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Usnesení  
ze 72. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 24. června 2013 
 
1/72 Rada schvaluje CN firmy Pavel Továrek – Klempíř, Bělá u Jevíčka 37 k provedení opravy 

střechy garáže na ul. Soudní 51 za částku 36.104 Kč vč. DPH, 
 
2/72 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko k výměně 

vany v bytě na ul. Soudní 56 za částku 7.370 Kč bez DPH z rozpočtu PBH města Jevíčka, 
 
3/72 Rada schvaluje odpisový plán pro ZUŠ Jevíčko na rok 2013, 
 
4/72 Rada schvaluje bezplatný pronájem Synagogy za účelem pořádání koncertu žáků ZUŠ 

Jevíčko dne 10. 9. 2013, 
 
5/72 Rada schvaluje bezplatný pronájem Synagogy za účelem pořádání samostatného koncertu 

pěveckého sboru Cantilo dne 9. 11. 2013, 
 
6/72 Rada pověřuje IT ve spolupráci s VHOS provedením kontroly veškerého kanalizačního řadu 

spojené s kamerovými zkouškami na ul. Slunečná s podáním podrobné zprávy o výsledku této 
kontroly s termínem do 24. 7. 2013, 

 
7/72 Rada schvaluje bezplatné poskytnutí prostoru dvora za budovou ZŠ v Jevíčku pořadatelům k 

uskutečnění 4. ročníku závodu horských kol „MATOUŠEK CZ MTB OPEN JEVÍČKO 2013“, 
který se uskuteční dne 24. 8. 2013, 

  
8/72 Rada schvaluje poskytnutí věcných cen v hodnotě do 1.000 Kč pořadatelům závodu horských 

kol, 
 
9/72 Rada schvaluje stanovení poplatku pořadatelům závodu horských kol pro Město Jevíčko 

ve výši 20 Kč na dospělou osobu závodníka na pokrytí nákladů za energie, 
 
10/72 Rada schvaluje trvalý pobyt osobě na adrese K. Čapka 782 dle zápisu, 
 
11/72 Rada schvaluje přidělení odměny ředitelce MŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu, 
 
12/72 Rada schvaluje trvalý pobyt osobě na adrese Zadní Arnoštov 63 dle zápisu, 
 
13/72 Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Jevíčko a společností VČP 

Net, s. r. o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení a dále právu vstupovat vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek 
na pozemcích p. č. 1506/2 a 1506/3 – oba ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

 
14/72 Rada schvaluje bezplatný pronájem Synagogy žadatelce dle zápisu k uskutečnění pěveckého 

koncertu dne 27. 6. 2013, 
 
15/72 Rada schvaluje přidělení finanční odměny řediteli ZUŠ Jevíčko dle přílohy zápisu, 
 
16/72 Rada schvaluje Směrnici pro pořádkové služby a Smlouvu o poskytování bezpečnostních 

služeb mezi Městem Jevíčko a OP Security, s. r. o., Heršpická 11b, 639 00 Brno, 
 
17/72 Rada schvaluje bezplatné užití vozidla Peugeot Tranzit k cestě do SR a úhradu pohonných 

hmot městem, 
 
18/72 Rada pověřuje IT řešením zpomalení dopravy na ul. K. Čapka a na ul. Slunečná, 
 
19/72 Rada schvaluje poskytnutí finančního grantu na akci „Oprava atletického oválu hřiště na ulici 

A. K. Vitáka Jevíčko“ z rozpočtu Pardubického kraje, 
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20/72 Rada schvaluje udělení souhlasu s využitím pozemků v majetku města na stavbu přírodě 
blízkých protipovodňových opatření na toku řeky Jevíčky dle studie spol. Dopravoprojekt 
Brno, a. s., 

 
21/72 Rada schvaluje udělení souhlasu se zapojením do realizace projektu MAS MTJ pro Městskou 

knihovnu Jevíčko a spolufinancováním projektu ve výši 8.700 Kč,     
 
22/72 Rada jmenuje Bc. Jindřicha Beneše členem přestupkové komise Města Jevíčko, 
 
23/72 Rada schvaluje opravu plovoucího čerpadla Macximum pro JSDH Jevíčko, 
 
24/72 Rada schvaluje změnu organizačního řádu MěÚ Jevíčko se zrušením sociálního odboru 

a vytvořením sociálního oddělení zařazeného pod organizačním odborem MěÚ, 
 
25/72 Rada schvaluje prodejní cenu pohlednice (letecký pohled Jevíčka a severní pohled na město) 

na 10 Kč vč. DPH, 
 
26/72 Rada schvaluje CN firmy ODES Jevíčko na výrobu skříní pro TIC Jevíčko za částku 13.680 Kč 

vč. DPH, 
 
27/72 Rada schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě č. IP-12-2005374/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. 518/62 a p. č. 4202/6, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

 
28/72 Rada schvaluje prodejní cenu drceného recyklátu z autostrády v částce 130 Kč bez DPH 

za tunu, 
 
29/72 Rada schvaluje přidělení bytu č. 7 o vel. 3 + 1 na ul. M. Mikuláše 551 žadatelce dle zápisu 

na doporučení komise bytové a sociální, 
 
30/72 Rada schvaluje roční odměnu vedoucí PBH ve výši dle přílohy zápisu, 
 
31/72 Rada schvaluje zakoupení nerezových barových stolků pro potřeby sálů budovy Zámečku 

do částky 5.000 Kč vč. DPH. 
 
 
 
  
 

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