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Usnesení  
z 38. schůze Rady m ěsta Jeví čko 

konané dne 23. kv ětna 2016 
 
1/38 Rada schvaluje CN firmy Povodí Morava na zajištění rozboru vzorků usazenin z retenční 

nádrže Žlíbka ve výši 7.680 Kč bez DPH + 320 Kč/hod. bez DPH a 12 Kč/km bez DPH, 
 
2/38 Rada schvaluje vyhlášení výběrového řízení na prodej vozidla Multicar M25 rz 2E7 0921, kde 

hodnotícím kritériem bude nejvyšší cenová nabídka, hodnotící komisi pro otevírání obálek 
a vyhodnocení nabídek, 

 
3/38 Rada schvaluje vyhlášení poptávkového řízení a obeslání firem na akci „Zpracování 

projektové dokumentace na opravu budovy kina Astra Jevíčko“, hodnotící komisi pro otevírání 
obálek a vyhodnocení nabídek,  

 
4/38 Rada schvaluje prominutí nájemného Kabelové televizi CZ, s. r. o. po dobu 4 měsíců z důvodu 

investice Kabelové televize CZ, s. r. o. do technologického vybavení od května 2016 do srpna 
2016,  

 
5/38 Rada schvaluje CN firmy REGAM CZ, s. r. o. na pasportizaci veřejného osvětlení města 

Jevíčka, která obsahuje digitální zaměření i vytyčení za částku 100 Kč bez DPH za jeden 
světlený bod (300 světelných bodů), 

 
6/38 Rada schvaluje individuální cenu za pronájem městské chaty a tábořiště ve dnech 15. 8. 2016 

– 11. 9. 2016 pro studenty katedry archeologie FF, Univerzita Hradec Králové včetně využití 
zázemí pro osobní hygienu na městské ubytovně ve výši 18.200 Kč, 

  
7/38 Rada schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor na ul. Kostelní 41 v Jevíčku ve 2. NP, 
 
8/38 Rada schvaluje bezplatné poskytnutí prostoru dvora za budovou ZŠ Jevíčko pro TJ Cykloklub 

Jevíčko k uspořádání společensko-kulturní akce v rámci pořádání 41. ročníku cyklistického 
závodu „Závod míru nejmladších – GP Matoušek 2017“, který proběhne ve dnech 5. – 7. 5. 
2017, 

 
9/38 Rada pověřuje IT zajištěním konkurenčních cenových nabídek na opravu parketové podlahy 

v přízemních prostorách knihovny v budově zámečku, 
 
10/38 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu,  
 
11/38 Rada schvaluje podání žádosti o osobní záštitu a finanční příspěvek 1. náměstka hejtmana Pk 

Ing. Romana Línka na akci Festival mládežnických dechových orchestrů, pořádaném 
v termínu 25. 6. 2016 Městem Jevíčko, 

 
12/38 Rada schvaluje opravu části cesty firmou KERAX, s. r. o., Jevíčko v Zadním Arnoštově na 

pozemku p. č. 2199 v k. ú. Zadní Arnoštov betonovým recyklátem města do výše nákladů 
15.000 Kč vč. DPH, 

 
13/38 Rada schvaluje zhotovení a osazení konstrukce pro uchycení bannerů na pozemcích města 

p. č. 159/8 a p. č. 3088, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí pracovníky města do výše nákladů 
5.000 Kč vč. DPH, 

 
14/38 Rada schvaluje rozpočet Festivalu mládežnických dechových orchestrů v Jevíčku ve výši 

48.000 Kč, který se uskuteční v termínu 25. 6. 2016, 
 
15/38 Rada schvaluje CN Mgr. Jaroslava Špajse, U Hřiště 1280, Ústí nad Orlicí na přípravu a podání 

žádosti o dotaci na Pk do oblasti „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu 
v Pardubickém kraji“ na projekt „Sociální zázemí a WC pro lokalitu Panského dvora“,  

 
16/38 Rada schvaluje zakoupení digitálního stage piana zn. KURZWEIL Mark MPS 10 pro potřeby 

obřadní síně za částku 18.990 Kč vč. DPH, 
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17/38 Rada schvaluje úhradu nákladů na grafickou přípravu a tisk 1.000 ks bedekru Muřinohovy 
literární stezky za částku 8.461 Kč vč. DPH, 

 
18/38 Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Svazu postižených civilizačními chorobami 

ZO Jevíčko na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy,  
 
19/38 Rada schvaluje přijetí finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 

272.891 Kč na akci „Návrh výsadeb na veřejných prostranstvích ulice Třebovské a Svitavské – 
Jevíčko“ a smlouvu mezi Městem Jevíčko a Státním fondem životního prostředí ČR 
č. 05351532 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR, 

 
20/38 Rada schvaluje CN firmy RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno na zajištění administrace 

zadávacího řízení na akci „Infrastruktura pro výstavbu 16 RD v lokalitě ulice Vrchlického 
Jevíčko“ za částku 48.400 Kč vč. DPH, 

 
21/38 Rada schvaluje poskytnutí dotace pro TJ Jevíčko ve výši 34.877 Kč k zakoupení univerzální 

mobilní časomíry pro potřeby sportovních oddílů v Jevíčku na základě uzavřené veřejnoprávní 
smlouvy, 

 
22/38 Rada uděluje souhlas žadateli dle zápisu s prodloužením lhůty k umístění kontejneru na 

pozemku p. č. 518/54 v k. ú. Jevíčko-předměstí na ul. Slunečná o 12 měsíců s podmínkou, že 
dojde k jeho odstranění k 30. 6. 2017, 

 
23/38 Rada schvaluje CN firmy JAST, s. r. o., dopravní značení, Praha 6, Břevnov na doplnění 

dopravního značení a umístění dopravních značek na komunikaci směrem na Zadní Arnoštov 
za částku 21.835 Kč bez DPH (26.420 Kč vč. DPH),  

 
24/38 Rada schvaluje PD pro stavební dokumentaci a pro smlouvu o právu provedení stavby v rámci 

realizované akce „Rekonstrukce silnic III/366 12 ul. Okružní IV Jevíčko“, 
 
25/38 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 34/2 – zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov, 
 
26/38 Rada schvaluje směrnici o finanční kontrole č. 1-F/2016 s účinností od 1. 6. 2016, 
 
27/38 Rada schvaluje k realizaci rekonstrukce bytu v BD na ulici Křivánkova použít dispoziční 

variantu č. 2 se sprchovým koutem, 
 
28/38 Rada schvaluje vyhlášení poptávkového řízení a obeslání firem na akci „Zateplení pavlače – 

verandy, Kobližná 125, Jevíčko“, hodnotící komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení 
nabídek, 

 
29/38 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o přijetí účelové 

neinvestiční dotace z rozpočtu Pk k realizaci festivalu „Jevíčkovění 2016“ ve výši 10.000 Kč a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 27. 5. 2016 
Sejmuto: 13. 6. 2016 


