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Usnesení  
z 33. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 16. ledna 2012 
 
 
1/33 Rada schvaluje částku 28.500 Kč za zhotovení přístřešku pro kočárky a jízdní kola u RC 

Palouček firmou Pavel Berka, Zálesí 18, 
 
2/33 Rada schvaluje CN firmy Oldřich Loubal, Třebovská 69, Jevíčko k opravě stěn bytu v domě 

na ul. K. H. Borovského 465, přizdívkou z příčkovek YTONG za částku 49.938 Kč vč. DPH, 
 
3/33 Rada schvaluje prodej nepojízdné babety za částku 1.500 Kč vč. DPH žadateli dle zápisu, 
 
4/33 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy nebytového prostoru na ul. M. Mikuláše 449 

do 31. 12. 2012 žadateli dle zápisu, 
 
5/33 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě v Moravské Třebové 

na zakoupení staršího osobního vozidla ve výši 10.000 Kč, 
 
6/33 Rada schvaluje umístění 2 ks odkladných listovních schránek a 1 ks listovní doručovací 

schránky na pozemcích p. č. 264 – zastavěná plocha a nádvoří  a p. č. 1751/37 – ostatní 
plocha oba v k. ú. Jevíčko-předměstí pro potřeby České pošty, 

 
7/33 Rada schvaluje přihlášení osoby k trvalému pobytu na adrese Pivovarská 812 v Jevíčku, 
 
8/33 Rada pověřuje místostarostu jednáním se žadateli o podmínkách odkoupení bytu v Zadním 

Arnoštově č. p. 21, 
 
9/33 Rada schvaluje pronájem nebytových prostor na ul. Kostelní 41 od 1. 2. 2012 do 31. 1. 2013 

za částku 1.800 Kč/měsíc žadatelce dle zápisu, 
 
10/33 Rada pověřuje IT zajištěním CN na výměnu dveří a výloh na prodejně NOPEK v Jevíčku 

a následnou výměnu těchto prvků zkoordinovat ve vzájemné spolupráci, 
 
11/33 Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Jevíčko a Jiřím Polou,, Nádražní 1153, 

684 01 Slavkov u Brna k uspořádání koncertu skupiny Poutníci, který se uskuteční 
v prostorách kina ASTRA 23. 3. 2012 za částku 18.000 Kč, 

 
12/33 Rada schvaluje CN Ing. Antonína Olšiny, Spálenec 185/III, Vysoké Mýto na vypracování 

studie technického řešení „Turistická rozhledna Kumperk“ za částku 20.000 Kč, 
 
13/33 Rada schvaluje příspěvek na vydávání Vlastivědných listů Pardubického kraje ve výši 

2.000 Kč, 
 
14/33 Rada ukládá pracovnicím městské knihovny předkládat čtvrtletní zprávy o čerpání rozpočtu 

RM s výkladem o čerpání finančních prostředků v jednotlivých kapitolách, 
 
15/33 Rada schvaluje využití sálu kulturního domu v Zadním Arnoštově za účelem společenského 

setkání obyvatel Zadního Arnoštova dne 17. 3. 2012, 
 
16/33 Rada pověřuje místostarostu jednáním s vlastníky pozemků v lokalitě Panské pole ve věci 

kupní ceny pozemků, 
 
17/33 Rada pověřuje místostarostu jednáním s majitelem pozemku p. č. 5178 (2303 m2) v k. ú. 

Jevíčko–předměstí ve věci jeho možného odkoupení, 
 
18/33 Rada ruší bod usnesení RM č. 13/12 ze dne 11. 4. 2011, 
 
19/33 Rada schvaluje Směrnici č. 1-T/2012 – Pracovní řád MěÚ Jevíčko, 
 
20/33 Rada ruší bod usnesení RM č. 12/12 ze dne 11. 4. 2011, 
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21/33 Rada schvaluje Směrnici č. 2-T/2012 – Organizační řád MěÚ Jevíčko, 
 
22/33 Rada ruší bod usnesení RM č. 13/16 ze dne 13. 6. 2011, 
 
23/33 Rada schvaluje směrnici č. 3-T/2012 „Pravidla města Jevíčko pro stanovení týdenní pracovní 

doby pro účely náhrady mzdy při pracovní neschopnosti včetně kontroly práce neschopných 
zaměstnanců a pro účely čerpání dovolené a náhradu mzdy při návštěvě lékaře“ s účinností 
od 17. 1. 2012, 

 
24/33 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Advokátní kanceláří JUDr. Evy Novákové, 

Křenová 65a, 602 00 Brno o poskytování právních služeb pro Město Jevíčko za částku 
10.000 Kč/měsíc bez DPH, 

 
25/33 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Advokátní kanceláří JUDr. Marcely 

Dobešové, náměstí 9. května 10, 680 01 Boskovice o poskytování právních služeb pro Město 
Jevíčko za částku 12.000 Kč/měsíc, 

 
26/33 Rada pověřuje místostarostu zastupováním města Jevíčka u Okr. soudu ve Svitavách dne 

9. 2. 2012 u nařízeného jednání ve věci zaplacení 5.400 Kč s příslušenstvím za neuhrazené 
nájemné za ubytování na ubytovně města, 

 
27/33 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a AgE – reklamní agenturou, s. r. o., Ostřicová 

640, Praha k umístění reklamních tabulí PENNY market na sloupy VO, dle přílohy zápisu, 
za částku 800 Kč bez DPH/rok/1 tabule, 

 
28/33 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru zpracováním podrobného statistického 

výkazu činnosti OLH za rok 2011 a porovnat s rokem 2010 s vlastním vyhodnocením, 
 
29/33 Rada schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2490 – trvalý travní porost v k. ú. Zadní 

Arnoštov (22 m2) od Pozemkového Fondu ČR, 
 
30/33 Rada uděluje souhlas k odnětí pozemků p. č. 529/1 – zahrada a 529/2 – trvalý travní porost 

oba v k. ú. Jevíčko-předměstí ze zemědělského půdního fondu v rámci plánované akce 
„Rekonstrukce silnic III/366 11, III/366 12 ul. Okružní IV Jevíčko“, 

 
31/33 Rada schvaluje roční odměnu vedoucí PBH ve výši dle přílohy zápisu. 
 
 
 
 
 

                       Ing. Roman Müller, v. r.                                          Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
                                              starosta                                                              místostarosta 
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