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Usnesení  
ze 7. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 9. února 2015 
 
1/7 Rada schvaluje bezplatný pronájem Synagogy pro Městskou knihovnu v Jevíčku 

k uskutečnění akce Listování na termíny dle zápisu, 
 
2/7 Rada pověřuje IT zajištěním cenových nabídek na akci „Zadláždění ulice Úzká v Jevíčku“, 
 
3/7 Rada schvaluje bezúplatný pronájem Synagogy pro RC Palouček k uspořádání akce „Burza 

dětského oblečení a potřeb“ ve dnech 12. – 14. 3. 2015, 
 
4/7 Rada schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 4221/4 a části pozemku p. č. 5452/8 v k. ú. 

Jevíčko-předměstí, 
 
5/7 Rada schvaluje výměnu stávající vany v bytě č. 15 na ul. Svitavská 838 za sprchový kout 

žadateli dle zápisu s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka, 
 
6/7 Rada pověřuje radního Mgr. Rudolfa Berana vyjednáním finanční částky z Tříkrálové sbírky 

2015 pro Město Jevíčko u Oblastní charity Moravská Třebová a následné projednání způsobu 
využití v komisi bytové a sociální, 

 
7/7 Rada odvolává Milana Margetina, člena komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sporu 

na vlastní žádost, 
 
8/7 Rada jmenuje Kamila Finsterleho, Zdeňka Ambroze a Jiřího Bidmona jako další členy komise 

pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu, 
  
9/7 Rada zplnomocňuje tajemníka MěÚ Jevíčko podepisováním dohod o provedení práce, dohod 

o pracovní činnosti, pracovních smluv s pracovníky, kteří budou vykonávat práci pro Město 
Jevíčko, podepisováním ukončení pracovních poměrů a smluv o ubytování, 

 
10/7 Rada zplnomocňuje vedoucího organizačního odboru MěÚ Jevíčko podepisování nájemních 

smluv na pronájem městské chaty do výše nájemného v hodnotě 2.000 Kč, 
 
11/7 Rada schvaluje uskutečnění divadelního představení ochotnického divadla Boskovice s hrou 

„Nájemníci pana Swana“ za částku 2.600 Kč vč. DPH + 300 Kč vč. DPH doprava, které se 
uskuteční v sobotu 11. 4. 2015 v sále kina, 

 
12/7 Rada schvaluje zakoupení 10 ks poštovních známek s podobiznou Járy Cimrmana pro 

vnitrostátní zásilky za částku 13 Kč vč. DPH/ks pro potřeby TIC Jevíčko, 
 
13/7 Rada schvaluje zhotovení 5 ks kovových cedulek s nápisem „Památný strom, poškození se 

trestá, Město Jevíčko“ za částku 90 Kč bez DPH/ks, 
 
14/7 Rada schvaluje rezervaci prostoru Panského dvora v termínu 30. 5. 2015 za účelem konání 

Dětského dne a zapůjčení party stanů a laviček na uvedenou akci s úhradou nákladů na 
občerstvení a úhradu hudební skupiny pro kulturní program do celkové částky 10.000 Kč vč. 
DPH, 

 
15/7 Rada schvaluje zajištění technických požadavků pro firmu PORR, a. s., Dubečská 3238/36, 

Praha – Strašnice, která zabezpečuje dostavbu silnice Zadní Arnoštov – Jevíčko dle zápisu, 
 
16/7 Rada jmenuje předsedu a členy Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko ve složení dle 

zápisu, 
 
17/7 Rada schvaluje zakoupení 2 ks kontejnerů na plast a papír od firmy AJAN, s. r. o., 674 01 

Střítež 7 za částku 6.300 Kč bez DPH, 
 
18/7 Rada schvaluje nabídku RWE na dodávku zemního plynu pro Město Jevíčko pro rok 2016 za 

stanovenou částku dle zápisu, 
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19/7 Rada schvaluje podání žádosti v rámci výzvy „Podpora sídelní zeleně“ na revitalizaci ulic 
Svitavská a Třebovská, 

 
20/7 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Hanáckou zemědělskou společností Jevíčko 

a. s., Třebovská 713, Jevíčko na zpracování a využití biologicky rozložitelných odpadů (dále 
BRKO) v kompostárně v obci Víska u Jevíčka s bezplatnou likvidací odpadu, 

 
21/7 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Lucií Krejčí, Kaňákova 280/2, Třebíč na 

zpracování a využití biologicky rozložitelných odpadů (dále BRKO) v kompostárně v obci 
Biskupice s bezplatnou likvidací odpadu, 

 
22/7 Rada schvaluje CN společnosti KOMCIS PROFI, s. r. o. Uherský Brod ve výši 25.000 Kč bez 

DPH vč. příkazní smlouvy na zajištění žádosti o podporu v rámci LXIV. výzvy - OPŽP, prioritní 
osy 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, jejímž 
předmětem bude pořízení svozové techniky na bioodpad,   

 
23/7 Rada schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce akce „Oprava komunikace ulice 

Nerudova mezi č. p. 477 - 528, Jevíčko“ a komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek 
dle zápisu, 

 
24/7 Rada schvaluje prodloužení licence na antispamový server k automatickému odstraňování 

spamů v částce 19.152 Kč bez DPH, 
 
25/7 Rada schvaluje ukončení smluvního vztahu s Domovem na Kalvárii, s. r. o., Jaroměřice 271 

pro nedodržování platebních podmínek vyplývající z uzavřené smlouvy, 
 
26/7 Rada schvaluje CN firmy DELTA reklama, Rudolf Trávníček, Brněnská 19/20, 571 01 

Moravská Třebová na výrobu informační tabule pro MěÚ Jevíčko za částku 12.500 Kč bez 
DPH + doprava a montáž za částku 800 Kč bez DPH, 

 
27/7 Rada schvaluje záměr podání žádosti na koupi pozemku p. č. 5363 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
28/7 Rada schvaluje podání žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les dle zápisu na návrh 

komise ŽP, 
 
29/7 Rada schvaluje odstranění spadaných stromů v lokalitě autostrády pracovníky Města Jevíčko 

ve spolupráci s firmou Aleš Ertl, Vrchlického 828, Jevíčko za jednotkovou cenu 200 Kč/m3 
zpracovaného dřeva, 

 
30/7 Rada ruší usnesení RM č. 3/95 ze dne 23. 6. 2014, 
 
31/7 Rada schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti stezky - vstupu na pozemek p. č. 

2352/1 – zahrada v k. ú. Velké Opatovice za účelem údržby a opravy božích muk ve prospěch 
oprávněného Města Jevíčka za úhradu jednorázové platby ve výši 5.000 Kč povinnému dle 
zápisu, 

 
32/7 Rada schvaluje CN Ing. Karla Syrového, 569 44 Jaroměřice 190 na akci „Zpracování 

energetického auditu MŠ Jevíčko“ za částku 10.000 Kč vč. DPH , 
 
33/7 Rada schvaluje zakoupení ručního rozmetadla na posyp chodníků zn. DAKR za částku 

12.591 Kč vč. DPH, 
 
34/7 Rada schvaluje CN firmy VPO Okna, s. r. o. Blansko na výměnu oken v bytě na ul. K. H. 

Borovského 465, Jevíčko za částku 27.088 Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH města 
Jevíčka, 

 
35/7 Rada schvaluje odpisový plán majetku PBH města Jevíčka na rok 2015. 
 
  Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 

Vyvěšeno: 12. 2. 2015 
Sejmuto: 2. 3. 2015 


