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Usnesení
z 5. schůze Rady města Jevíčka
konané dne 5. ledna 2015
1/5

Rada schvaluje CN společnosti RUSTIKA, Svitavská 166, Jevíčko na tisk Jevíčského
zpravodaje s účinností od č. 2/2015,

2/5

Rada schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
„Pasport veřejného osvětlení Města Jevíčko“ a obeslání firem dle přílohy,

3/5

Rada schvaluje bezplatné využití Palackého náměstí pro TJ Cykloklub Jevíčko za účelem
parkování konvoje doprovodných vozidel při zahájení 39. ročníku mezinárodního cyklistického
závodu mládeže a prologu ulicemi města Jevíčka dne 8. 5. 2015 v době od 08:00 do 12:00
hodin,

4/5

Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč na zajištění sociální služby
Domovu na rozcestí Svitavy,

5/5

Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč na provoz sociálních
služeb Oblastní charitě Moravská Třebová a bezplatné zapůjčení kina Astra Jevíčko na den
25. 1. 2015 k promítnutí pohádky Tři Bratři,

6/5

Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k užívání nebytového prostoru na ul.
M. Mikuláše 449 žadateli dle zápisu do 31. 12. 2015,

7/5

Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k užívání nebytového prostoru na ul. Třebovská
71 žadateli dle zápisu do 31. 12. 2015,

8/5

Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním údržby plynového kotle v bytě na ul. Soudní 56,
Jevíčko dle doporučení servisního technika,

9/5

Rada schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Městem Jevíčko a Pardubickým
krajem zastoupeným Gymnáziem Jevíčko k nájmu nebytových prostor na Domově mládeže,
ul. Nerudova 557, který Město Jevíčko využívá za účelem instalace, provozu a údržby hlavní
stanice kabelové televize s úhradou částky za nájem nebytových prostor 800 Kč měsíčně
a skutečný odběr energie na základě odpočtového elektroměru na dobu od 1. 1. 2015 do
31. 12. 2015,

10/5

Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu č. p. 449 na ul.
M. Mikuláše do 31. 12. 2015 žadateli dle zápisu,

11/5

Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy nebytového prostoru na ulici Soudní 51 do
31. 3. 2015 žadateli dle zápisu,

12/5

Rada stanovuje prodejní ceny reklamních předmětů – deštníků na částku 280 Kč vč. DPH
a reflexních pásek na částku 25 Kč vč. DPH,

13/5

Rada ruší bod usnesení RM č. 11/94 ze dne 9. 6. 2014,

14/5

Rada schvaluje složení krizového štábu Města Jevíčko dle zápisu,

15/5

Rada schvaluje propagaci přijímacího řízení na Gymnázium Jevíčko na Rádiu Haná za částku
4.800 Kč bez DPH,

16/5

Rada schvaluje výdaje na propagaci města v rámci Regiontouru Brno 2015 do částky
10.000 Kč bez DPH,

17/5

Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury mezi Městem
Jevíčko a Pardubickým krajem na realizaci akce „technické zajištění projektu Listování“
s poskytnutím účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtových prostředků Pk ve výši
10.000 Kč,
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18/5

Rada schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci MMR v Programu rozvoje venkova na
vybudování fitness hřiště dle přílohy zápisu,

19/5

Rada pověřuje místostarostu ve spolupráci s IT zajištěním pasportu objektu MŠ a poptávky na
provedení energetického auditu budovy a PD na snížení energetické náročnosti,

20/5

Rada uděluje souhlas Města Jevíčko jako vlastníka dotčeného pozemku p. č. 5472 v k. ú.
Jevíčko-předměstí s opravou opevnění vodního toku - Maloninský potok prováděnou Povodím
Moravy, s. p. na pozemcích p. č. 3127/2 a 5353, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí,

21/5

Rada uděluje souhlas Města Jevíčko jako vlastníka pozemku p. č. 5472 v k. ú. Jevíčkopředměstí s příjezdem na stavbu přes uvedený pozemek s podmínkou, že souhlas
s příjezdem ke stavbě přes pozemek p. č. 5472 udělí i HZS Jevíčko a. s. jako nájemník
pozemku,

22/5

Rada schvaluje dodatek č. 2 nájemní smlouvy o pronájmu pozemků mezi Městem Jevíčko
a společností Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a. s.,

23/5

Rada schvaluje osazení indikátorů v bytových domech M. Mikuláše 551, Svitavská 838,
Kobližná 125, Jevíčko firmou Ista, ČR, s. r. o., Praha za částku 45.952 Kč bez DPH s úhradou
z rozpočtu PBH města Jevíčko,

24/5

Rada schvaluje osazení 44 kusů radiátorových ventilů a termostatických hlavic, ventilů
Heimeier na bytový dům M. Mikuláše 551, Jevíčko firmou Instalatérství Bidmon, s. r. o.,
Třebovská 431, Jevíčko za částku 31.671 Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH města
Jevíčko,

25/5

Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bidmon, s. r. o. Třebovská 431, Jevíčko k provedení
výměny plynového kotle v bytě č. 10, na ul. K. Čapka 783, Jevíčko za částku 30.076 Kč vč.
DPH s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčko,

26/5

Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bidmon, s. r. o. Třebovská 431, Jevíčko k provedení
výměny plynového kotle v bytě č. 11, na ul. K. Čapka 783, Jevíčko za částku 31.801 Kč vč.
DPH s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčko,

27/5

Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním opatření v bytě č. 8 na ul. K. Čapka 782, Jevíčko dle
zápisu,

28/5

Rada schvaluje podání žádosti o grant Pardubického kraje v rámci podpory kulturních aktivit
na rok 2015 na akci „Jevíčkovění“,

29/5

Rada pověřuje místostarostu a radního Mgr. Rudolfa Berana přípravou podkladů pro záměr
podání žádosti na MMR v oblasti cestovního ruchu v podprogramu „Cestování dostupné
všem“.

Dušan Pávek, dipl. um., v. r.
starosta

Mgr. Miroslav Šafář, v. r.
místostarosta
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