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Usnesení  
z 51. schůze Rady města Jevíčko 

konané dne 30. prosince 2016 
 
1/51 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na garáž ve dvorním traktu ul. Soudní pro 

Gymnázium Jevíčko do 31. 12. 2017 za shodných podmínek jako v roce 2016, 
 
2/51 Rada schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Městem Jevíčko a Pardubickým 

krajem zastoupeným Gymnáziem Jevíčko k nájmu nebytových prostor na Domově mládeže, 
ul. Nerudova 557, který Město Jevíčko využívá za účelem instalace, provozu a údržby hlavní 
stanice kabelové televize s úhradou částky za nájem nebytových prostor 850 Kč měsíčně 
a skutečný odběr energie na základě odpočtového elektroměru na dobu od 1. 1. 2017 do 
31. 12. 2017 a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

 
3/51 Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy mezi Městem Jevíčko a Gymnáziem Jevíčko 

o pronájmu pozemku p. č. 175/2 v k. ú. Jevíčko-předměstí dohodou ke dni 31. 12. 2016, 
 
4/51 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory na ul. Růžová 91 

v Jevíčku žadateli dle zápisu do 31. 12. 2017 za shodných podmínek jako v roce 2016, 
 
5/51 Rada schvaluje úhradu členského příspěvku Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace 

R43 na rok 2017 ve výši 2.827 Kč, 
 
6/51 Rada schvaluje vyplacení odměny předsedovi Redakční rady ve výši dle zápisu, 
 
7/51 Rada ruší bod usnesení RM č. 12/50 ze dne 12. 12. 2016 – 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, 

 
8/51  Rada schvaluje vyslání členů zastupitelstva (Mgr. Miroslava Šafáře, Mgr. Petra Votroubka, 

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 města,
     

9/51 Rada schvaluje úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 10 na rok 2016, 
  
10/51 Rada schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Městem Jevíčko 

a firmou Rudolf Frank, Linhartice 65, kde se mění v čl. III doba nájmu nebytových prostor 
objektu č. p. 275, ul. Okružní I, Jevíčko, která se prodlužuje do 31. 1. 2017. 

 
 
  
 

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

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 2. 1. 2017 
Sejmuto: 17. 1. 2017 


