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Usnesení  
z 19. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 7. zá ří 2015 
 
1/19 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení tělocvičen ZŠ Jevíčko na akci „Sportovní den“ na sobotu 

dne 10. 10. 2015 od 13:00 h, 
 
2/19 Rada uděluje souhlas s uložením přípojky a plynoměrny Společenství vlastníků domu, 

M. Mikuláše 552, Jevíčko na pozemku p. č. 526/6 v k. ú. Jevíčko-předměstí dle projektu, 
 
3/19 Rada schvaluje dar Chornickému železničnímu klubu ve výši 3.000 Kč, 
 
4/19 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru zajištěním odborného vyjádření OLH Petra 

Krále k ceně pozemku p. č. 2040 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
5/19 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 
6/19 Rada schvaluje zpracování dodatku studie protipovodňových opatření společností Vodní díla – 

TBD, a. s., Brno v lokalitě REHAU a RABBIT současně s ochranou ČOV za cenu 27.000 Kč 
bez DPH, 

 
7/19 Rada nominuje Mgr. Miroslava Šafáře do odborné komise dopravní a životního prostředí 

Předsednictva SMO a Mgr. Miloslava Parolka do odborné komise školské Předsednictva 
SMO, 

 
8/19 Rada schvaluje zakoupení bouracího kladiva zn. METABO do částky 20.000 Kč vč. DPH, 
  
9/19 Rada schvaluje znění výzvy a zadávací dokumentace na akci „Návrh výsadeb na veřejných 

prostranstvích ul. Třebovské a Svitavské – Jevíčko“, seznam firem k obeslání a komisi pro 
otevírání a hodnocení nabídek ve složení dle zápisu,   

 
10/19 Rada schvaluje provedení úpravy topení v budově MěÚ firmou Instalatérství Bidmon s. r. o., 

Třebovská 431, Jevíčko, 
 
11/19 Rada schvaluje finanční částku ve výši 42.108 Kč vč. DPH na zakoupení přetlakového 

dýchacího přístroje AUER Air GO Pro a jedné ocelové tlakové vzduchové láhve pro potřeby 
JSDH Jevíčko, 

 
12/19 Rada schvaluje finanční částku ve výši 4.115 Kč vč. DPH na zakoupení pěti párů zásahových 

rukavic Lesley pro potřeby JSDH Jevíčko, 
 
13/19 Rada schvaluje pachtovní smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností Hanácká zemědělská 

společnost Jevíčko, a. s., IČ: 48173053, Třebovská 713, Jevíčko a pachtovné ve výši 
217.781 Kč/rok, 

 
14/19 Rada schvaluje pronájem pozemku p. č. st. 219 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-

předměstí o velikosti 256 m2 firmě Václav Zapletal, IČ: 64261425, Nová Dědina 89, Konice za 
cenu 10 Kč/m2 a rok, celkem 2.560 Kč/rok na dobu neurčitou,  

 
15/19 Rada schvaluje pachtovní smlouvu mezi Městem Jevíčko a firmou Petr Šejnoha, 

IČ: 42242100 a pachtovné ve výši 20.243,64 Kč/rok za užívání pozemků p. č. 2044, p. č. 
2090, p. č. 2233, p. č. 2267, p. č. 2269, p. č. 2283, p. č. 2288, p. č. 2295, p. č. 2310, p. č. 
2384, p. č. 2394, p. č. 2463, p. č. 2473/2, p. č. 2484/2 a p. č. 2566, vše orná půda, p. č. st. 31 
– zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 143, p. č. 1326/1, p. č. 1333, p. č. 2018, p. č. 2077, p. č. 
2119, p. č. 2145, p. č. 2211, p. č. 2212, p. č. 2292, p. č. 2308, p. č. 2318, p. č. 2335, p. č. 
2365, p. č. 2375, p. č. 2379, p. č. 2380, p. č. 2481, p. č. 2520, p. č. 2535, p. č. 2536 a p. č. 
2546, vše ostatní plocha, p. č. 2154, p. č. 2174, p. č. 2182, p. č. 2208, p. č. 2368, p. č. 2370, 
p. č. 2371, p. č. 2377 a p. č. 2573, vše trvalý travní porost, p. č. 70/3 a p. č. 146/4, oba 
zahrada a p. č. 2091 – ovocný sad, vše v k. ú. Zadní Arnoštov, 
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16/19 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko na výměnu 
plynového kotle v bytě č. 11 na ul. K. Čapka 782 Jevíčko za částku 32.443 Kč bez DPH 
s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 
17/19 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko na výměnu 

nepřímo ohřívaného zásobníku TUV zn. ACV Smart 600 pro 12 bytových jednotek na ul. 
M. Mikuláše 551 v Jevíčku za částku 86.657 Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH města 
Jevíčka, 

 
18/19 Rada schvaluje vyjádření podpory společnosti Renata ve věci odkladu předložení podkladů 

k závěrečnému vyhodnocení akce pro projekt z OPŽP  č. 09032207 „Rozšíření ekocentra 
Renata pro pobytové programy – 2. etapa“. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 11. 9. 2015 
Sejmuto: 29. 9. 2015 


