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Usnesení  
z 94. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 9. června 2014 
 
1/94 Rada schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v I. NP na ul. K. H. Borovského 586, 

Jevíčko, 
 
2/94 Rada schvaluje bezplatný pronájem kina Astra pro divadelní soubor ZJEV k uskutečnění 

vystoupení pro veřejnost dne 8. 6. 2014, 
 
3/94 Rada schvaluje bezplatný pronájem kina Astra pro ZŠ Jevíčko k uskutečnění akce 

„Rozloučení s deváťáky“ dne 26. 6. 2014, 
 
4/94 Rada schvaluje bezplatné poskytnutí prostoru dvora za budovou ZŠ Jevíčko pro TJ Cykloklub 

Jevíčko k uspořádání společensko-kulturní akce v rámci pořádání 39. ročníku cyklistického 
závodu „Závod míru nejmladších – GP Matoušek 2015“, který proběhne ve dnech 7. – 10. 5. 
2015, 

 
5/94 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a ARAGON Security, s. r. o., Mojmírovo 

náměstí 75/2, 612 00 Brno o poskytování bezpečnostních služeb prostřednictvím PCO 
u objektů MěÚ Jevíčko a MK Jevíčko s účinností od 1. 7. 2014, 

 
6/94 Rada schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 24/1 v k. ú. Zadní Arnoštov, 
 
7/94 Rada schvaluje bezplatný pronájem Synagogy pro MK Jevíčko na den 14. 6. 2014 

k uskutečnění školení knihovníků malých knihoven regionu Jevíčska v rámci projektu MAS 
„Nezapomeňte (se) vrátit“, 

 
8/94 Rada schvaluje přidělení odměny ředitelce MŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu, 
  
9/94 Rada schvaluje zapůjčení párty stanů dle schváleného ceníku za částku 1.000 Kč vč. DPH/1 

den a za každý další započatý den 500 Kč vč. DPH žadateli dle zápisu, 
 
10/94 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení pivních setů a párty stanů pro ZUŠ Jevíčko k uspořádání 

akce „Mejdan na Zámečku“, která proběhne v parku u Zámečku dne 27. 6. 2014 v době od 
17:00 do 22:30 hodin, 

 
11/94 Rada schvaluje složení krizového štábu Města Jevíčka dle zápisu, 
 
12/94 Rada schvaluje kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností Albatros Media, a. s., Na 

Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4 k zakoupení 200 ks knih a přebalů titulu „Muřinoh a 
Krchomilka“ za celkovou částku 49.358,32 Kč vč. DPH, 

 
13/94 Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě mezi Městem Jevíčko a společností Lesy ČR 

o nájmu pozemků č. 161273 a úhradu alikvotní části z důvodu nezrealizování výstavby 
rozhledny ve výši 14.282 Kč, 

 
14/94 Rada schvaluje zakoupení celt na stany od firmy Svitap Svitavy za částku do 5.500 Kč 

bez DPH, 
 
15/94 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí finančních 

prostředků z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek v Pk 
a drobných objektů památkového charakteru na rok 2014, kde předmětem smlouvy 
je poskytnutí neinvestičního grantu ve výši 50.000 Kč na restaurování vojenského pomníku 
obětem napoleonských válek v Jevíčku, 

 
16/94 Rada schvaluje smlouvu č. 13142966 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 45.308,75 Kč na akci: 
„Osada Zadní Arnoštov – Regenerace zeleně, regenerace alejí, břehových porostů 
a solitérních stromů“, 
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17/94 Rada schvaluje poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí v celkové výši 634.322,50 Kč na akci: „Osada Zadní Arnoštov – 
Regenerace zeleně, regenerace alejí, břehových porostů a solitérních stromů“, 

 
18/94 Rada schvaluje CN firmy Pavel Továrek – klempíř, Bělá u Jevíčka 37 k provedení nátěru 

střechy na bytovém domě na ul. Brněnská 786 (pivovar), Jevíčko za částku 86.275 Kč bez 
DPH z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 
19/94 Rada schvaluje pronájem části pozemku p. č. 550/12 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-

předměstí o velikosti 37 m2 za cenu 2 Kč/m2 a rok, celkem 74 Kč/rok na dobu neurčitou 
žadatelce dle zápisu, 

 
20/94 Rada schvaluje pronájem částí pozemku p. č. 112 a p. č. 117, oba ostatní plocha v k. ú. 

Jevíčko-město o celkové velikosti 90 m2 za cenu 2 Kč/m2 a rok, celkem 180 Kč/rok na dobu 
neurčitou žadatelům dle zápisu, 

 
21/94 Rada schvaluje bezplatné užití vozidla Peugeot Tranzit k cestě do SR a úhradu pohonných 

hmot městem, 
 
22/94 Rada schvaluje příspěvek ve výši 120 Kč na každého účastníka letního tábora v Bobrovecké 

dolině s trvalým pobytem v Jevíčku, pořádaného organizací PIONÝR Jevíčko dle 
předloženého seznamu. 

 
 
 
  
 

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