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Usnesení  
z 20. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 23. zá ří 2015 
 
1/20 Rada schvaluje pravidla pro ukládání stavebních odpadů a zeminy na mezideponiích města 

v k. ú. Jevíčko-předměstí s účinností od 1. 10. 2015, 
 
2/20 Rada schvaluje CN společnosti JUSTITIA TENDER PARTNERS, s. r. o. na zajištění 

zadávacího řízení na dodávku tepla pro vybrané veřejné budovy v majetku města ve výši 
38.000 Kč, 

 
3/20 Rada schvaluje výzvu k podání nabídky na projekční práce v rámci veřejné zakázky na služby 

malého rozsahu „Změna č. 1 územního plánu Jevíčko“ a obeslání projektantů dle zápisu, 
 
4/20 Rada schvaluje umístění dřevěné lavice na odpočivadle v osadě Lípa,  
 
5/20 Rada schvaluje udělení licence na autobusovou linku 700 003 Lanškroun- Žichlínek-Rychnov 

na Moravě-Mladějov-Radišov-Staré Město-Moravská Třebová-Boršov-Dlouhá Loučka-Křenov-
Jevíčko, 

 
6/20 Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Svazu skautů a skautek ČR, 

oddíly Jevíčko, 
 
7/20 Rada schvaluje bezplatný pronájem kina pro organizaci Ze Zámečku do světa, z. s. na školní 

rok 2015/2016 pro výuku dramatického kroužku, 
 
8/20 Rada schvaluje dodatek č. 2 mezi Městem Jevíčko a společností ARAGON Security, s. r. o. ke 

smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb s účinností od 1. 10. 2015 s upraveným 
harmonogramem služeb, 

  
9/20 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru vytipováním vhodné lokality pro modelářské 

letiště, 
 
10/20 Rada schvaluje pronájem kulturního domu v Zadním Arnoštově ve dnech 27.– 29. 11. 2015 

k uspořádání akce „Poslední leč 2015“ za úhradu energií a vody, 
 
11/20 Rada schvaluje zapůjčení stolů a lavic pro P. A. O. S. Thurn Taxis, z. s., Biskupice 153 na akci 

„Biskupické kaléšek“, který se uskuteční 3. 10. 2015 v obci Biskupice za poplatek 500 Kč vč. 
DPH/den s vlastním odvozem a dovozem, 

 
12/20 Rada odvolává Stanislavu Kavanovou z členství v redakční radě zpravodaje na vlastní žádost, 
 
13/20 Rada odvolává Alenu Dosedlovou z členství v komisi pro výchovu a vzdělávání, mládeže 

a sportu na vlastní žádost, 
 
14/20 Rada jmenuje Mgr. Radku Jelínkovou jako člena komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže 

a sportu, 
 
15/20 Rada schvaluje záměr pronájmu domu bez č. p./č. e. na pozemku p. č. st. 263/1 a části 

pozemku města p. č. st. 263/1, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
16/20 Rada schvaluje záměr přípravy dotační žádosti MMR na dětská hřiště v lokalitě Dr. Klimeše, 

Vrchlického a Panský dvůr pod souhrnným názvem projektu „Hravé Jevíčko“. Předpokládaný 
rozpočet projektu je 600.000 Kč, realizace je podmíněna získáním dotace z MMR, 

 
17/20 Rada schvaluje dodatek č. 1 mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem ke smlouvě č. 

OSV/15/20528 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb 
poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

 
18/20 Rada pověřuje starostu dalším jednáním se SPÚ ČR ve věci realizace komplexních 

pozemkových úprav v k. ú. Jevíčko-předměstí dle zápisu, 
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19/20 Rada schvaluje úhradu ubytování pro členy Norského orchestru dne 2. 10. 2015 v Hotelu 

Alster v částce 8.600 Kč, 
 
20/20 Rada pověřuje tajemníka ve spolupráci s vedoucím organizačního odboru přípravou OZV 

o volně pobíhajících psech v Zadním Arnoštově, 
 
21/20 Rada schvaluje zakoupení mapové aplikace GEOSENSE pro potřeby pracovníků MěÚ 

Jevíčko za částku 24.800 Kč bez DPH (30.008 Kč vč. DPH) + servisní služby za částku 
1.600 Kč bez DPH (1.936 Kč vč. DPH) měsíčně do konce roku 2015, 

 
22/20 Rada schvaluje užití znaku města na propagační materiály v rámci projektu „Děti na startu“ a 

bezplatný pronájem tělocvičen ZŠ pro účely cvičení dětí a lektorů zapojených do projektu, 
 
23/20 Rada schvaluje smlouvu o zprostředkování Benefitů (stravenek SODEXO) č. C011500011 

mezi Městem Jevíčko a společností Sodexo Pass Česká republika, a. s., Radlická 2, 150 00 
Praha 5 – Smíchov, které budou poskytovány zaměstnancům města na stravování, 

 
24/20 Rada schvaluje uzavření pojistné smlouvy mezi Městem Jevíčko a Českou pojišťovnou, a. s. 

na havarijní pojištění nákladního automobilu zn. PIAGGIO RZ 5E2 2656 se spoluúčastí 5 % 
z pojistného plnění za částku 22.256 Kč/rok, 

 
25/20 Rada schvaluje návrh zápisu do Kroniky města Jevíčka za rok 2014 a odměnu kronikáři 

města, ve výši dle přílohy zápisu, za provedení zápisu, 
 
26/20 Rada schvaluje vyhlášení poptávkového řízení více zájemcům na veřejnou zakázku malého 

rozsahu a seznam oslovených firem na akci „demolice základové desky na ul. Vrchlického 
Jevíčko“ dle zápisu,  

 
27/20 Rada schvaluje předložení návrhu kupní ceny za pozemek p. č. 2040 v k. ú. Jevíčko-

předměstí nabízejícímu ve výši 23.668 Kč a doporučuje ZM uvedený pozemek odkoupit, 
 
28/20 Rada schvaluje smlouvy č. IV-12-2011004/VB/1 a č. IV-12-2011004/VB/3 mezi Městem 

Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného 
břemene - služebnosti na pozemcích p. č. 5200 a p. č. 5211, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

 
29/20 Rada schvaluje záměr prodeje části pozemků p. č. 4235, p. č. 4236, p. č. 4238/1, vše orná 

půda, části pozemku p. č. 4237 – trvalý travní porost a p. č. st. 1360 – zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

 
30/20 Rada schvaluje dodatek nájemní smlouvy ze dne 10. 12. 2013 na pronájem pozemků p. č. 

5328 – vodní plocha, p. č. 5338 – ostatní plocha a p. č. 5325 – trvalý travní porost a rybníku 
na pozemku p. č. 5328, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí mezi Městem Jevíčko a Českým 
rybářským svazem – místní organizace Jevíčko, Barvířská 110, Jevíčko, 

 
31/20 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko na výměnu 

plynového kotle v bytě č. 3, na ul. K. Čapka 783 v Jevíčku za částku 28.443 Kč bez DPH 
s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 
32/20 Rada schvaluje přidělení bytu č. 5 na ul. K. H. Borovského 465 v Jevíčku žadatelce dle zápisu 

na doporučení komise bytové a sociální. 
 
 
  
 

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

 

Vyvěšeno: 1. 10. 2015 
Sejmuto: 19. 10. 2015 


