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Usnesení  
ze 42. schůze Rady města Jevíčko 

konané dne 1. srpna 2016 
 
1/42 Rada schvaluje přijetí daru od obce Bělá u Jevíčka pro Město Jevíčko ve výši 5.000 Kč na 

stavební materiál na opravu hřbitovní brány u Kostelíčka sv. Bartoloměje, 
 
2/42 Rada schvaluje poskytnutí prostor Panského dvora v Jevíčku za účelem uspořádání kulturní 

akce firmou BLAUKOM CZ, s. r. o., Luční 228, Jevíčko dne 10. 9. 2016 za poskytnutí 
sponzorského daru v minimální částce 5.000 Kč, 

 
3/42 Rada schvaluje realizaci opravy mostku před domem č. p. 455 na ul. A. K. Vitáka v Jevíčku do 

částky 6.000 Kč bez DPH, 
 
4/42 Rada schvaluje poskytnutí finančního daru Domovu pro seniory v Jesenci ve výši 2.000 Kč, 
 
5/42 Rada schvaluje umístění 2 ks informačních tabulí na sloupy VO firmě Stavebniny Stupka, 

s. r. o. za částku 800 Kč bez DPH/rok/1 tabule, 
 6/42 Rada uděluje souhlas pro ZŠ Jevíčko k přijetí účelově určeného finančního daru od 

společnosti Women for Women, o. p. s., v rámci projektu „Obědy pro děti“ ve výši 17.976 Kč, 
 
7/42 Rada schvaluje zakoupení a položení linolea ve Skautské klubovně do částky 10.000 Kč bez 

DPH,   
8/42 Rada schvaluje krátkodobou uzavírku části ulice Nerudova v Jevíčku, a to v úseku mezi 

křižovatkou s ul. K. H. Borovského a křiž. s ul. Petra Bezruče dne 27. 8. 2016 v době od 
15:30 h do 17:00 h, pro dojezd účastníků cyklistického závodu horských kol do cíle v prostoru 
DM, 

 9/42 Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč na každého účastníka příměstského tábora „Sportujeme 
2016“ s trvalým pobytem v Jevíčku pořádaného TJ Jevíčko, ASPV Okružní I 637, Jevíčko dle 
předloženého seznamu, 

 
10/42 Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč na každého účastníka příměstského tábora „Múzický 

tábor 2016“ s trvalým pobytem v Jevíčku pořádaného spolkem Ze Zámečku do světa, z. s., 
U Zámečku 451, Jevíčko dle předloženého seznamu, 

 
11/42 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 
12/42 Rada ruší bod usnesení RM č. 6/41 ze dne 4. 7. 2016, 
 
13/42 Rada schvaluje CN firmy Forplast Systems, s. r. o., Lorencova 3791, 760 01 Zlín na 

zakoupení oboustranných vitrín za částku 44.395 Kč vč. DPH a 11 ks balení magnetek, 
 
14/42 Rada schvaluje opravu brány hřbitova u Kostelíčka sv. Bartoloměje do částky 40.000 Kč vč. 

DPH pracovníky města,  
15/42 Rada jmenuje členy poroty fotografické soutěže vyhlášené Městem Jevíčko na zhotovení 

kalendáře a schvaluje stanovení cen formou finančního ohodnocení dle zápisu, 
 
16/42 Rada schvaluje návrh zápisu do Kroniky města Jevíčka za rok 2015 a odměnu kronikáři 

města, ve výši dle přílohy zápisu, za provedení zápisu, 
 
17/42 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o podmínkách 

provedení stavby pro stavební akci „Rekonstrukce silnice III/366/11 Jevíčko – ul. Okružní IV“, 
 
18/42 Rada schvaluje CN firmy M-SILNICE, a. s. na výměnu obrubníků při rekonstrukci chodníku na 

křižovatce ul. Okružní I – Svitavská za částku 49.558 Kč vč. DPH, 
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19/42 Rada pověřuje starostu jednáním s vedením JSDH a SDH Jevíčko o možnosti provedení 
komplexní rekonstrukce Domu hasičů v Jevíčku, 

 
20/42 Rada schvaluje pronájem části pozemku p. č. 3059/3 – trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-

předměstí o velikosti 410 m2 firmě Rudolf Frank, Linhartice 68, 571 01 Linhartice za cenu 
10 Kč/metr a rok, celkem 4.100 Kč/rok, 

 
21/42 Rada schvaluje obeslání firem a složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dle 

zápisu na akci „Stavební úpravy bytu č. 1, 1. NP, velikost 3 + 1, M. Mikuláše 551, Jevíčko“, 
 
22/42 Rada schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 1 + kk v DPS na ul. Kobližná 125 v Jevíčku 

žadatelce dle zápisu na doporučení komise bytové a sociální, 
 
23/42 Rada pověřuje vedoucí PBH obesláním nájemníků bytových domů č. p. 782 a 783 na ul. 

K. Čapka v Jevíčku, s upozorněním na zlepšení úklidu v bytovém domě s upozorněním na 
možnost nájmu úklidové služby s rozpočtem nákladů na službu do nájemného uživatelům 
městských bytů. 

 
 
 
  
 

 
Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  

starosta 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 4. 8. 2016 
Sejmuto: 22. 8. 2016 


