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Usnesení  
z 8. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 9. b řezna 2015 
 
1/8 Rada ruší bod usnesení RM č. 2/98 ze dne 23. 6. 2014, 
 
2/8 Rada ruší bod usnesení RM č. 29/5 ze dne 5. 1. 2015, 
 
3/8 Rada schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 24/8, p. č. 24/9 a p. č. 24/10, vše v k. ú. Zadní 

Arnoštov o výměře 44 m2,  
 
4/8 Rada schvaluje podání žádosti o kácení ovocného stromu před č. p. 631 na ul. U Cihelny 

v Jevíčku, 
 
5/8 Rada schvaluje zapůjčení výstavních panelů pro VHOS, a. s. Moravská Třebová na pořádání 

dvoudenního odborného vodárenského semináře, 
 
6/8 Rada neschvaluje prodej části pozemku p. č. 1751/70 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-

předměstí žadatelce dle zápisu, 
 
7/8 Rada schvaluje finanční dar ve výši 1.500 Kč na činnost pro ZO ČSOP – ZELENÉ VENDOLÍ, 

Záchranná stanice volně žijících živočichů, Vendolí na základě zpracované darovací smlouvy, 
  
8/8 Rada schvaluje pronájem kina Astra v Jevíčku, umělecké agentuře AZT, Praha 2 k realizaci 

výchovně vzdělávacího programu s názvem „Nicholas Winton – Síla lidskosti“ na den 16. 4. 
2015 v dopoledních hodinách za paušální úhradu spotřebovaných energií v částce 500 Kč, 

 
9/8 Rada schvaluje plánované uzavření MŠ Jevíčko o hlavních prázdninách v době od pondělí 

27. 7. 2015 do pátku 14. 8. 2015, 
 
10/8 Rada schvaluje odpisový plán majetku MŠ Jevíčko na rok 2015 dle zápisu, 
 
11/8 Rada schvaluje vyčištění stávajícího koryta bývalého náhonu v délce cca 50 m na ul. Luční 

v Jevíčku a následnou úhradu faktury za provedenou práci, 
 
12/8 Rada pověřuje vedoucí PBH jednáním s panem Růžičkou týkající se jeho nájemníků v bytech, 

kteří nedodržují podmínky společného soužití s nájemníky městských bytů, 
 
13/8 Rada schvaluje zakoupení 2 ks publikací „Mors ultima linea rerum“ od autorky doc. PhDr. 

Hany Myslivečkové, CSc., vedoucí Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP 
Olomouc za částku 960 Kč, 

 
14/8 Rada schvaluje bezplatný pronájem kina Astra pro akce ZŠ Jevíčko v termínech dle zápisu, 
 
15/8 Rada uděluje souhlas s povolením uzavírky a vedením objízdné trasy při realizaci stavby 

„Modernizace silnice II/366 Jevíčko – Zadní Arnoštov“ dle zápisu, 
 
16/8 Rada schvaluje využití prostoru Palackého náměstí v Jevíčku pro SDH Jevíčko a jeho 

uzavírku na sobotu 16. 5. 2015, kde se uskuteční soutěž mladých hasičů pod záštitou 
hejtmanů Pk a Jmk, 

 
17/8 Rada schvaluje zakoupení 100 ks publikací „Jevíčko a Malá Haná v pozdní době římské“ 

týkající se archeologického výzkumu v okolí Jevíčka za částku 11.400 Kč vč. DPH, 
 
18/8 Rada schvaluje hospodářský výsledek IX. Městského plesu, který byl ukončen s příjmem ve 

výši 19.611,58 Kč a rozdělení výtěžku dle zápisu, 
 
19/8 Rada schvaluje dotaci ve výši 10.000 Kč pro SDH Jevíčko na zakoupení defibrilátoru (AED) za 

částku 34.986 Kč vč. DPH s financováním dle zápisu na základě zpracované veřejnoprávní 
smlouvy, 
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20/8 Rada schvaluje smlouvu o partnerství mezi Městem Jevíčko a MAS Moravskotřebovsko 
a Jevíčsko, o. p. s.,  

 
21/8 Rada schvaluje SOD mezi Městem Jevíčko a MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s., na 

zpracování „Strategického plánu rozvoje pro město Jevíčko“ pro období do roku 2020 za 
částku 25.000 Kč, 

 
22/8 Rada schvaluje uskutečnění Dětského dne v sobotu 30. 5. 2015 v areálu bývalého Panského 

dvora a akci „Čarodějnice“ ve čtvrtek 30. 4. 2015 v areálu Žlíbka s vystoupením kouzelníka za 
částku 3.500 Kč, 

 
23/8 Rada schvaluje uskutečnění koncertu bigbandů – RH Big band a Jevíčský Big band v neděli 

dne 12. 4. 2015 od 17:00 hodin v kině Astra v Jevíčku za částku 16.500 Kč a vstupným 50 Kč, 
 
24/8 Rada schvaluje CN firmy Pavel Berka, Biskupice-Zálesí 18 na výrobu a umístění 4 ks 

květinových truhlíků za částku 15.200 Kč (není plátce DPH), 
 
25/8 Rada schvaluje inzerci ZMN v časopise 770 tipů Svitavského deníku za částku 4.235 Kč vč. 

DPH, 
 
26/8 Rada schvaluje podání žádosti Města Jevíčko o dotaci Pk na úhradu nákladů za zpracování 

odborné studie a souhlasí se spoluúčastí Města Jevíčko na zpracování odborné studie 
s předpokládanou spoluúčastí Města Jevíčko ve výši cca 30 %, tzn. 29.100 Kč bez DPH, 

 
27/8 Rada schvaluje slevu ve výši 50 % nákladů k úhradě za pronájem městské chaty žadatelce 

dle zápisu, 
 
28/8 Rada schvaluje záměr pronájmu části budovy bez č. p./č. e., na pozemku p. č. st. 143 v k. ú. 

Jevíčko-město, 
 
29/8 Rada schvaluje CN Ing. Jana Krále, Lázeňská 57, 568 02 Svitavy na výkon investorské 

inženýrské činnosti na akci „Oprava komunikace ul. Nerudova, Jevíčko“ v období březen – 
září 2015 za částku 49.610 Kč vč. DPH, 

 
30/8 Rada pověřuje místostarostu jednáním o směně popř. výkupem s vlastníkem pozemku p. č. 

5199 – orná půda (9.935 m2) v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
31/8 Rada pověřuje místostarostu ve spolupráci s Petrou Minaříkovou zpracováním informací 

týkající se problematiky výherních hracích přístrojů na území města a předložením zprávy RM, 
 
32/8 Rada schvaluje obeslání projekčních společností s poptávkou na zpracování projektové 

dokumentace řešící opatření snižujících energetickou náročnost budovy MŠ Jevíčko, která by 
sloužila jako podklad pro podání dotační žádosti dle zápisu, 

 
33/8 Rada schvaluje plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany na rok 2015, 
 
34/8 Rada schvaluje zakoupení výjezdového tabletu systému GINA LITE pro JSDH Jevíčko za 

částku 21.962 Kč vč. DPH, 
 
35/8 Rada schvaluje pořízení svolávacího systému FIREPORT SMS pro JSDH Jevíčko za částku 

3.025 Kč vč. DPH, 
 
36/8 Rada pověřuje IT zajištěním projednání dané problematiky k umístění vodorovných 

dopravních značek V12c Zákaz zastavení (žlutá čára souvislá) a V12d Zákaz stání (žlutá čára 
přerušovaná) v ulicích města s dopravním inženýrem Policie ČR a pracovníkem odboru 
dopravy MěÚ Moravská Třebová, 

 
37/8 Rada schvaluje CN firmy Petr Dokoupil, Borotín 5 na frézování pařezů ve městě Jevíčko za 

částku 13.350 Kč (není plátce DPH), 
 
38/8 Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-2005358/VB/1 mezi Městem 

Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného 
břemene - služebnosti na pozemku p. č. 530/21 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
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39/8 Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-2004965-VB/1 mezi Městem 
Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného 
břemene - služebnosti na pozemcích p. č. 15/3 a p. č. 1751/70, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

 
40/8 Rada neschvaluje povolení samovýroby palivového dřeva v městských lesích, 
 
41/8 Rada schvaluje vyjmutí pozemku p. č. 4217 – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí z nájemní 

smlouvy s HZS, a. s., Jevíčko, 
 
42/8 Rada schvaluje prodejní cenu palivového dříví na částku 700 Kč vč. DPH/m3 vč. nakládky 

a dopravy po Jevíčku,  
 
43/8 Rada schvaluje obeslání firem na zpracování projektové dokumentace na akci „Výměna 

vodovodu a kanalizace ul. Okružní IV Jevíčko“ dle zápisu, 
 
44/8 Rada schvaluje vícepráce na akci „doplnění elektroinstalace v nebytovém prostoru na ul. K. H. 

Borovského 586, Jevíčko“ od firmy ELPO Jiří Popelka, Okružní IV 716, Jevíčko za částku 
4.506 Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 
45/8 Rada schvaluje CN firmy Roman Dvořák, Městečko Trnávka 101 k provedení nátěru zárubně, 

soklíku schodiště a na podestách společných prostor omyvatelnou barvou v bytovém domě na 
ul. Třebovská 71, Jevíčko za částku 7.880 Kč (není plátce DPH) s úhradou z rozpočtu PBH 
města Jevíčka, 

 
46/8 Rada schvaluje odpisový plán majetku Města Jevíčko na rok 2015 dle zápisu,   
 
47/8 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na garáž do 31. 12. 2015 žadateli dle zápisu, 
 
48/8 Rada schvaluje literární přílohu Jevíčského zpravodaje – Iniciály, která bude vycházet jako 

čtvrtletník, 
 
49/8 Rada pověřuje IT vyřízením změny užívání a následné kolaudace ubytovny města na bývalém 

klášteře, ul. Soudní 51 v Jevíčku. 
 
 
  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 18. 3. 2015 
Sejmuto: 3. 4. 2015 


