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Usnesení  
z 57. schůze Rady města Jevíčko 

konané dne 20. března 2017 
 
1/57 Rada pověřuje starostu jednáním s vedením OD Jednota o umístění kontejnerů na části 

pozemku p. č. 170/3 v k. ú. Jevíčko-město na ul. Křivánkova,  
 
2/57 Rada schvaluje úhradu členského příspěvku Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska ve výši 

70.150 Kč, 
 
3/57 Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč na každého účastníka letního tábora s trvalým pobytem 

v Jevíčku pořádaného organizací Svazem skautů a skautek ČR, oddíly Jevíčko dle 
předloženého seznamu, 

 
4/57 Rada schvaluje úhradu partnerského poplatku pro MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, 

o. p. s. na rok 2017 ve výši 8.472 Kč, 
 
5/57 Rada schvaluje pronájem kulturního domu v Zadním Arnoštově Tarokovému klubu 

k uspořádání tradičního Jevíčského tarokového turnaje, který se uskuteční 4. 11. 2017 za 
úhradu spotřebované energie, 

 
6/57 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení městské chaty pro ZŠ Jevíčko k víkendové akci školní 

družiny ve dnech 16. – 18. 6. 2017,  
 
7/57 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení párty stanu pro Kulturní služby města Moravská Třebová 

na festival Dnů slovenské kultury, které proběhnou 22. 4. 2017, 
  
8/57 Rada schvaluje dotaci pro zákonné zástupce reprezentantky ČR na ME v twirlingu ve výši 

5.000 Kč na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy, 
 
9/57 Rada schvaluje bezplatný pronájem synagogy pro RC Palouček k uspořádání akce „Burza 

dětského oblečení a potřeb“, která proběhne ve dnech 25. 4. 2017 – 28. 4. 2017, 
 
10/57 Rada schvaluje bezplatný pronájem synagogy pro P. A. O. S. Thurn Taxis, Biskupice 153 

k uspořádání vzpomínkového koncertu, který proběhne dne 28. 4. 2017, 
 
11/57 Rada schvaluje zapůjčení kovových zábran a párty stanu pro Služby města Velké Opatovice 

na Opatovickou pouť, která proběhne 22. 4. 2017 za poplatek 500 Kč, 
 
12/57 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 
13/57 Rada schvaluje CN PhDr. Antonína Štrofa na zpracování vědeckého (dokumentaristického) 

bronzového depotu – pokladu předmětů, který se nachází v Městském muzeu v Jevíčku za 
částku do 10.000 Kč a rozpočtové opatření § 3315 položka 5169 v částce 10.000 Kč,  

 
14/57 Rada schvaluje zakoupení 2 ks stanů 3 x 4,5 m za částku 10.798 Kč vč. DPH pro potřeby 

města a rozpočtové opatření § 3319 položka 5137 v částce 10.800 Kč, 
 
15/57 Rada pověřuje místostarostu zajištěním úředního překladu smlouvy do českého jazyka o 

spolupráci s Ukrajinským městem Korytňany, která se týká návštěvy města Jevíčka zástupci 
města Korytňany a Užhorodského okresu v počtu 4 osob, která se uskuteční v květnu 2017, 

 
16/57 Rada schvaluje zapůjčení pódia, párty stanu, stolů, lavic a přistavení kontejneru pro firmu 

REHAU Automotive, s. r. o., Jevíčko na firemní akci, která proběhne 3. 6. 2017, za poplatek 
500 Kč, 

 
17/57 Rada schvaluje provedení restaurátorského průzkumu výkladců domu č. p. 71 na ul. 

Třebovská v Jevíčku dle požadavků závazného stanoviska orgánu památkové péče v částce 
do 10.000 Kč, 
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18/57 Rada schvaluje vyřazení z evidence motorových vozidel a z majetku města vozidlo Škoda 
Favorit SYE 15-40 ke dni 25. 3. 2017, 

 
19/57 Rada pověřuje IT zajištěním výběru ojetého vozidla pro technické pracovníky města do částky 

50.000 Kč vč. tažného zařízení, 
 
20/57 Rada schvaluje zakoupení a umístění dopravního značení na místních komunikacích ve 

městě Jevíčku na základě doporučení komise pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost 
a na základě souhlasného stanoviska dopravního inženýra P ČR DI Svitavy, které zajistí IT ve 
spolupráci s předsedou uvedené komise, 

 
21/57 Rada pověřuje IT zajištěním cen parkovacích automatů, které by byly v budoucnu umístěné 

na Palackého náměstí, 
 
22/57 Rada pověřuje místostarostu a radního Mgr. Rudolfa Berana přípravou vyhlášení výběrového 

řízení na sociálního pracovníka zařazeného do MěÚ Jevíčko, 
 
23/57 Rada pověřuje tajemníka přípravou vyhlášení výběrového řízení na pracovníka, který bude 

vykonávat agendu přestupkového řízení podle nového zákona o přestupcích, 
 
24/57 Rada schvaluje CN firmy DI PROJEKT s. r. o., Dvořákovo nábřeží 1622, 539 01 Hlinsko na 

vypracování projektové dokumentace na akci „Chodník v parku U Zámečku, Jevíčko“ za 
nabídkovou cenu 72.721 Kč vč. DPH, 

 
25/57 Rada pověřuje IT projednáním úpravy vedení VN na pozemcích p. č. 3053 a p. č. 1497, oba 

v k. ú. Jevíčko-předměstí,  
 
26/57 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko na výměnu 

plynového kotle v bytě č. 9 na ul. K. Čapka 783, Jevíčko za částku 33.680 Kč bez DPH 
(38.732 Kč vč. DPH) s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 
27/57 Rada schvaluje přidělení bytu č. 11 vel. 1 + kk na ul. Svitavská 838, Jevíčko a bytu č. 8 vel. 

2 + 1 na ul. K. Čapka 782, Jevíčko žadatelkám dle zápisu na doporučení komise bytové 
a sociální, 

 
28/57 Rada schvaluje úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 1. 
 
 
 
 
  
 

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