v termínu 4. – 

8. 8. 2014 za účelem konání „Múzického tábora“, 
 
30/90 Rada pověřuje IT zajištěním opravy šachty na pozemku skládky města za mostem směrem 

na Sanatorium, 
 
31/90 Rada pověřuje IT zajištěním osazení 8 ks tabulek u mostů autostrády, kde bude uveden text 

„Vstup na vlastní nebezpečí“, 
 
32/90 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru zajištěním informací o pronájmu pozemků 

kolem Žlíbeckého potoka a o možnosti zrušení pronájmu HZS Jevíčko. 
 
 
 

 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  

místostarosta 

 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 18. 4. 2014 
Sejmuto: 5. 5. 2014 


