
Usnesení z 1. schůze RM 
konané dne 10. 11. 2014 

1/2 

Usnesení  
z 1. schůze Rady m ěsta Jeví čko 
konané dne 10. listopadu 2014 

 
1/1 Rada schvaluje opravu podélné spáry na ul. Vrchlického firmou M-Silnice, a. s. v částce do 

23.000 Kč bez DPH, 
 
2/1 Rada schvaluje komplexní opravu městské části štítové zdi u RD 287 na ul. Okružní I 

pracovníky města v jarních měsících roku 2015 dle návrhu IT, 
 
3/1 Rada schvaluje plánované uzavření MŠ v době vánočních prázdnin v době od pondělí dne 

22. 12. 2014 do pátku dne 2. 1. 2015, 
 
4/1 Rada schvaluje pronájem nebytových prostor ve dvorním traktu domu č. p. 91 na ul. Růžová 

za částku 250 Kč/měsíc dohodou žadateli dle zápisu s účinností ode dne schválení,  
 
5/1 Rada uděluje souhlas se zápisem odloučeného pracoviště ZUŠ Jevíčko v budově Gymnázia 

Jevíčko, A. K. Vitáka 452 do Rejstříku škol a školských zařízení, 
 
6/1 Rada ruší usnesení RM č. 13/89 ze dne 24. 3. 2014, 
 
7/1 Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZUŠ Jevíčko za rok 2013 se 

ziskem finanční částky 22.267,22 Kč, kdy částka ve výši 4.467,22 Kč bude převedena do 
rezervního fondu a částka ve výši 17.800 Kč bude převedena do fondu odměn, 

  
8/1 Rada pověřuje vedoucí PBH a IT zajištěním navržených úprav ve vstupní chodbě v budově 

č. p. 71 na ul. Třebovská dle zápisu, 
 
9/1 Rada schvaluje KČT Velké Opatovice povolení vjezdu k Napoleonskému památníku na sobotu 

22. 11. 2014 v rámci pořádané turistické akce „Zamykání turistických cest v okolí Velkých 
Opatovic“, 

 
10/1 Rada schvaluje bezplatné poskytnutí prostoru dvora za budovou ZŠ v Jevíčku pořadatelům 

pro konání oslav 10. výročí založení firmy Czech Blades, s. r. o., která se uskuteční v sobotu 
27. 6. 2015, se zajištěním odpovídající pořadatelské služby, úhradou spotřebované energie a 
úklidu areálu po skončení akce s uvedením do původního stavu, 

 
11/1 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč na zajištění sociální služby 

Domovu na zámku, Zámecká 1, Bystré, 
 
12/1 Rada schvaluje přihlášení osob k trvalému pobytu na adrese M. Mikuláše 551 v Jevíčku dle 

zápisu, 
 
13/1 Rada schvaluje upuštění úhrady zůstatkového nájemného za užívání RD v Zadním Arnoštově 

ve výši 1.055 Kč žadatelům dle zápisu, 
 
14/1 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností COMA, s. r. o., Masayrkova 8, 

572 01 Polička o umístění a provozování retranslační stanice mikrovlnného spoje na objektu 
budovy kina na ul. Kostelní 41 na dobu určitou 5 let s úhradou 700 Kč bez DPH/měsíc 
s účinností od 1. 12. 2014, 

 
15/1 Rada schvaluje možnost ukončení nájemní smlouvy mezi Městem Jevíčko a MUDr. Zuzanou 

Šedrlovou na nebytové prostory v budově na ul. K. H. Borovského 586 v Jevíčku dohodou, 
 
16/1 Rada schvaluje ořez větví stromů u RD č. p. 541 na ul. Svitavská, 
 
17/1 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč na zajištění sociální služby 

Oblastní charitě Blansko, sociální rehabilitaci, Doubravice nad Svitavou, 
 
18/1 Rada schvaluje bezplatné užívání prostor synagogy pro potřeby zkoušek pěveckého sboru 

CANTILO jedenkrát týdně, 
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19/1 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na dovoz Betlémského světla z Vídně pro 
Svaz skautů Jevíčko ve výši 3.000 Kč, 

 
20/1 Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu Zámečku a budovy Synagogy a užití znaku města 

Jevíčko organizátorům uspořádané akce „BOJ O JEŽKA“, která proběhla ve dnech 7. - 8. 11. 
2014, 

 
21/1 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností Radio Haná, s. r. o., Blažejské 

náměstí 97/7, 779 00 Olomouc k odvysílání 25 reklamních pozvánek o délce 20 vteřin na akci 
Festival mládežnických dechových orchestrů v době od 10. 11. 2014 do 15. 11. 2014 na Radiu 
Haná za částku 4.235 Kč vč. DPH, 

 
22/1 Rada schvaluje nominaci starosty Dušana Pávka, dipl. um. jako zástupce Města Jevíčko do 

Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na funkci ředitele, 
 
23/1 Rada schvaluje podání žádosti o povolení a pokácení vánočního stromu na ul. Na Salajce 

v Jevíčku před domem č. p. 321, 
 
24/1 Rada schvaluje zpracování a podání žádosti o grant z rozpočtu Pardubického kraje v rámci 

Grantového programu Pk v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2015 k restaurování 
Sloupu se sousoším Piety na Palackého náměstí v Jevíčku, 

 
25/1  Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v bytovém domě K. Čapka č. p. 782 žadateli 

dle zápisu,   
 
26/1 Rada neschvaluje odkoupení notebooku Lenovo bývalému starostovi, uvedený PC je nutno 

předat nově zvolenému starostovi se všemi oficiálními dokumenty, které v PC jsou, 
 
27/1 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 16 – zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov, 
 
28/1 Rada uděluje souhlasné stanovisko k přiložené projektové dokumentaci s názvem stavby 

„Rozšíření zpevněných ploch, novostavba lehké montované haly, přesun lehké montované 
haly“, 

 
29/1 Rada uděluje souhlas Města Jevíčko, jako vlastníka dotčených pozemků p. č. 5317, p. č. 

5332, p. č. 5333 a p. č. 5334 k zásahům na uvedených pozemcích v rámci stavby „Rozšíření 
zpevněných ploch, novostavba lehké montované haly, přesun lehké montované haly“, 

 
30/1 Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p. č. 5317, p. č. 5332, 

p. č. 5333 a p. č. 5334 pro akci „Rozšíření zpevněných ploch, novostavba lehké montované 
haly, přesun lehké montované haly“ investora společnost REHAU, s. r. o., Obchodní 117, 
251 01 Čestlice s podmínkou provádění běžné údržby odvodňovací strouhy, do které mají 
odváděny srážkové vody, 

 
31/1 Rada schvaluje CN firmy Kamil Pitner, Horní Štěpánov 362 k provedení kompletní opravy 

vnitřních omítek průjezdu DPS na ul. Kobližná 125 za částku 40.906 Kč bez DPH, 
 
32/1 Rada schvaluje CN firmy Jiří Popelka, ELPO, Okružní IV 716, Jevíčko na doplnění a obnovu 

vánočního osvětlení ve městě za částku 17.189,50 Kč vč. DPH, 
 
33/1 Rada ruší bod usnesení RM č. 52/2 ze dne 1. 12. 2010, 
 
34/1 Rada schvaluje vytvoření podpisových vzorů pro KB, ČS a ČNB pro starostu, místostarostu a 

další určené pracovníky Města Jevíčka dle přílohy zápisu. 
 

 
  Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 

 

 
Vyvěšeno: 14. 11. 2014 
Sejmuto: 1. 12. 2014 


