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Usnesení  
ze 47. schůze Rady města Jevíčko 

konané dne 31. října 2016 
 
1/47 Rada odvolává Petru Minaříkovou a Mgr. Adama Wiltsche z členství v redakční radě 

zpravodaje k 31. 10. 2016 na vlastní žádost,  
 
2/47 Rada neschvaluje přihlášení osob k trvalému pobytu na adresu K. Čapka 782, Jevíčko dle 

zápisu na doporučení komise bytové a sociální,  
 
3/47 Rada schvaluje udělení licence na provozování zvláštní linkové osobní vnitrostátní dopravy 

pro dopravce ROBOTRIO, Králec 132, Dolní Studénky na linku č. 680 998 Moravská Třebová 
– Mohelnice,  

 
4/47 Rada pověřuje IT zajištěním vyznačení parkovacích míst na parkovištích před bytovými domy 

na ul. K. Čapka, které provedou pracovníci města v jarních měsících 2017, 
 
5/47 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na garáž ve dvorním traktu ul. Soudní žadatelce 

dle zápisu do 31. 12. 2017, 
 
6/47 Rada uděluje souhlas s vedením nového odběrného místa na ul. Růžová v rámci výstavby 

nového RD, 
 
7/47 Rada uděluje souhlas na akci „Rozšíření přístupu na pozemek p. č. 163 v k. ú. Jevíčko- 

předměstí“ žadateli za podmínky dle zápisu, 
  
8/47 Rada schvaluje pronájem kanceláře v budově MěÚ Jevíčko pro MAS Moravskotřebovsko 

a Jevíčsko, o. p. s. do 31. 12. 2016, 
 
9/47 Rada schvaluje CN Redakce KAM po Česku, Kubelíkova 30, Praha 3 pro připravovanou knihu 

MĚSTSKÁ HERALDIKA Čech, Moravy a Slezska za částku 1.450 Kč bez DPH, 
 
10/47 Rada schvaluje prodloužení termínu kolaudace stavby RD na pozemku p. č. 13/1 v k. ú. 

Jevíčko-předměstí do 31. 12. 2018 žadatelům za podmínky dle zápisu, 
 
11/47 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 
12/47 Rada schvaluje nominaci pana Františka Plecha, pana Antonína Dostála a pana Adolfa 

Řehoře za město Jevíčko do akce s názvem „Osobnosti Pardubického kraje“ pořádané 
Pardubickým krajem, 

 
13/47 Rada schvaluje vyhlášení zadávacího řízení na akci „Sociální zázemí a WC pro lokalitu 

Panského dvora Jevíčko“, obeslání firem a složení komise pro otevírání obálek a hodnocení 
nabídek dle zápisu,  

 
14/47 Rada schvaluje variantu „A3“ v rámci akce „Sadová úprava parku s pomníkem padlých 

v Jevíčku“, 
 
15/47 Rada ruší bod usnesení RM č. 11/45 ze dne 26. 9. 2016,  
 
16/47 Rada schvaluje zhotovení nové hřbitovní brány u Kostelíčka sv. Bartoloměje firmou Pavel 

Továrek, umělecké kovářství, Bělá u Jevíčka 37 za cenu 58.000 Kč (není plátce DPH), 
 
17/47 Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku ve výši 25.404 Kč 

dobrovolnému svazku obcí Region Moravskotřebovsko a Jevíčsko, se sídlem nám. T. G. 
Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová na realizaci akce „Výsadba zeleně na ul. Slunečná 
Jevíčko – dodávka a výsadba 14 kusů stromů“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

 
18/47 Rada schvaluje uhrazení faktur firmě František Hanzal, Dr. Klimeše 682, Jevíčko za asistenci 

při přípravě plochy na zemní kolumbária (urnové hroby) a za statické zajištění ústředního kříže 
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vč. nového podbetonování základů a obložení žulovými kostkami na hřbitově za celkovou 
částku 23.955 Kč vč. DPH, 

 
19/47 Rada schvaluje vzdání se práva odvolání ve věci mimořádné manipulace na vodním díle 

Smolenská nádrž z důvodu urychlení řízení, 
 
20/47 Rada schvaluje procesní postup ve věci nabytí pozemků v majetku státu p. č. 5359/1 a p. č. 

5359/2 v k. ú. Jevíčko-předměstí potřebných pro záměr PEPSIN Jevíčko do vlastnictví 
REHAU Automotive, s. r. o. a odstoupení od záměru směny těchto pozemků z důvodů dle 
zápisu, 

 
21/47 Rada schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR na obnovu drobné sakrální stavby – křížku 

na ulici Horní a cenovou nabídku Mgr. Jaroslava Špajse ve výši 9.000 Kč bez DPH na 
administraci žádosti, 

 
22/47 Rada schvaluje odstranění pilířku HUP před pozemkem p. č. 4235/6 v k. ú. Jevíčko-předměstí 

s podmínkou, že náklady spojené se zaslepením plynovodní přípojky uhradí žadatel ve výši po 
vyčíslení zhotovitelem, neboť jde o vynucenou investici, 

 
23/47 Rada schvaluje úhradu víceprací dle zápisu v rámci akce „Restaurování vstupních dveří na 

objektu bývalé sýpky na ul. K. H. Borovského v Jevíčku“ firmou Jaroslav Doskočil, Na Petynce 
141/110, 169 00 Praha 6, které činí částku 5.040 Kč (není plátce DPH), 

 
24/47 Rada schvaluje přijetí dotace ve výši 18.806 Kč z rozpočtových prostředků Pk a smlouvu mezi 

Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti 
a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“ na činnost a provoz 
turistického informačního centra Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy, 

 
25/47 Rada pověřuje IT zajištěním CN na výrobu 2 ks pracovních stolů pro potřeby TIC, 
 
26/47 Rada schvaluje přijetí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pk ve výši 

70.119 Kč a smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pk o poskytnutí finanční podpory na 
hospodaření v lesích a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

 
27/47 Rada schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy 

o právu provést stavbu č. IE-12-2006466/VB/1A mezi Městem Jevíčko a společností 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na 
pozemcích p. č. 96/13, p. č. st. 28 a p. č. st. 33, vše v k. ú. Jevíčko-město a pozemcích p. č. 
1752/1, p. č. 1752/3 a p. č. st. 125, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorázové náhrady 
8.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

 
28/47 Rada schvaluje jednotkovou cenu ve výši 5 Kč bez DPH za každý autobusový odjezd 

z Palackého náměstí a pověřuje vedoucího organizačního odboru jednáním s provozovateli 
autobusové dopravy, 

 
29/47 Rada schvaluje převzetí nově vybudované opěrné zdi na ul. Okružní IV do majetku města, 
 
30/47 Rada schvaluje CN firmy DI PROJEKT, s. r. o., Dvořákovo nábřeží 1622, 539 01 Hlinsko na 

vypracování dokumentace ve stupni pro provádění stavby na akci „Oprava místní komunikace 
6c Zadní Arnoštov“ za částku 26.378 Kč vč. DPH, 

 
31/47 Rada schvaluje CN firmy MINAM servis, a. s., Olomoucká 277/208, 796 07 Držovice na 

zakoupení čelní sněhové radlice na multikáru M26 za částku 44.529 Kč vč. DPH, 
 
32/47 Rada schvaluje vyhlášení zadávacího řízení na akci „Stavební úpravy bytu č. 5, M. Mikuláše 

551, 3. NP vlevo, Jevíčko“, obeslání firem a složení komise pro otevírání obálek a hodnocení 
nabídek dle zápisu, 

 
33/47 Rada schvaluje úhradu faktury ve výši 21.636 Kč bez DPH firmě Instalatérství Bidmon, s. r. o., 

Třebovská 431, Jevíčko za výměnu plynového kotle v bytě č. 3 na Komenského nám. 167 
v Jevíčku s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka, 
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34/47 Rada schvaluje přidělení bytu č. 4, vel. 2 + 1 na ul. Křivánkova 98 v Jevíčku žadatelce dle 
zápisu na doporučení komise bytové a sociální, 

 
35/47 Rada schvaluje záměr ZŠ Jevíčko k podání žádosti o dotaci z IROPu na rekonstrukci učebny 

přírodních věd, 
 
36/47 Rada schvaluje odstranění pilířů plotu kolem MŠ Jevíčko pracovníky města z bezpečnostních 

důvodů.  
 
 
 
 
 
 
  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 4. 11. 2016 
Sejmuto: 21. 11. 2016 


