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Usnesení  
z 85. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 27. ledna 2014 
 
1/85 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2300/5 – lesní pozemek v k. ú. Jevíčko-

předměstí, 
 
2/85 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 3093/1 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-

předměstí, 
 
3/85 Rada schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 24/1 – zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov, 
 
4/85 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Regionálnímu sdružení sportů, Svitavy na 

zajištění sportovních akcí v rámci okresu Svitavy ve výši 2.000 Kč, 
 
5/85 Rada schvaluje poskytnutí propagačních předmětů města na hasičský ples ve výši 2.000 Kč, 
 
6/85 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy nebytového prostoru na adrese M. Mikuláše 449 

s rozšířením na nebytové prostory sklepních prostor žadateli dle zápisu do 31. 12. 2014, 
 
7/85 Rada schvaluje spoluúčast města na akci „Vlajka pro Tibet“ v termínu od 10. 3. 2014 

s finanční podporou max. 14.000 Kč, 
  
8/85 Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu kina Astra pro zkoušky dramatického kroužku, který 

pracuje při OS „Ze Zámečku do světa“ pro rok 2014, 
 
9/85 Rada schvaluje zakoupení 1 ks lavice k umístění u dětského hřiště na sídlišti A. K. Vitáka – 

K. Čapka, 
 
10/85 Rada schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1744/2 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-

předměstí, 
 
11/85 Rada uděluje souhlas s umístěním elektroměru č. 2262183 na pozemku p. č. 530/21 v k. ú. 

Jevíčko-předměstí žadateli dle zápisu, 
 
12/85 Rada schvaluje propůjčení KD Zadní Arnoštov k umístění pinpongového a kulečníkového 

stolu za účelem kulturního vyžití obyvatel Zadního Arnoštova žadateli dle zápisu, který bude 
za využívání těchto aktivit zodpovědný a bude mu předán provozní řád, 

 
13/85 Rada schvaluje přihlášení osoby k trvalému pobytu na adrese M. Mikuláše 551 v Jevíčku dle 

zápisu, 
 
14/85 Rada schvaluje nabídku agentury FRAK, s. r. o., Zapova 939, Benešov na divadelní 

představení s názvem „Mědvěd(i) aneb všechno je jinak“ od A. P. Čechova, které se uskuteční 
28. 3. 2014 v 19:00 h v sále Hotelu Morava za částku 36.000 Kč vč. DPH, 

 
15/85 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč a propagačních materiálů 

města k uspořádání 28. ročníku halového turnaje v kopané, který se uskuteční ve sportovní 
hale na Žlíbkách ve dnech 8. – 9. 2. 2014, 

 
16/85 Rada schvaluje podání žádosti na Státní pozemkový úřad Praha na převzetí (odkoupení) 

celého HOZ na p. č. 5359/1 a 5359/2 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
17/85 Rada schvaluje příkazní smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností JUSTITIA TENDER 

PARTNERS, s. r. o., Půtova 1219/3, Praha 1 – Nové Město k veřejné zakázce „Turistická 
rozhledna Kumperk“ za částku 22.000 Kč“, 

 
18/85 Rada schvaluje seznam firem navržených pro obeslání v rámci veřejné zakázky „Turistická 

rozhledna Kumperk“, členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek včetně 
náhradníků dle zápisu, 
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19/85 Rada schvaluje prezentaci města Jevíčko v knize „Česká republika – města a obce“ za částku 
10.000 Kč bez DPH, 

 
20/85 Rada ruší bod usnesení RM č. 11/84 ze dne 6. 1. 2014, 
 
21/85 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. 2014 do 31. 1. 2015 za částku 12.000 Kč/měsíc,   

 
22/85 Rada schvaluje Nařízení města Jevíčko č. 1/2014 – Tržní řád s účinností od 17. 2. 2014,

  
23/85 Rada ruší bod usnesení RM č. 22/83 ze dne 16. 12. 2013, 
 
24/85 Rada schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě č. IV-12-2011004/VB/4 mezi Městem Jevíčko 

a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného 
břemene na pozemku p. č. 5200 v k. ú. Jevíčko-předměstí a smlouvu o budoucí smlouvě 
č. IV-12-2011004/VB/3/A mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 5201 a p. č. 5211 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí, 

 
25/85 Rada schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků p. č. 96/32, p. č. 96/38, p. č. 96/39, 

p. č. 96/40 v k. ú. Jevíčko-město, 
 
26/85 Rada schvaluje odpisy majetku Města Jevíčko zařazeného v II. pololetí roku 2013 ve výši 

71.037 Kč, 
 
27/85 Rada schvaluje odpisový plán Města Jevíčko na rok 2014 dle zápisu,  
 
28/85 Rada pověřuje IT zajištěním osazení patníků na ul. Okružní II k zabránění průjezdu vozidel, 
 
29/85 Rada pověřuje radního Stanislava Dokoupila zajištěním informací o možnosti výkupu 

pozemkových parcel v lokalitě nad Žlíbkami a zpracováním zprávy do ZM. 
 
 
  
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 30. 1. 2014 
Sejmuto: 17. 2. 2014 


