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Usnesení  
z 18. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 31. srpna 2015 
 
1/18 Rada pověřuje IT zajištěním technického řešení a zajištění CN min. dvou firem na zpevnění 

břehu Žlíbeckého potoka v úseku Zadní ulice, 
 
2/18 Rada pověřuje vedoucího org. odboru zajištěním znaleckého posudku k ocenění pozemku 

p. č. 3059/3 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
3/18 Rada schvaluje přihlášení osob k trvalému pobytu na adrese Třebovská 421 v Jevíčku dle 

zápisu, 
 
4/18 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru projednáním žádosti o oddělení GP 

a následné koupě pozemku, který je součástí pozemku p. č. 2460 – ostatní plocha v k. ú. 
Zadní Arnoštov s žadatelkou dle zápisu, 

 
5/18 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 
6/18 Rada schvaluje zpracovanou situaci technické infrastruktury v lokalitě ul. Vrchlického pro 16 

RD společností BetaProjekt - projekční kancelář, Dobrovského 646/9, 170 00 Praha-
Holešovice, 

 
7/18 Rada schvaluje podání žádosti o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace MPZ 

a MPR na rok 2015 – 2016 z mimořádných zdrojů, 
 
8/18 Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP č. 15241764 na dotaci ve výši 

43.222 Kč a schvaluje přijetí dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 
115D242003813/2 ze SR a EU na akci: „Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Jevíčko“ 
v celkové výši 1.224.634,95 Kč, 

  
9/18 Rada schvaluje přijetí dotace z MPSV ČR na výkon sociální práce v souladu s ust. § 92 - 

§ 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 
63 - § 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, ve 
výši 83.000 Kč, 

 
10/18 Rada schvaluje přidělení mimořádných odměn členům JSDH Jevíčko dle zápisu, 
 
11/18 Rada schvaluje finanční částku do výše max. 38.000 Kč vč. DPH na provedení výměny 

vstupních dveří do zadních garáží v Domě hasičů, oken – ventilaček ve věži Domu hasičů a 
umístění stříšek nad dveře v Domě hasičů, 

 
12/18 Rada schvaluje finanční částku do výše max. 17.000 Kč vč. DPH na zajištění údržby a opravy 

Tatry T 148 CAS 32, 
 
13/18 Rada schvaluje vyslání dvou členů JSDH Jevíčko na kurz obsluhovatelů motorových pil do 

Ústřední hasičské školy v Jánských koupelích v termínu 5. – 11. 10. 2015 za částku pro oba 
členy za 11.616 Kč vč. DPH, 

 
14/18 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Hasičským záchranným sborem 

Pardubického kraje o bezúplatném převodu hydraulického vyprošťovacího zařízení LUKAS, 
které bude užíváno výhradně pro JSDH Jevíčko v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

 
15/18 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace ve výši 120.000 Kč na výdaje JSDH Jevíčko z rozpočtu Pk, 
 
16/18 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace ve výši 20.295 Kč na výdaje JSDH Jevíčko – doplatek listopad až prosinec 
2014 z rozpočtu Pk, 
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17/18 Rada schvaluje pachtovní smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností VOS zemědělců, a. s., 
IČ: 25309039, Dlouhá 599, Velké Opatovice a pachtovné ve výši 6.728,77 Kč/rok, 

 
18/18 Rada schvaluje pachtovní smlouvu mezi Městem Jevíčko a firmou Pavel Skácel, 

IČ: 45561613, Okružní III 210, Jevíčko a pachtovné ve výši 78.456,76 Kč/rok, 
 
19/18 Rada pověřuje investičního technika prověřením skutečného stavu sítí v domech č. p. 98 

a č. p. 547 na ul. Křivánkova v Jevíčku,  
 
20/18 Rada schvaluje zakoupení 16 ks infrazářičů do bytů na DPS Svitavská 838 v Jevíčku za 

částku 6.400 Kč s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka, 
 
21/18 Rada schvaluje obeslání firem dle zápisu na akce „Oprava a nátěr čelní stěny fasády Kobližná 

125, Jevíčko“ a „Oprava a nátěr fasády – štít, Kobližná 125, Jevíčko“ a komisi pro otevírání a 
hodnocení nabídek dle zápisu, 

 
22/18 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním návrhu technického řešení a finanční náročnosti akce 

„Zateplení verandy ve 2. NP Kobližná 125, Jevíčko“, 
 
23/18 Rada schvaluje záměr podání žádosti o grant Pardubického kraje na vybudování stezky 

s Krchomilkou, 
 
24/18 Rada schvaluje převedení majetku SK PINEC Jevíčko do majetku ZŠ Jevíčko. 
 
 
 
 
 
  
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 2. 9. 2015 
Sejmuto dne: 18. 9. 2015 


