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Usnesení  
z 6. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 26. ledna 2015 
 
1/6 Rada schvaluje CN firmy Jiří Popelka – ELPO, Okružní IV 716, Jevíčko na výměnu 2 

stávajících svítidel za nová s lepší svítivostí na ul. Slunečná v Jevíčku za částku 9.204 Kč bez 
DPH, 

 
2/6 Rada schvaluje umístění reklamního poutače na sloupu VO na Palackého náměstí pro firmu 

Josef Selinger, Knihkupectví, Kostelní 46, Jevíčko po dobu dvou let bez poplatku,      
 
3/6 Rada schvaluje pronájem městské chaty ve Smolenském údolí společnosti Paprsek, 

K Čihadlu 679, Velké Opatovice za částku 2.000 Kč v termínu od 15. do 19. 6. 2015, 
 
4/6 Rada ruší bod usnesení RM č. 11/3 ze dne 8. 12. 2014, 
 
5/6 Rada schvaluje úpravu prodejních cen zpravodaje pro obce Chornice, Biskupice a Jaroměřice 

na částku 6 Kč vč. DPH, 
 
6/6 Rada schvaluje pronájem městské chaty ve Smolenském údolí společnosti BOTA, Blanenská 

organizace táborníků Blansko, Rodkovského 19, Blansko v termínu od 18. do 31. 7. 2015 dle 
platného ceníku, 

 
7/6 Rada schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v budově kina na ul. Kostelní 41 

v Jevíčku, 
  
8/6 Rada schvaluje poskytnutí reklamních předmětů pro SDH Jevíčko do soutěže o ceny na 

hasičský ples, který se bude konat 7. 2. 2015, 
 
9/6 Rada schvaluje poskytnutí reklamních předmětů pro ZUŠ Jevíčko do soutěže ve hře na 

dechové a bicí nástroje, která se bude konat 12. 2. 2015, 
 
10/6 Rada uděluje souhlas Klubu orientačního běhu Konice k uspořádání závodů v orientačním 

běhu ve městě Jevíčku pod názvem „Cena střední Moravy 2015“, které proběhnou 3. 7. 2015,
  

11/6 Rada schvaluje pronájem kina pro Český rybářský svaz MO Jevíčko za účelem konání výroční 
členské schůze, která se bude konat 8. 3. 2015 s úhradou spotřebovaného plynu, 

 
12/6 Rada schvaluje bezplatný pronájem plochy na fasádě RD 421 na ul. Třebovská pro 

Gymnázium Jevíčko za účelem umístění reklamního banneru propagujícího nový obor 
Kombinované lyceum, 

 
13/6 Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu v budově Zámečku k uspořádání tří přednášek 

MUDr. Janou Trčkovu v měsíci březnu, 
 
14/6 Rada schvaluje spoluúčast města, vyvěšením vlajky na budově MěÚ, na akci „Vlajka pro 

Tibet“ v termínu 10. 3. 2015, 
 
15/6 Rada ruší usnesení RM č. 21/14 ze dne 16. 5. 2011, 
 
16/6 Rada schvaluje ceník pro pronájem městské chaty a pro pronájem na tábořiště ve 

Smolenském údolí dle přílohy zápisu s účinností ode dne schválení, 
 
17/6 Rada schvaluje rozpočet IX. Městského plesu Jevíčko ve výši 36.500 Kč, 
 
18/6 Rada schvaluje uskutečnění jarního koncertu dechové hudby Malohanačka z Velkých 

Opatovic s hostem Karlem Hegnerem v termínu 29. 3. 2015 v sále kina v Jevíčku za celkovou 
částku 9.000 Kč vč. DPH + zajištění občerstvení pro hudebníky do výše 1.500 Kč, 

 
19/6 Rada schvaluje CN firmy Galanterie Jana Martínková, Jevíčko na zhotovení přepravních obalů 

na nové výstavní panely a stojany města do částky 10.000 Kč vč. DPH, 
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20/6 Rada pověřuje IT přípravou odstavných ploch na ul. K. H. Borovského a na ul. Okružní IV 
v Jevíčku, 

 
21/6 Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu kina pro dramatický kroužek OS „Ze Zámečku do 

světa“, kdy zkoušky budou probíhat každý týden ve čtvrtek, 
 
22/6 Rada schvaluje náklady na uskutečnění akce „Expediční kamera“ a vystoupení hudebníka 

Václava Koubka za částku do 10.000 Kč vč. DPH ve dnech 27. a 28. 3. 2015, pouze za 
předpokladu garance či oficiální záštity akce ze strany Gymnázia Jevíčko, 

 
23/6 Rada schvaluje uveřejnění reklamy o velikosti A6 ve čtyřech vydáních zpravodaje společnosti 

ELVIRA, spol. s r. o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, jako kompenzaci za poskytnutí 
věcného daru na Městský ples, 

 
24/6 Rada uděluje souhlas TJ SK Jevíčko – oddílu kopané k rekonstrukci šaten a střechy pro 

zázemí fotbalistů, 
 
25/6 Rada schvaluje změnu hodnocení nabídek v rámci poptávkového řízení na akci „Pasport 

veřejného osvětlení Města Jevíčko“, kde kritériem pro hodnocení nabídek bude ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka, 

 
26/6 Rada schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi Městem Jevíčko a 

Pardubickým krajem na realizaci akce „Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477 – 
528, Jevíčko“, 

 
27/6 Rada schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Jevíčko a firmou Timoris Projekt, a. s., Holická 

1173/49a, 779 00 Olomouc na zpracování a podání žádosti o dotaci na MMR do Programu 
obnovy a rozvoje venkova a podprogramu DT2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do 
komunitního života v obci na projekt „Dětské fitness hřiště U Zámečku“ za podmínek 
uvedených ve smlouvě, 

 
28/6 Rada schvaluje příkazní smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností JUSTITIA TENDER 

PARTNERS, s. r. o., Půtova 1219/3, Praha 1 – Nové Město na výkon zadavatelské činnosti 
k veřejné zakázce s názvem „Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477 – 528, 
Jevíčko“ za částku 22.000 Kč, 

 
29/6 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Advokátní kanceláří JUDr. Marcely 

Dobešové, náměstí 9. května 10, 680 01 Boskovice o poskytování právních služeb pro Město 
Jevíčko na období od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2016 za částku 12.000 Kč/měsíc (není plátce DPH), 

 
30/6 Rada pověřuje místostarostu v rámci nového plánovacího období prověřit dotační možnosti za 

účelem pořízení Regulačního plánu, 
 
31/6 Rada schvaluje zpracování pasportu Mateřské školy Jevíčko Ing. Ivo Junkem za částku 

10.000 Kč bez DPH, 
 
32/6 Rada schvaluje CN firmy Jiří Popelka – ELPO, Okružní IV 716, Jevíčko na posílení 

elektroinstalace kuchyňky v budově Zámečku za částku 13.959 Kč vč. DPH a zakoupení 
myčky na nádobí do částky 11.000 Kč vč. DPH, 

 
33/6 Rada uděluje souhlas s umístěním sídla spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – 

Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko na adrese Svitavská č. p. 466, 569 43 Jevíčko, nacházející 
se na pozemku p. č. st. 471/1 v k ú. Jevíčko-předměstí, 

 
34/6 Rada schvaluje uzavření havarijních pojistek na vozidla JSDH Jevíčko u Hasičské vzájemné 

pojišťovny, 
 
35/6 Rada schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 15/3 – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
36/6 Rada schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu 

o právu provést stavbu č. IV-12-2012715/SOBS VB PS/00230 „Jevíčko 899/2, 4 p. Kopečný - 
knn“ mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
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na budoucí zřízení věcného břemene služebnosti a právu provést stavbu na pozemcích p. č. 
3172 a p. č. 4159, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

 
37/6 Rada schvaluje obeslání firem dle zápisu k podání CN k realizaci akce „Oprava komunikace 

ulice Nerudova mezi č. p. 477 - 528, Jevíčko“, 
 
38/6 Rada schvaluje vyhlášení výběrového řízení a obeslání firem dle zápisu k podání CN k 

realizaci akce „Oprava střechy budovy MěÚ Jevíčko“, 
 
39/6 Rada schvaluje odpisy majetku Města Jevíčko zařazeného v období 1. 1. 2014 až 31. 12. 

2014, 
 
40/6 Rada schvaluje směrnici č. 2-F/2015 – vnitřní předpis pro zpracování účetnictví s účinností 

ode dne schválení, 
 
41/6 Rada schvaluje pronájem nebytových prostor na Komenského náměstí 167 do 31. 12. 2015 

žadatelce dle zápisu za částku 2.197 Kč/měsíc (nájemné 1.897 Kč/měsíc, zálohy vodné 300 
Kč/měsíc), 

 
42/6 Rada schvaluje CN Ing. Marie Zezulové, projekční činnost ve stavebnictví, Barvířská 109, 

Jevíčko na zpracování projektové dokumentace bouracích prací domů č. p. 275 a 276 na ul. 
Okružní I v Jevíčku za částku 6.000 Kč vč. DPH s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčko, 

 
43/6 Rada schvaluje zednické opravy, výmalbu a doplnění elektroinstalace v nebytovém prostoru 

na ul. K. H. Borovského 586, Jevíčko firmami Kamil Pitner, Horní Štěpánov za částku 29.230 
Kč bez DPH a ELPO Jiří Popelka, Okružní IV 716, Jevíčko za částku 42.735,75 Kč bez DPH 
s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčko, 

 
44/6 Rada schvaluje zakoupení nového PC pro potřeby PBH do částky 11.000 Kč bez DPH od 

firmy NETVOIP, s. r. o., Kostelní 41, Jevíčko s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčko, 
 
45/6 Rada schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 1 + KK na ul. Kobližná 125, Jevíčko a bytu č. 15 

o velikosti 1 + KK na ul. Svitavská 838 žadatelům dle zápisu na základě doporučení komise 
bytové a sociální.  

 
 
 
  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 28. 1. 2015 
Sejmuto: 13. 2. 2015 

 


