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Usnesení  
z 23. schůze Rady m ěsta Jeví čko 

konané dne 9. listopadu 2015 
 
1/23 Rada schvaluje prominutí nájmu Svazu skautů a skautek ČR, oddíly Jevíčko za pronájem 

městské chaty ve Smolenském údolí v termínu 27. – 29. 11. 2015, 
 
2/23 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy nebytového prostoru na ulici Soudní 51 do 

31. 12. 2016 žadateli dle zápisu, 
 
3/23 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor na Komenského nám. 167 

do 31. 12. 2016 žadatelce dle zápisu za shodných podmínek jako v roce 2015, 
 
4/23 Rada schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 2201 v k. ú. Zadní Arnoštov, 
 
5/23 Rada schvaluje úpravu chodníku před domem č. p. 203 na ul. Okružní III v Jevíčku žadateli 

dle zápisu s podmínkou zajištění a předložení povolení sjezdu z odboru dopravy MěÚ 
Moravská Třebová, 

 
6/23 Rada schvaluje přihlášení osob k trvalému pobytu na adrese Nerudova 529A v Jevíčku dle 

zápisu,  
 
7/23 Rada uděluje souhlas s opravou mostku na vlastní náklady v Zadním Arnoštově žadateli dle 

zápisu s podmínkou doložení projednání opravy s OVÚP MěÚ Jevíčko, 
  
8/23 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním cenové nabídky firem na podřezání stěn v bytovém 

domě na ul. Soudní 56 v Jevíčku,  
 
9/23 Rada schvaluje přípravu dotační žádosti na realizaci projektu „Hravé Jevíčko“ firmou Timoris 

Projekt, a. s. za částku 3.000 Kč bez DPH, 
 
10/23 Rada schvaluje zakoupení 40 l helia pro akci „Vypouštění balónků Ježíškovi“, která se 

uskuteční 4. 12. 2015 za částku 9.168 Kč vč. DPH (včetně půjčovného a zálohy na napouštěcí 
ventil), 

 
11/23 Rada schvaluje zhotovení nástěnného kalendáře města na rok 2016 firmou RUSTIKA, 

Svitavská 166, Jevíčko dle výsledků fotografické soutěže města a Gymnázia Jevíčko v počtu 
200 ks za cenu 25.700 Kč bez DPH, 

 
12/23 Rada schvaluje náklady k uskutečnění adventních kulturních programů a novoročního přípitku 

s ohňostrojem v Jevíčku pro rok 2015 na částku 46.000 Kč vč. DPH, 
 
13/23 Rada pověřuje IT zajištěním CN na opravu povrchu ul. Příční v Jevíčku, 
 
14/23 Rada schvaluje dodatek č. 1 mezi Městem Jevíčko a Vodárenskou společností Chrudim, a. s., 

na akci „Jevíčko – Okružní IV – výměna vodovodu a kanalizace“, 
 
15/23 Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15241764 mezi Městem Jevíčko a Státním fondem 

životního prostředí na akci „Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Jevíčko“, 
 
16/23 Rada jmenuje Mgr. Michala Drkulu z OŠK KrÚ Pk, oddělení kultury a památkové péče do 

pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko, 
 
17/23 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním prověření možnosti výměny radiátoru v bytě na ul. 

K. Čapka 782 v Jevíčku, 
 
18/23 Rada pověřuje IT administrativní přípravou prodeje vysokozdvižné plošiny, 
 
19/23 Rada schvaluje finanční částku ve výši 10.800 Kč vč. DPH na pravidelný plánovaný servis 

vozidla Fiat Ducato rz. 4E9 6090, 
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20/23 Rada schvaluje zakoupení 2 ks nových PC včetně Microsoft Office pro potřeby MěÚ Jevíčko 
do částky 50.000 Kč vč. DPH, 

 
21/23 Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IZ-12-2000255/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. 3059/3, 3064/2 a 1757/8, vše v k. ú. Jevíčko-
předměstí, 

 
22/23 Rada schvaluje podání žádosti o povolení pokácení 3 lip na pozemku p. č. 1186/6, 1 lípy na 

pozemku p. č. 1751/2 a 1 smrku na pozemku p. č. 538/63, vše ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-
předměstí.  

 
 
  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 12. 11. 2015 
Sejmuto: 30. 11. 2015 


