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Usnesení  
z 34. schůze Rady města Jevíčko 

konané dne 21. března 2016 
 
1/34 Rada schvaluje CN firmy REGAM CZ, s. r. o. k umístění svítidla LED 40 W s možností 

solárního dobíjení na ul. Křivánkova v Jevíčku za částku 28.914 Kč bez DPH, 
 
2/34 Rada schvaluje smlouvu o údržbě zeleně mezi Městem Jevíčko a firmou Petr Dokoupil, 

679 37 Borotín 5 s čtvrtletní paušální odměnou ve výši 4.000 Kč s dobou trvání do 31. 12. 
2016, 

 
3/34 Rada schvaluje uvítání nových občánků z obce Víska u Jevíčka v obřadní síni Města Jevíčko 

společně s uvítáním nových občánků města Jevíčka dne 17. 4. 2016, 
 
4/34 Rada schvaluje použití vícemístného vozidla v majetku Města Jevíčko k přepravě jevíčských 

skautů na celostátní kolo Lobinova závodu – závod ve skautské všestrannosti, který se 
uskuteční v Žirovnici v termínu 10. – 12. 6. 2015, 

 
5/34 Rada uděluje souhlas k odstranění trvalého asfaltového nájezdu a položení zámkové dlažby 

na vlastní náklady u RD č. p. 516 a 517 na ul. Svitavská žadatelům dle zápisu,  
 
6/34 Rada pověřuje IT zajištěním opravy nájezdu u RD č. p. 544 na ul. Svitavská v Jevíčku 

žulovými kostkami, kdy práci provedou pracovníci města,  
 7/34 Rada schvaluje použití finančních prostředků z investičního fondu MŠ Jevíčko ve výši 

48.000 Kč na pořízení nových audio telefonů pro komunikaci mezi jednotlivými třídami 
navzájem, kuchyní, kanceláří ředitelky a kanceláří účetní, 

  
8/34 Rada schvaluje zajištění vyhrazení parkoviště pro ubytované účastníky ZMN na Domově 

mládeže ve dnech 5. – 8. 5. 2016 na ul. Nerudova v Jevíčku, 
 
9/34 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 
10/34 Rada schvaluje zhotovení banneru „Závod míru nejmladších“ firmou RUSTIKA, s. r. o., 

Jevíčko za částku 7.200 Kč bez DPH, 
 11/34 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru provedením místního šetření na ul. Zadní 

v místech, kde protéká Žlibecký potok za účelem zjištění stavu břehů, 
 
12/34 Rada zřizuje komisi pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost, 
 13/34 Rada schvaluje záměr podání žádosti o dotaci k realizaci akce „Dokončení revitalizace 

Palackého náměstí v Jevíčku“ a pověřuje starostu a místostarostu zajištěním cenových 
nabídek na zajištění administrace žádosti, 

 
14/34 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pk č. OSV/16/20594 o poskytnutí účelové 

dotace na Pečovatelkou službu v Jevíčku ve výši 352.000 Kč v dotačním řízení na podporu 
sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, 

 
15/34 Rada schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 3077/3 – trvalý travní porost v k. ú. 

Jevíčko-předměstí, 
 16/34 Rada schvaluje záměr prodeje:  

- části pozemku p. č. 5329 – orná půda,  
- části pozemku p. č. 5330/1 – trvalý travní porost, 
- části pozemku p. č. 5331 – trvalý travní porost, 
- části pozemku p. č. 5332 – trvalý travní porost, 
- pozemku p. č. 5335 – ostatní plocha, všechny v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
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17/34 Rada jmenuje vedoucího organizačního odboru MěÚ Jevíčko, členem inventarizační komise 
pro převzetí nebytových prostor na ul. Soudní 51 v Jevíčku, 

 
18/34 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko na výměnu 

plynového kotle v bytě č. 1 na ul. Kobližná 128 v Jevíčku za částku 30.443 Kč bez DPH 
s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 
19/34 Rada schvaluje přidělení bytu č. 8 vel. 2 + 1 na ul. M. Mikuláše 551 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: 29. 3. 2016 
Sejmuto: 14. 4. 2016 
 
 


