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Usnesení  
z 58. schůze Rady města Jevíčko 

konané dne 3. dubna 2017 
 
1/58 Rada schvaluje CN firmy Jazykové centrum Correct, Kozí 27/2, Brno za úřední překlad 

smlouvy o spolupráci mezi městem Jevíčko a Ukrajinským městem Korytňany za částku 870 
Kč bez DPH (1.052,70 Kč vč. DPH),  

 
2/58 Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ Jevíčko za rok 2016 ve 

výši 11.868,25 Kč, kdy tato částka bude převedena do rezervního fondu, 
 
3/58 Rada schvaluje inventarizační zprávu o provedené fyzické a dokladové inventarizaci majetku 

příspěvkové organizace ZŠ Jevíčko k 31. 12. 2016, 
 
4/58 Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Jevíčko za rok 2016 dle 

předložených podkladů a o úkonu schválení účetní závěrky bude sepsán protokol,  
 
5/58 Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu zámečku pro MŠ Jevíčko ve dnech 21. 8. 2017 až 

24. 8. 2017 za účelem pořádání školení „Logopedický asistent“, 
 
6/58 Rada pověřuje vedoucí PBH a IT odbornou konzultací problému v bytě Komenského nám. 

167 dle zápisu, 
 
7/58 Rada schvaluje finanční dotaci pro Gymnázium Jevíčko na organizaci oslav 120. výročí 

založení Gymnázia Jevíčko ve výši 20.000 Kč na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy, 
  
8/58 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 
9/58 Rada schvaluje konání koncertu dechové hudby Kunštát v sále kina Jevíčko, který se 

uskuteční v neděli 23. 4. 2017 za úhradu honoráře ve výši 5.000 Kč a občerstvení do 
2.500 Kč, 

 
10/58 Rada schvaluje CN Ing. Petra Ježka, EUR ING, autorizovaného inženýra pro techniku 

prostředí staveb, Štouračova 13, 635 00 Brno na zpracování alternativního řešení 
optimalizace zdroje tepla a soustavy vytápění objektu městské ubytovny, Soudní 51, Jevíčko 
za částku 5.000 Kč (není plátce DPH), 

 
11/58 Rada odvolává Mgr. Roberta Jordána z funkce předsedy redakční rady Jevíčského 

zpravodaje na vlastní žádost, 
 
12/58 Rada jmenuje Mgr. Roberta Jordána členem redakční rady Jevíčského zpravodaje, 
 
13/58 Rada jmenuje Mgr. at Bc. Jitku Budigovou předsedkyní redakční rady Jevíčského zpravodaje, 
 
14/58 Rada schvaluje přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj pro Město Jevíčko ve výši 

6.753.978 Kč na pořízení velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Jevíčko, 
 
15/58 Rada schvaluje znění zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, seznam firem k obeslání 

pro podání nabídky a složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci 
„Zateplení bytového domu č. p. 98 v Jevíčku“ dle zápisu, 

 
16/58 Rada schvaluje dar ve výši 10.000 Kč na Burzu filantropie v Pardubickém kraji, 
 
17/58 Rada schvaluje CN firmy ARR ČR - MOLATRADE, s. r. o., Osek nad Bečvou na zpracování 

studie proveditelnosti v rámci akce „Sociální bydlení Jevíčko – stavební úpravy objektu 
Barvířská 560, Jevíčko“ za částku 44.000 Kč bez DPH (53.240 Kč vč. DPH), 

 
18/58 Rada schvaluje vybudování jednoho kontejnerového stání na pozemku p. č. 187/3 v k. ú. 

Jevíčko-předměstí na ulici M. Mikuláše, 
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19/58 Rada schvaluje úhradu faktur za provedené práce v budově MěÚ Jevíčko firmou ELDEK, 
s. r. o. Cetkovice v celkové částce 85.070 Kč vč. DPH dle zápisu, 

 
20/58 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o podmínkách 

provedení stavby k realizaci stavby „Modernizace silnice II/366 Křenov – Zadní Arnoštov“, 
 
21/58 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o právu použití 

pozemku pro stavbu „Oprava vodovodu, kanalizace a komunikace na ul. Růžová a Soudní 
v Jevíčku“, 

 
22/58 Rada schvaluje CN firmy M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice na opravu 

a zadláždění části ul. U Zámečku před domy č. p. 303 a č. p. 304 za částku 36.299 Kč vč. 
DPH, 

 
23/58 Rada pověřuje místostarostu jednáním o ceně s majiteli pozemku p. č. st. 74 v k. ú. Jevíčko-

předměstí,  
 
24/58 Rada schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti mezi Městem Jevíčko a společností Česká 

telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 na zřízení 
věcného břemene – služebnosti na pozemcích p. č. 4234, p. č. 4235/1, p. č. 4236/1, p. č. 
4237/1, p. č. 4238/1, p. č. 4239 a p. č. 4242, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy, 

 
25/58 Rada schvaluje smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy 

o právu provést stavbu č. IE-12-2006467/VB/01 a č. IE-12-2006467/VB/02 mezi Městem 
Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného 
břemene na pozemky p. č. 96/24, p. č. 107/9, p. č. 107/8, p. č. 96/9, p. č. 96/7, p. č. 2, p. č. st. 
6, p. č. st. 116/1, vše v k. ú. Jevíčko-město a pozemky p. č. 1752/1, p. č. st. 379, p. č. st. 
102/1, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorázové náhrady 4.900 Kč bez DPH a 3.500 Kč 
bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

 
26/58 Rada schvaluje smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2006467/HDV/01 a č. IE-12-

2006467/HDV/02 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín na pozemcích p. č. st. 6 v k. ú. Jevíčko-město a p. č. st. 379 a p. č. st. 102/1, 
oba v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

 
27/58 Rada schvaluje provedení navržených opatření na stromech v parku u zámečku a před 

domem č. p. 458 na ul. A. K. Vitáka v Jevíčku, 
 
28/58 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru zajištěním znaleckého posudku od pana 

Ing. Jaroslava Kolaříka, Ph.D., Na Štěpnici 945, Rosice na současné posouzení vzrostlých lip 
na Komenského náměstí v Jevíčku, který provedl znalecký posudek v roce 2012, 

 
29/58 Rada schvaluje záměr vydání knihy Oldřicha Koudelky „MALOHANÁCKÉ HALALÍ“ v počtu 

500 ks za částku 124 Kč/ks bez DPH a pověřuje starostu jednáním s okolními obcemi ve věci 
spolufinancování knihy. 

 
 
 
  
 

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

 

 

Vyvěšeno: 6. 4. 2017 
Sejmuto: 24. 4. 2017 


