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Usnesení  
z 81. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 25. listopadu 2013 
 
1/81 Rada schvaluje CN Ing. Marie Zezulové, Barvířská 109, Jevíčko na zpracování projektové 

dokumentace pro vestavbu dvou bytů v podkroví č. p. 57 na ul. Soudní za částku 49.760 Kč 
vč. DPH, 

 
2/81 Rada schvaluje vytvoření kalendáře akcí prostřednictvím služby Google, 
 
3/81 Rada pověřuje IT prověřením možných alternativ navržených žadatelem dle zápisu na odboru 

dopravy MěÚ Mor. Třebová a podání zprávy do RM, 
 
4/81 Rada pověřuje vedoucí PBH ve spolupráci s IT prověřením možnosti opravy podlahy v bytě 

na ul. Soudní 56 s termínem do 15. 12. 2013, 
 
5/81 Rada pověřuje IT prověřením možnosti vybudování VO na ul. P. Bezruče u č. p. 539 

s termínem do 15. 12. 2013, 
 
6/81 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na garáž na pozemku p. č. st. 3 v k. ú. Jevíčko-

město žadatelce dle zápisu do 31. 12. 2014, 
 
7/81 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru 

na ul. Barvířská 560 do 30. 4. 2014, 
  
8/81 Rada schvaluje bezplatný pronájem prostorů tělocvičen v budově ZŠ Jevíčko pro SDH 

Jevíčko, které pořádá školení vedoucích mládeže, které se uskuteční ve dnech 28. 2. – 1. 3. 
2014, 

 
9/81 Rada schvaluje bezplatný pronájem kina Astra pro ZŠ Jevíčko k uskutečnění Vánočního 

koncertu pro školu a veřejnost, 
 
10/81 Rada schvaluje přidělení odměny ředitelce MŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu, 
 
11/81 Rada schvaluje přidělení odměny řediteli ZŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu, 
 
12/81 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor na Komenského náměstí 

167 do 31. 12. 2014 žadatelce dle zápisu, 
 
13/81 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč na zajištění sociální služby 

Domovu na zámku, Zámecká 1, Bystré, 
 
14/81 Rada schvaluje převod prostředků ve výši 22.000 Kč z rezervního do investičního fondu ZUŠ 

Jevíčko. Důvodem je použití investičního fondu ZUŠ Jevíčko k pokrytí spoluúčasti projektu 
„Zkušebna regionálních souborů a orchestrů v ZUŠ Jevíčko“, 

 
15/81 Rada schvaluje prodejní cenu hrnků s popisem „X. ročník festival mládežnických dechových 

orchestrů“ na částku 65 Kč vč. DPH/1 ks,  
 
16/81 Rada schvaluje finanční ceny na výhry dětské Vánoční soutěže ve výrobě betléma 

jednotlivých tříd ZŠ a MŠ Jevíčko dle zápisu, 
 
17/81 Rada schvaluje reklamu města a Gymnázia Jevíčko v deníku ZRCADLO za částku 6.000 Kč 

vč. DPH, 
 
18/81 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností Zahradní a krajinářská tvorba, 

spol. s r. o., Ponávka 185/2, 602 00 Brno na vykonávání autorského dozoru nad prováděním 
akce „Osada Zadní Arnoštov – Regenerace zeleně, Regenerace alejí, břehových porostů 
a solitérních stromů“ za částku 29.268 Kč vč. DPH, 
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19/81 Rada schvaluje vyhlášení 3. ročníku soutěže „Vánoční Jevíčko“, ve které bude hodnocena 
nejhezčí vánoční výzdoba bytů a domů, 

 
20/81 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním vypracování směrnice o rozpoznání, předcházení 

a řízení rizik, stanovení mapy rizik a provádět jejich vyhodnocování a odstraněním nedostatků 
dle výsledku veřejnosprávní kontroly, 

 
21/81 Rada schvaluje darovací smlouvu č. 16/2013 na částku 10.000 Kč mezi dárcem RWE 

Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno a obdarovaným Městem Jevíčko 
dle zápisu, 

 
22/81 Rada schvaluje přidělení finanční odměny členům JSDH Jevíčko dle návrhu,   
 
23/81 Rada schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě č. IE-12-2004965/VB/1 mezi Městem Jevíčko 

a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného 
břemene na pozemku p. č. 15/3 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

 
24/81 Rada schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Jevíčko a společností 

REHAU, s. r. o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice na investiční akci „REHAU Jevíčko – projekt 
protipovodňových opatření“, 

 
25/81 Rada schvaluje pronájem části pozemku p. č. 3072/2 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-

předměstí od Petra Nárožného, Okružní III/769, Jevíčko za cenu 100 Kč/m2 a rok, celkem 
1.000 Kč/rok, 

 
26/81 Rada schvaluje směrnici č. 4-F/2013 – Schvalování účetní závěrky města s účinností 

od 1. 1. 2014, 
 
27/81 Rada schvaluje směrnici č. 5-F/2013 – Schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací 

s účinností od 1. 1. 2014,  
 
28/81 Rada pověřuje IT zajištěním provedení vodorovného značení na dlažbě v prostoru před 

sběrným místem U Zámečku. 
 
 
 
  
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 28. 11. 2013 
Sejmuto: 16. 12. 2013 


