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Usnesení  
z 56. schůze Rady města Jevíčko 

konané dne 6. března 2017 
 
1/56 Rada schvaluje ceník za pronájem sálu kina Astra v Jevíčku ve výši 1.000 Kč vč. DPH/den 

mimo organizace města s účinností ode dne schválení, 
 
2/56 Rada schvaluje vybudování vjezdu k RD na ul. Křivánkova 102 v Jevíčku pracovníky města ze 

žulových kostek, 
 
3/56 Rada uděluje souhlas se stavebními úpravami v koupelně bytu na ul. M. Mikuláše 551, které si 

žadatelé provedou svépomocí a z vlastních finančních prostředků, 
 
4/56 Rada schvaluje odpisový plán majetku MŠ Jevíčko na rok 2017 dle zápisu,  
 
5/56 Rada schvaluje inventarizační zprávu o provedené fyzické a dokladové inventarizaci majetku 

příspěvkové organizace MŠ Jevíčko k 31. 12. 2016, 
 
6/56 Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Jevíčko za rok 2016 dle 

předložených podkladů a o úkonu schválení účetní závěrky bude sepsán protokol, 
 
7/56 Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace MŠ Jevíčko za rok 2016 ve 

výši 0,- Kč, 
 
8/56 Rada schvaluje rozpočet pro přehlídku pěveckých sborů Okolo Jevíčka, která se koná 7. – 8. 

4. 2017 v synagoze a využití výtěžku z dobrovolného vstupného pro potřeby Pěveckého 
spolku Cantilo, 

  
9/56 Rada schvaluje odkoupení knih městem z komisního prodeje v TIC Jevíčko dle zápisu, 
 
10/56 Rada pověřuje vedoucí finančního odboru prověřením možnosti zavedení EET pro TIC 

prostřednictvím rozšíření ekonomických modulů, 
 
11/56 Rada pověřuje vedoucí PBH prověřením stavu oken na bytovém domě 63 v Zadním 

Arnoštově vzhledem k tomu, že byla nájemkyní bytu podána žádost o jejich výměnu, 
 
12/56 Rada pověřuje starostu a investičního technika výběrem vhodných míst na umístění 

kontejnerů, které jsou nyní umístěny na ul. Křivánkova u OD Jednota, vzhledem k tomu, že 
firma SUPERSEKTOR, s. r. o. plánuje využití části pozemku p. č. 170/3 – zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Jevíčko-město na výstavbu přístupového schodiště pro kancelářské prostory 
v OD Jednota, 

 
13/56 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 
14/56 Rada schvaluje ceník, dle kterého budou v roce 2017 účtovány Městu Jevíčko náklady za 

využívání sálu hotelu Morava pro všechny akce pořádané městem dle zápisu, 
 
15/56 Rada schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na výběr nového osobního vozidla pro potřeby 

Městské policie Jevíčko, 
 
16/56 Rada pověřuje starostu svoláním jednání s vedoucími funkcionáři spolků ČRS a MS Jevíčko, 

kde budou zcela jasně dohodnuté podmínky k vjezdu popř. parkování vozidel u biocentra, 
které následně tito funkcionáři spolků sdělí svým členům, 

 
17/56 Rada schvaluje CN firmy AUTOSERVISPNEU, s. r. o., Petr Zikmund, Jevíčko k provedení 

opravy vozidla Š-Fabia rz 3E2 7972 za částku 19.800 Kč bez DPH (23.958 Kč vč. DPH), 
 
18/56 Rada schvaluje provedení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci na Palackého 

nám. v Jevíčku z důvodu zajištění zásobování prodejny Qanto, spočívající s přemístěním 
trvalého parkovacího stání vč. dopravního značení pro vozidla přepravující osobu těžce 
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postiženou nebo osobu pohybově těžce postiženou ze spodní části parkoviště na jeho horní 
část, 

 
19/56 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí účelové 

dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na podporu pečovatelské služby Jevíčko s přiznáním 
dotace ve výši 400.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

 
20/56 Rada pověřuje místostarostu zajištěním výzvy spádovým obcím ve věci školských obvodů 

a zajištěním přípravy příslušných smluv a OZV, 
 
21/56 Rada schvaluje cenovou nabídku Ing. arch Tomáše Slavíka, Komenského nám. 17, Brandýs 

nad Orlicí na zpracování a projednání územní studie budoucí průmyslové zóny „sever“ vč. 
hydrogeologického posouzení za částku 60.000 Kč (není plátce DPH), 

 
22/56 Rada schvaluje CN firmy Ing. Lukáš Roubal, Sádky 6, 796 01 Prostějov na zpracování 

„Projektové dokumentace – Provozní studie sběrného dvora“ za částku 25.000 Kč bez DPH 
(30.250 Kč vč. DPH), 

 
23/56 Rada schvaluje finanční částku do výše 14.000 Kč vč. DPH na nákup vybavení do nově 

pořizované CAS 30 pro JSDH Jevíčko,  
 
24/56 Rada schvaluje finanční částku ve výši 15.000 Kč vč. DPH na výměnu spojky a příslušenství 

vozidla Peugeot Boxer rz 3E2 7833 pro JSDH Jevíčko, 
 
25/56 Rada schvaluje podání žádosti o povolení pokácení thuje na pozemku p. č. 526/6 – orná 

půda, dvou smrků a modřínu na pozemku p. č. 3095/11 – ostatní plocha a jabloně na 
pozemku p. č. 1751/1 – ostatní plocha, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a lípy na pozemku p. č. 
1311/1 – ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov, 

 
26/56 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko na stavební 

úpravy kanceláří pro působení strážníků Městské policie Jevíčko v přízemí budovy MěÚ 
Jevíčko, 

 
27/56 Rada schvaluje pronájem nebytového prostoru ve II. NP v budově kina na ul. Kostelní 41 

v Jevíčku žadateli dle zápisu od 1. 4. 2017 s měsíční výpovědní lhůtou za částku 
500 Kč/měsíc žadateli dle zápisu za účelem zřízení modelářské klubovny a dílny. 

 
 
 
 
  
 

 
Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  

starosta 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 10. 3. 2017 
Sejmuto: 27. 3. 2017 


