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Usnesení  
z 50. schůze Rady města Jevíčko 

konané dne 12. prosince 2016 
 
1/50 Rada schvaluje CN Ing. Ivo Junka na zpracování provozně dispoziční studie prostor na akci 

„Revitalizace objektu Soudní 51 v Jevíčku“ (bývalé vývařovny v budově bývalého 
augustiniánského kláštera) za cenu 38.000 Kč bez DPH (45.980 Kč vč. DPH), 

 
2/50 Rada schvaluje CN firmy Ing. Rudolf Tengler – RTG, Českobratrská 357, 276 01 Mělník 

k zajištění provedení sondy podloží u sochy sv. Jana Nepomuckého za částku 14.000 Kč bez 
DPH (16.940 Kč vč. DPH), 

 
3/50 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory na ul. M. Mikuláše 449 

v Jevíčku žadateli dle zápisu do 31. 12. 2017 za shodných podmínek jako v roce 2016, 
 
4/50 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory na ul. M. Mikuláše 449 

v Jevíčku žadateli dle zápisu do 31. 12. 2017 za shodných podmínek jako v roce 2016, 
 
5/50 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor na Komenského náměstí 

167 do 31. 12. 2017 žadatelce dle zápisu za shodných podmínek jako v roce 2016, 
 
6/50 Rada schvaluje přidělení odměny zastupujícímu řediteli ZUŠ Jevíčko ve výši dle přílohy 

zápisu, 
 
7/50 Rada schvaluje přihlášení osob k trvalému pobytu na adrese Křivánkova 98, Jevíčko dle 

zápisu, 
  
8/50 Rada schvaluje bezplatný pronájem kina Oblastní charitě Moravská Třebová za účelem 

promítání pohádky pro koledníky TKS a úhradu autobusové dopravy koledníků do částky 
2.000 Kč, 

 
9/50 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 
10/50 Rada schvaluje aktualizaci povodňového plánu Města Jevíčko,  
 
11/50 Rada pověřuje starostu jednáním s restauratéry města Jevíčka k projednání provozní doby 

hostinských zařízení a dodržování veřejného pořádku ve městě,  
 
12/50 Rada schvaluje vyslání členů zastupitelstva (Mgr. Miroslava Šafáře, Bc. Jana Finsterleho, 

Mgr. Miloslava Parolka a Mgr. Rudolfa Berana) a zástupce ZUŠ Jevíčko Mgr. art. Ondřeje 
Čadu na zahraniční pracovní cestu do obce Korytňany v Zakarpatské oblasti a užití 
služebního vozidla města. Náklady na ubytování a cestovné budou hrazeny ze strany Pk, 

 
13/50 Rada schvaluje nominaci osob a kolektivů na výroční ocenění města Jevíčka pro osobnosti 

sportovního, kulturního a spolkového života za rok 2016 dle předloženého návrhu, 
 
14/50 Rada schvaluje úpravu ročního poplatku pro původce odpadu z obchodní podnikatelské 

činnosti na 1.500 Kč vč. DPH/rok s účinností od 1. 1. 2017, 
 
15/50 Rada schvaluje provedené vícepráce firmou František Hanzal, Dr. Klimeše 682, Jevíčko na 

bytě na ul. Křivánkova 98 v Jevíčku v částce 27.100 Kč vč. DPH, 
 
16/50 Rada schvaluje dohodu o provedení II. a III. fáze ZAV Regionálním muzeem v Litomyšli 

v lokalitě Vrchlického (objev římského pochodového tábora) za částku ve výši 72.700 Kč 
(nejsou plátci DPH), 

 
17/50 Rada pověřuje starostu a místostarostu města projednáním podmínek koupě pozemku p. č. 

5359/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí s Ing. Paláskem a zajištění písemného stanoviska od 
společnosti REHAU k dané problematice, 
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18/50 Rada schvaluje CN firmy KOWEB, s. r. o., Jevíčská 92/19, Moravská Třebová na instalaci 4 ks 
madel do DPS na ul. Svitavská 838 za částku 17.400 Kč bez DPH (21.054 Kč vč. DPH) 
s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 
19/50 Rada schvaluje doplnění odstavce VI. do nájemních smluv k bytům dle zápisu, 
 
20/50 Rada schvaluje přidělení bytu č. 2, vel. 2 + kk na ul. Pivovarská 812, bytu č. 8, vel. 2 + 1 na ul. 

K. Čapka 782 a bytu č. 2, vel. 1 + 1 na ul. Svitavská 474 v Jevíčku žadatelům dle zápisu na 
doporučení komise bytové a sociální. 

 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 16. 12. 2016 
Sejmuto: 2. 1. 2017 


