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Usnesení  
z 62. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 28. ledna 2013 
 
 
1/62 Rada schvaluje výměnu těsnění oken a venkovní nátěr francouzského okna u bytu č. 12 na ul. 

K. Čapka 782, Jevíčko v době příznivých klimatických podmínek, 
 
2/62 Rada pověřuje starostu účastí na jednání o jízdních řádech dne 31. 1. 2013 v Moravské 

Třebové, 
 
3/62 Rada neschvaluje snížení ceny nájemného z uzavřené nájemní smlouvy mezi Městem 

Jevíčko a společností Telefónica Czech Republic, a. s., Praha za umístění základnové 
technologie veřejné telefonní sítě umístěné na městské věži, 

  
4/62 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč středisku sociálních služeb 

SALVIA Svitavy, 
 
5/62 Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu v budově Zámečku za účelem pořádání akce 

Křesťanským společenstvím „Živá voda“, 
 
6/62 Rada schvaluje bezplatný pronájem kina Astra Gymnáziu Jevíčko za účelem vystoupení 

studentů gymnázia ke Dni jazyků dne 26. 3. 2013, 
 
7/62 Rada schvaluje uzavření licenční smlouvy mezi Městem Jevíčko a OSA – Ochranný svaz 

autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., Praha za užití hudebních děl prostřednictvím 
reprodukčních přístrojů v TIC Jevíčko za částku 4.046 Kč vč. DPH,  

 
8/62 Rada pověřuje IT prověřením možností a vhodností vybudování chodníku mezi domy 

na ul. Brněnská 760-762  a M. Mikuláše 757-759 s termínem do 18. 2. 2013, 
 
9/62 Rada schvaluje spoluúčast města na akci „Vlajka pro Tibet“ v termínu 10. 3. 2013, 
 
10/62 Rada pověřuje starostu účastí na řádné valné hromadě Honební společnosti Nová Lípa 

10. 2. 2013, 
 
11/62 Rada schvaluje přihlášení osoby k trvalému pobytu na adrese Růžová 83 v Jevíčku, 
  
12/62 Rada schvaluje uzavření smlouvy o reklamě za pronájem reklamní plochy pro firmu JakaCom, 

s. r. o., Nádražní 74, Velké Opatovice za částku 500 Kč vč. DPH/měsíc na rok 2013, 
 
13/62 Rada schvaluje revitalizaci Božích muk u Křenovského hradiska v Maříně žadatelce dle zápisu 

za podmínek dle zápisu, 
 
14/62 Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 17.000 Kč pro TJ Jevíčko na zakoupení nového 

plynového kotle BAXI SLIM 1.490 iN, 
 
15/62 Rada schvaluje přihlášení osoby k trvalému pobytu na adrese Soudní 57 v Jevíčku, 
 
16/62 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč a propagačních materiálů 

města k uspořádání 27. ročníku halového turnaje v kopané, který se uskuteční pod záštitou 
starosty města ve sportovní hale na Žlíbkách ve dnech 23. – 24. 2. 2013, 

 
17/62 Rada schvaluje příspěvek na vydávání Vlastivědných listů Pardubického kraje ve výši 

2.000 Kč, 
 
18/62 Rada schvaluje finanční příspěvek Muzeu Boskovicka na podporu výstavy „Nedokončená 

dálnice Vídeň – Brno – Vratislav“ ve výši 2.000 Kč, 
 
19/62 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Městem Velké Opatovice k odehrání 

divadelního představení s názvem „Naši furianti“, 
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20/62 Rada schvaluje nabídku společnosti AGROPROJEKCE Litomyšl, spol. s r. o., Vysoké Mýto 
na zpracování výpočtů odtokových poměrů přečerpávací stanice u areálu REHAU, s. r. o., 
ve vazbě na protipovodňovou ochranu ve výši 16.500 Kč bez DPH, 

 
21/62 Rada schvaluje zakoupení nového PC pro potřeby Městské knihovny v Jevíčku za částku 

19.402 Kč vč. DPH, 
 
22/62 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 na období od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2014 za částku 12.000 Kč/měsíc, 

 
23/62 Rada souhlasí se zahájením oprav domu č. p. 263 na ul. Okružní II dle předloženého návrhu, 
 
24/62 Rada schvaluje dodatek č. 1 s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy, Třída 

Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, který upravuje čl. VI. odst. 2 v důsledku změny zákonné sazby 
DPH, ostatní ujednání smlouvy se nemění, 

 
25/62 Rada schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na dokončení úprav atria kláštera přes MAS 

Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s, v rámci Fiche 4 „Předci a předchůdci“, 
 
26/62 Rada schvaluje smlouvu o zřízení místa zpětného odběru mezi Městem Jevíčko a společností 

EKOLAMP, s. r. o., I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2 k umístění malé sběrné nádoby 
na sběr úsporných žárovek v budově MěÚ Jevíčko, 

 
27/62 Rada schvaluje přijetí pracovníka technické údržby města dle zápisu do pracovního poměru 

na dobu neurčitou, 
 
28/62 Rada schvaluje dodatek č. 1 licenční smlouvy č. JSDH-036/2012 pro nevýhradní licenci mezi 

Městem Jevíčko a firmou RCS Kladno, s. r. o., Mánesova 1772, 272 01 Kladno, která zajišťuje 
licenční podmínky pro testování software „Portál jednotek SDH“, 

 
29/62 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, 

 
30/62 Rada schvaluje směrnici č. 1-F/2013 – Opravné položky k pohledávkám s účinností 

od 1. 1. 2013, 
 
31/62 Rada schvaluje vyřazení pohledávek vedených v účetnictví dle předloženého seznamu. 
  
 
  
 

 
 

     Ing. Roman Müller, v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
                                      starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 1. 2. 2013 
Sejmuto: 18. 2. 2013 


