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Usnesení  
z 31. schůze Rady města Jevíčko 

konané dne 22. února 2016 
 
1/31 Rada schvaluje zakoupení 100 ks knih Muřinoh a Krchomilka vč. samostatného přebalu, 

kterým kniha bude přebalena vlastními silami, 
 
2/31 Rada jmenuje Mgr. Miroslava Šafáře členem Řídícího výboru v rámci projektu „Místní akční 

plán rozvoje vzdělávání pro ORP Moravská Třebová“, 
 
3/31 Rada schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. st. 263/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí a zadání 

vypracování projektové dokumentace na kanalizační přípojku firmou VHOS, a. s., Moravská 
Třebová z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 
4/31 Rada schvaluje poskytnutí 8 m3 smrkové kulatiny Českému svazu chovatelů, ZO Jevíčko na 

opravu střechy (krovů) nad klubovnou domu chovatelů na ul. Brněnská 343 v Jevíčku, 
 
5/31 Rada schvaluje bezplatné zveřejnění plakátu na divadelní představení divadla Járy Cimrmana 

v Jevíčském zpravodaji pro žadatele dle zápisu, 
 
6/31 Rada uděluje souhlas s umístěním sídla pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – 

okrsek Jevíčko na adrese Svitavská 466, Jevíčko, 
  
7/31 Rada schvaluje přihlášení osoby k trvalému pobytu na adrese Komenského nám. 167, Jevíčko 

dle zápisu, 
 
8/31 Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou z pronajatých prostor na ul. Soudní 51 

v Jevíčku s nájemcem dle zápisu ke dni 31. 3. 2016, 
 
9/31 Rada pověřuje IT zajištěním úprav chodníku před domem č. p. 193 a č. p. 194 na ul. Okružní 

III v Jevíčku pracovníky města, 
 
10/31 Rada schvaluje užití znaku města Jevíčka pro Okresní sdružení hasičů Svitavy, který bude 

použitý na nově vzniklém praporu sdružení, 
 
11/31 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 
12/31 Rada schvaluje prodloužení záruky a technické podpory serveru města IBMx3500 M4 o dva 

roky od společnosti OR - CZ, spol. s r. o., Moravská Třebová za částku 24.350 Kč bez DPH, 
 
13/31 Rada schvaluje zpracování pasportu s názvem „Generel bezbariérových pěších tras 

a chodníků města Jevíčko“ společností Ateliér dopravních staveb, Hlavní 325, Hradec Králové 
za částku 48.000 Kč (není plátce DPH), 

 
14/31 Rada schvaluje přípravu zpracování žádosti o dotaci na vybudování bezbariérových pěších 

tras a chodníků města Jevíčko firmou ABC Dotace, Malá 295/45, Hradec Králové za částku 
17.500 Kč (není plátce DPH), 

 
15/31 Rada schvaluje zapůjčení vysoušeče vlhkého zdiva na dobu nezbytně nutnou žadateli dle 

zápisu bez úhrady spotřebované energie, 
 
16/31 Rada schvaluje svoz bioodpadu firmou SITA CZ, a. s. v období měsíců duben – listopad 2016 

za částku 160 Kč/kont., celkem 16.800 Kč, 
 
17/31 Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Městem Jevíčko a firmou Martin 

Heger, DiS., Mackerleho 865, Jevíčko v oblastech správy a údržby HW, SW a další IT 
infrastruktury za částku 17.000 Kč (není plátce DPH) s účinností od 1. 3. 2016, 

 
18/31 Rada schvaluje prodloužení antiviru ESET NOD32 na 25 licencí pro MěÚ Jevíčko 

s prodloužením na 2 roky za částku13.990 Kč bez DPH, 
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19/31 Rada schvaluje výsledek výběrového řízení na obsazení funkce „vedoucí stavebního úřadu“, 
odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Jevíčko a jmenuje do funkce 
vedoucího stavebního úřadu, odboru výstavby a územního plánování MěÚ Jevíčko pana 
Bc. Jindřicha Beneše s účinností od 1. 3. 2016 a uzavření pracovní smlouvy na dobu 
neurčitou s panem Ing. Vítem Komárkem na pozici referenta stavebního úřadu, odboru 
výstavby a územního plánování MěÚ Jevíčko od 1. 4. 2016, 

 
20/31 Rada schvaluje CN firmy Zahradní krajinářská tvorba spol. s r. o., Ponávka 185/2, Brno na 

akci „Zpracování studie revitalizace sídliště M. Mikuláše Jevíčko“ za částku 37.080 Kč bez 
DPH, 

 
21/31 Rada schvaluje pronájem pozemku p. č. 2201 – ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov 

o velikosti 1364 m2 za cenu 2 Kč/m2 a rok, celkem 2.728 Kč/rok žadateli dle zápisu na dobu 
neurčitou, 

 
22/31 Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Jevíčko a společností 

RWE GasNet, s. r. o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem spočívající v právu zřídit 
a provozovat plynárenské zařízení a dále právu vstupovat, vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynárenského zařízení 
na pozemcích p. č. 1738/5 – ostatní plocha a 526/6 – orná půda, oba v k. ú. Jevíčko-
předměstí, 

 
23/31 Rada schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku za rok 2015 a plán účetních 

odpisů PBH města Jevíčka pro rok 2016 dle zápisu, 
 24/31 Rada schvaluje CN firmy Kamil Pitner, obklady-podlahy-krby, Horní Štěpánov 362 pro 

vybudování sušárny pro 12 bytových jednotek v bytovém domě na ul. M. Mikuláše 551 
v Jevíčku za částku 17.762 Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 
25/31 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko na výměnu 

plynového kotle v bytě č. 5 na ul. K. Čapka 782 za částku 39.675 Kč bez DPH s úhradou 
z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 
26/31 Rada schvaluje inventarizační zprávu o provedené fyzické a dokladové inventarizaci majetku 

Města Jevíčko k 31. 12. 2015, 
 
27/31 Rada pověřuje IT provizorním zajištěním odtoku srážkových vod a pochůznosti z ploché 

střechy praktické školy. 
 
 
 
 
  
 

 
  Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 25. 2. 2016 
Sejmuto: 14. 3. 2016 


