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Usnesení  
ze 46. schůze Rady města Jevíčko 

konané dne 10. října 2016 
 
1/46 Rada pověřuje IT zajištěním CN na zpracování projektové dokumentace na vybudování 

parkoviště na ul. A. K. Vitáka a K. Čapka, 
 
2/46 Rada uděluje souhlas s umístěním přípojky vedoucí po pozemcích města dle situace 

v projektu „Výstavba školícího střediska společnosti BLAUKOM CZ“ s podmínkou uvedení 
místa překopu na ulici Luční do původního stavu (tj. vč. zaasfaltování). Technické provedení si 
žadatel odsouhlasí s provozovatelem kanalizace, následně bude uzavřena s městem smlouva 
o věcném břemeni,  

    
3/46 Rada schvaluje výměnu a přidělení bytu 3 + 1 M. Mikuláše 551 v Jevíčku žadatelům dle 

zápisu, 
 
4/46 Rada schvaluje MŠ Jevíčko realizaci projektu v OP VVV - Výzva č. 02_16_022 Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. s využitím finančních 
prostředků z rezervního fondu MŠ Jevíčko, 

 
5/46 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 
6/46 Rada schvaluje vyplacení odměny předsedovi Redakční rady ve výši dle zápisu, 
 
7/46 Rada schvaluje provedení badatelského průzkumu na pozemcích města 4236/8 a 4236/4 

v k. ú. Jevíčko-předměstí Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 
602 00 Brno za podmínek dle zápisu, 

  
8/46 Rada jmenuje Ing. Lenku Bojanovskou jako dalšího člena komise kulturní, cestovního ruchu 

a regionálního rozvoje, 
 
9/46 Rada schvaluje CN firmy Art reklama, Letovice na výrobu 200 ks stolních kalendářů 

z fotografické soutěže města 2016 za částku 22.240 Kč vč. DPH, 
 
10/46 Rada schvaluje rozpočet Festivalu mládežnických dechových orchestrů v Jevíčku v termínu 

13. 11. 2016 v celkové výši 39.500 Kč se spoluúčastí ZUŠ Jevíčko ve výši 15.000 Kč, 
 
11/46 Rada schvaluje výsadbu zeleně na pozemcích města Jevíčka na ulici Slunečná p. č. 518/2 

a 518/62, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí firmou Petr Dokoupil, Borotín 5, 679 37 Borotín za 
cenu 49.214 Kč (není plátce DPH) a dohodu o výsadbě zeleně v ochranném pásmu 
vodovodního vedení mezi Městem Jevíčko a firmou VHOS, a. s. a pověřuje starostu podpisem 
dohody, 

 
12/46 Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě OSV/16/20594 o poskytnutí účelové dotace 

v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem, 

 
13/46 Rada schvaluje dopracování projektové dokumentace na akci „Snížení energetické náročnosti 

objektu Mateřské školy Jevíčko“ o systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, 
 
14/46 Rada schvaluje varianty č. 2 výkresu dispozičního členění bytů v přízemí a 1. patře bytového 

domu na ul. Barvířská 560 v Jevíčku dle návrhu Ing. Zezulové, 
 
15/46 Rada schvaluje vzdání se práva odvolání ve věci schválení manipulačního řádu pro vodní 

nádrž Smolenská z důvodu urychlení řízení, 
 
16/46 Rada schvaluje výrobu a instalaci 6 ks dřevěných půlkmenových lavic firmou Pavel Berka, 

Zálesí v částce do 17.000 Kč vč. DPH, které budou umístěny podél eurocest,  
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17/46 Rada schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí mezi Městem Jevíčko 
a spolumajiteli uvedeného pozemku p. č. st. 436 a nově zaměřeného pozemku p. č. 5198/2, 
oba v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

 
18/46 Rada schvaluje přijetí finanční podpory na podporu hospodaření v lesích z rozpočtu Pk ve výši 

4.200 Kč a smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pk na podporu hospodaření v lesích a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy, 

 
19/46 Rada schvaluje dodatek smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-2004574/VB004 „Jevíčko Žlibky, Okružní - kNN“ 
mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na 
budoucí zřízení věcného břemene služebnosti a právu provést stavbu na pozemku p. č. st. 
1381 v k. ú. Jevíčko-předměstí,  

 
20/46 Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA, s. r. o., Rožmitálova 2291/14, Blansko na výměnu oken 

v bytě č. 1 na ul. M. Mikuláše 551 v Jevíčku za částku 39.780 Kč bez DPH s úhradou 
z finančních prostředků PBH Jevíčko, 

 
21/46 Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA, s. r. o., Rožmitálova 2291/14, Blansko na výměnu oken 

v bytě č. 12 na ul. Nerudova 529/A v Jevíčku za částku 38.905 Kč bez DPH s úhradou 
z finančních prostředků PBH Jevíčko, 

 
22/46 Rada schvaluje CN firmy Zabezpečovací systémy, s. r. o., Sazečská 560/8, Praha-Malešice 

na pořízení 2 IP venkovních kamer do částky 40.000 Kč vč. DPH s financováním 20.000 Kč 
ZŠ Jevíčko a 20.000 Kč Město Jevíčko. 

 
 
 
 
  
 

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