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Usnesení  
z 35. schůze Rady města Jevíčko 

konané dne 4. dubna 2016 
 
1/35 Rada uděluje souhlas Spolku cyklistů Svitavy MIRVA k využití místní komunikace v Jevíčku na 

den 17. 7. 2016 v době od 09:00 do cca 14:00 h ke konání cyklistického závodu dle zápisu, 
 
2/35 Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace MŠ Jevíčko za rok 2015 se 

ziskem finanční částky 46.221,91 Kč, která bude převedena do rezervního fondu, 
 
3/35 Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Jevíčko za rok 2015 dle 

předložených podkladů a o úkonu schválení účetní závěrky bude sepsán protokol, 
 4/35 Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ Jevíčko za rok 2015 se 

ziskem finanční částky 4.094,77 Kč, která bude převedena do rezervního fondu, 
 
5/35 Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Jevíčko za rok 2015 dle 

předložených podkladů a o úkonu schválení účetní závěrky bude sepsán protokol, 
 6/35 Rada schvaluje zapůjčení devítimístného vozidla v majetku města Jevíčka z důvodu dopravy 

žáků na krajské kolo turnaje v košíkové do Pardubic, které se uskuteční dne 14. 4. 2016, 
 
7/35 Rada schvaluje finanční dar ve výši 2.000 Kč na činnost pro ZO ČSOP – ZELENÉ VENDOLÍ, 

Záchranná stanice volně žijících živočichů, Vendolí na základě zpracované darovací smlouvy, 
 
8/35 Rada schvaluje zakoupení 2 ks tabletů pro Městskou knihovnu v Jevíčku za částku 

11.790 Kč/1 ks tabletu vč. DPH, 
  
9/35 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištění schůzky s žadatelem o možnosti pronájmu nebytových 

prostor vývařovny a jídelny v budově bývalého zemědělského učiliště na ul. Soudní 51 
v Jevíčku dle zápisu, 

 
10/35 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 
11/35 Rada schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě mezi Městem Jevíčko a firmou VODNÍ DÍLA 

– TBD, a. s., Brno na akci „Studie odtokových poměrů podpůrných protipovodňových opatření 
k ochránění nemovitostí v průmyslové zóně Pod Zahradami v souvislosti s rozšířením areálu 
REHAU v Jevíčku“ kde předmětem dodatku je provedení propočtu při navýšení nad úroveň 
Q 100 pozemků v k. ú. Jevíčko-předměstí p. č. 3055/1, 3054/1 a 3053 za účelem vynětí ze 
záplavového území Q 100 za částku 33.000 Kč bez DPH, 

 12/35 Rada schvaluje vyplacení odměny předsedovi Redakční rady ve výši dle zápisu, 
 
13/35 Rada schvaluje poptávkové řízení na zajištění dotačního managementu na akci „Revitalizace 

Palackého náměstí v Jevíčku – stavba 3“, obeslání firem a stanovení komise pro otevírání a 
vyhodnocení nabídek dle zápisu, 

 14/35 Rada schvaluje bezplatný pronájem synagogy za účelem uspořádání prodejní výstavy 
amatérských malířů ve dnech 13. – 14. 8. 2016 Petra Reisiga, Jiřiny Jakubcové a Zdeňka 
Šicha žadatelce dle zápisu, 

 
15/35 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Advokátní kanceláří JUDr. Marcely 

Dobešové, náměstí 9. května 10, 680 01 Boskovice o poskytování právních služeb pro Město 
Jevíčko za částku 12.000 Kč/měsíc, 

 
16/35 Rada schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v souvislosti s investiční 

akcí „16010-034381, Jevíčko (SY) výst. RD, přeložka VPI“ mezi Městem Jevíčko a společností 
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 na 
budoucí zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích p. č. 4234, p. č. 4235/1, p. č. 4236/1, p. č. 4237/1, p. č. 4238/1, p. č. 4239, p. č. 
4242 a p. č. 530/85, vše v katastrálním území Jevíčko-předměstí, 
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17/35 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním cenové nabídky na výměnu otvorových prvků v průčelí 

č. p. 71 na ulici Třebovská, 
18/35  Rada pověřuje starostu, místostarostu a velitele JSDH jednáním s firmou VHOS, a. s. 

o rozšíření požárních hydrantů v rámci města Jevíčka a Zadního Arnoštova, 
 
19/35 Rada schvaluje obeslání firem na akci „Splašková kanalizační přípojka pro napojení objektu 

(Salajka) na p. č. st. 263/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí“ a stanovení komise pro otevírání 
a vyhodnocení nabídek dle zápisu, 

 
20/35 Rada pověřuje místostarostu naceněním výroby reklamních předmětů v souvislosti 

s otevřením literární stezky „Muřinoh a Krchomilka“. 
 
 
 
 
  
 

 
  Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 7. 4. 2016 
Sejmuto: 25. 4. 2016 


