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Usnesení  
z 65. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 11. b řezna 2013 
 
1/65 Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace MŠ Jevíčko za rok 2012 

se ziskem finanční částky 25.343,72 Kč, která bude převedena do rezervního fondu, 
 
2/65 Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Jevíčko za rok 2012 

dle předložených podkladů, 
 
3/65 Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZUŠ Jevíčko za rok 2012 

se ziskem finanční částky 216,56 Kč, která bude převedena do rezervního fondu, 
 
4/65 Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZUŠ Jevíčko za rok 2012 

dle předložených podkladů, 
  
5/65 Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace PBH města Jevíčka za rok 

2012 se ziskem finanční částky z doplňkové činnosti 4.354,50 Kč, kdy částka ve výši 871 Kč 
bude převedena do fondu odměn a částka ve výši 3.483,50 Kč bude převedena do rezervního 
fondu, 

 
6/65 Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace PBH města Jevíčka za rok 2012 

dle předložených podkladů, 
 
7/65 Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ Jevíčko za rok 2012 

se ziskem finanční částky 6.700,99 Kč, která bude převedena do rezervního fondu, 
 
8/65 Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Jevíčko za rok 2012 

dle předložených podkladů, 
 
9/65 Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v budově kina na ul. Kostelní 41 ve II. NP 

žadateli dle zápisu za částku stanovenou dohodou 1.500 Kč/měsíc + úhrada energií, 
 
10/65 Rada pověřuje IT prověřením parametrů pro umístění nových garáží na ulici K. Čapka 

s termínem do 25. 3. 2013, 
 
11/65 Rada neschvaluje grant města Jevíčka pro Oblastní charitu Moravská Třebová, která svoji 

žádost podala 25 dnů po řádném termínu, 
 
12/65 Rada schvaluje bezplatné využití tělocvičny ZŠ Jevíčko pro JSDH Jevíčko dne 31. 3. 2013 

k praktickému výcviku a školení JSDH Jevíčko dle zápisu, 
 
13/65 Rada pověřuje místostarostu účastí na Valné hromadě TJ SOKOL Jevíčko, která se uskuteční 

23. 3. 2013 v 15:00 h v malé tělocvičně sportovní haly Žlíbka, 
 
14/65 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Kruhu přátel ZUŠ Letovice na pořádání III. 

Mezinárodního festivalu dechových orchestrů ve výši 1.000 Kč, 
 
15/65 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Záchranné stanici volně žijících zvířat „Zelené 

Vendolí“ na podporu činnosti záchranné stanice pro handicapované živočichy ve výši 
3.000 Kč, 

 
16/65 Rada pověřuje IT prověřením možnosti zřízení VO na ul. Na Rybníku s termínem 

do 25. 3. 2013, 
 
17/65 Rada schvaluje bezplatný pronájem Synagogy a kina Astra k uspořádání koncertů 

a vystoupení žáků ZUŠ Jevíčko a vystoupení absolventů tanečního oboru školy pro školy i pro 
veřejnost v termínech dle přílohy zápisu, 

 
18/65 Rada schvaluje bezplatný pronájem Synagogy k uspořádání koncertu Ludmily Barvíkové 

a Ivany Svojanovské, který se uskuteční 17. 4. 2013, 
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19/65 Rada schvaluje bezplatný pronájem Synagogy k uspořádání akce „Burza dětského ošacení 
a potřeb“, která se uskuteční ve dnech 20. – 22. 3. 2013, 

 
20/65 Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu kina Astra k uspořádání vystoupení dětí z MŠ 

Jevíčko ke Dni matek dne 7. 5. 2013, 
 
21/65 Rada schvaluje bezplatný pronájem kina Astra pro Gymnázium Jevíčko na den 21. 3. 2013 

k uskutečnění filmového festivalu outdoorových filmů „Expediční kamera“, 
 
22/65 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč na demo nahrávku CD 

skupiny KOPJAM, 
 
23/65 Rada pověřuje velitele JSDH Jevíčko podáním zprávy o poškození skleněné výplně vozidla 

Peugeot a následné opravě s termínem do 25. 3. 2013, 
 
24/65 Rada schvaluje doplnění technického prvku pro server MěÚ Jevíčko v částce 14.640 Kč bez 

DPH dle zápisu, 
 
25/65 Rada schvaluje plán preventivně výchovné činnosti JSDH Jevíčko na období od 1. 1. 2013 

do 31. 12. 2013, 
 
26/65 Rada schvaluje finanční částku 13.000 Kč bez DPH na provedení opravy vozidla T 148 CAS 

32 pro JSDH Jevíčko, 
 
27/65 Rada pověřuje IT zajištěním převodu majetku vodovodního řadu 24 BJ na ul. M. Mikuláše 

Svazku skupinového vodovodu Malá Haná, 
 
28/65 Rada pověřuje starostu zajištěním písemného soupisu sbírek umístěných v muzeu od správce 

Městského muzea v Jevíčku za účelem zanesení těchto sbírek do účetnictví města, 
 
29/65 Rada schvaluje Směrnici č. 2-F/2013 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji 

s účinností od 1. 4. 2013. 
 
 
 
 
 

 
    Ing. Roman Müller, v. r.        Mgr. Miroslav Šafář, v. r.   
 starosta       místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 18. 3. 2013 
Sejmuto: 3. 4. 2013 
 
 


