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Usnesení  
z 3. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 8. prosince 2014 
 
1/3 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru zjištěním veškerých informací týkajících se 

duplicitního zápisu vlastnictví k lesnímu pozemku p. č. 1770 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
2/3 Rada pověřuje starostu s místostarostou jednáním s vlastníkem nemovitosti ve věci prodeje 

pozemků p. č. 4236 – orná půda (7.136 m2) a p. č. 1360 – zastavěná plocha (275 m2), 
oba v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

 
3/3 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Regionálnímu sdružení sportů, Svitavy 

na zajištění akce vyhlášení nejlepších sportovců Svitavského regionu za rok 2014 ve výši 
2.000 Kč, 

 
4/3 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy nebytového prostoru na ulici Růžová 91 do 

31. 12. 2015 žadatelům dle zápisu, 
 
5/3 Rada schvaluje přihlášení osoby k trvalému pobytu na adrese M. Mikuláše 551 v Jevíčku dle 

zápisu, 
 
6/3 Rada schvaluje poskytnutí věcných darů do soutěže o ceny na XV. ples ZŠ Jevíčko, 
 
7/3 Rada schvaluje zapůjčení stolů a židlí pro Hotel Morava s úhradou nákladů spojených s jejich 

odvozem a dovozem, 
  
8/3 Rada schvaluje užití znaku města Jevíčka na pozvánky Tarokového klubu Jevíčko 

a poskytnutí věcných darů v rámci tarokového turnaje, který se uskuteční dne 10. 1. 2015, 
 
9/3 Rada schvaluje bezplatný pronájem budovy synagogy pro Gymnázium Jevíčko za účelem 

uspořádání benefičního koncertu Gymnázia Jevíčko, který se uskuteční dne 4. 1. 2015, 
 
10/3 Rada pověřuje místostarostu zajištěním aktualizovaných cen zpravodaje z tiskárny Crha 

Moravská Třebová pro rok 2015, 
 
11/3 Rada schvaluje úpravu prodejních cen zpravodaje pro obce Chornice, Biskupice a Jaroměřice 

na částku 8 Kč bez DPH, 
 
12/3 Rada schvaluje smluvní ceník pro akce města konané v roce 2015 v sálu Hotelu Morava dle 

zápisu, 
 
13/3 Rada schvaluje zakoupení ručního rozmetadla na posyp chodníků zn. DAKR za částku 

12.591 Kč vč. DPH, 
 
14/3 Rada pověřuje IT zpracováním návrhu včetně cenové kalkulace nákladů na opravu 

ul. K. Appla a Příční v Jevíčku, 
 
15/3 Rada pověřuje IT zajištěním CN na zpracování pasportu veřejného osvětlení ve městě 

Jevíčko, 
 
16/3 Rada jmenuje Stanislavu Kavanovou jako dalšího člena komise kulturní, cestovního ruchu 

a regionálního rozvoje a Milana Margetina jako dalšího člena komise pro výchovu 
a vzdělávání, mládeže a sportu, 

 
17/3 Rada schvaluje uveřejnění reklamy týkající se Vánočního jarmarku v deníku Svitavska za 

částku 3.000 Kč bez DPH, 
 
18/3 Rada schvaluje zapůjčení 6 ks výstavních panelů ze Synagogy pro ZUŠ Jevíčko na Vánoční 

koncert žáků ZUŠ, 
 



Usnesení z 3. schůze RM 
konané dne 8. 12. 2014 

2/2 

19/3 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru zajištěním veškerých informací týkající se 
pozemků k možnému převzetí v rámci dědického řízení po zemřelém dle zápisu, 

 
20/3 Rada pověřuje místostarostu vyjednáním umístění veřejného osvětlení na ul. Luční v Jevíčku 

a zajištění jeho následné instalace, která byla již v minulosti RM schválena, 
 
21/3 Rada schvaluje podání žádosti o grant Pardubického kraje pro rok 2015 v rámci programu: 

„Podpora realizace rozvojových projektů obcí v problémových mikroregionech Pardubického 
kraje“ na opravu ulice Nerudova v úseku K. H. Borovského – P. Bezruče, 

 
22/3 Rada pověřuje komisi kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje zpracováním návrhu 

ceníku na pronájem chaty a tábořiště na Smolenské přehradě, 
 
23/3 Rada schvaluje ceník za práci hasičské techniky (vozidel) JSDH Jevíčko platný od 1. 1. 2015 

dle zápisu, 
 
24/3 Rada schvaluje vnitřní platový předpis pro stanovení odměn z dohod o pracovní činnosti pro 

členy JSDH Jevíčko na rok 2015 dle zápisu, 
 
25/3 Rada schvaluje vyřazení osobního vozidla Škoda Forman rz SYD 15-04 z evidence JSDH 

a vyřazení z IZS ke dni 31. 12. 2014, 
 
26/3 Rada schvaluje úpravu odměn velitele a zástupce velitele JSDH Jevíčko z dohod o pracovní 

činnosti dle zápisu s účinností od 1. 1. 2015, 
 
27/3 Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v I. NP domu na ul. K. H. Borovského 586, 

Jevíčko žadatelce dle zápisu za cenu 40.461 Kč/rok, 
 
28/3 Rada schvaluje zřízení služebnosti stezky - vstupu na pozemek p. č. 175/8 – orná půda v k. ú. 

Jevíčko-předměstí za účelem údržby a opravy školního hřiště, odvodňovacího kanálu 
a trativodu ve prospěch oprávněného Pardubického kraje, 

 
29/3 Rada schvaluje záměr prodeje budovy Zadní Arnoštov 21 na pozemku p. č. st. 50/2 

a pozemku p. č. st. 50/2, vše v k. ú. Zadní Arnoštov, 
 
  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 11. 12. 2014 
Sejmuto: 29. 12. 2014 


