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Usnesení  
z 9. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 30. b řezna 2015 
 
1/9 Rada ruší bod usnesení RM č. 2/98 ze dne 11. 8. 2014, 
 
2/9 Rada pověřuje IT zpracováním žádosti k umístění dopravního značení ve městě Jevíčku dle 

zápisu, 
 
3/9 Rada pověřuje IT zajištěním pořízení pasportu objektu bývalého kláštera na ul. Soudní 51 

v Jevíčku, 
 
4/9 Rada schvaluje finanční dar ve výši 5.000 Kč OLÚ Jevíčko na akci „Den otevřených dveří“ na 

základě zpracované darovací smlouvy a bezplatné zapůjčení 4 ks výstavních panelů, 
 
5/9 Rada schvaluje bezplatný pronájem Synagogy pro ZUŠ Jevíčko k uskutečnění absolventských 

koncertů žáků ZUŠ Jevíčko v termínu od 19. 5. 2015 do 24. 6. 2015, 
 
6/9 Rada pověřuje starostu a místostarostu jednáním s vedením HZS Jevíčko, a. s. o spoluúčasti 

ve výši 50 % na financování nákladů vynaložených k umístění dopravních zrcadel, 
 
7/9 Rada schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v I. NP na ul. Soudní 51 v Jevíčku, 
  
8/9 Rada schvaluje SK Pinec Jevíčko uspořádání turnaje ve stolním tenise a bezplatný pronájem 

tělocvičny ZŠ Jevíčko na den 12. 4. 2015, 
 
9/9 Rada schvaluje finanční dar ve výši 7.800 Kč na základě zpracované darovací smlouvy, tedy 

200 Kč na každého účastníka letního tábora v Trhonicích a mezinárodního tábora OWLISH 
2015 – Bajerovce – Slovenská republika s trvalým pobytem v Jevíčku pořádaného Svazem 
skautů a skautek ČR, oddílů Jevíčko dle předloženého seznamu, 

 
10/9 Rada schvaluje uvítání nového občánka z obce Víska u Jevíčka v obřadní síni Města Jevíčko 

společně s uvítáním nových občánků města Jevíčka dne 19. 4. 2015, 
 
11/9 Rada schvaluje uhrazení poplatku OSA za provozování hudebních děl ve výši 9.941 Kč vč. 

DPH a 289 Kč vč. DPH dle zápisu, 
 
12/9 Rada pověřuje starostu a místostarostu podepisováním licenčních smluv pro OSA bez 

předkládání RM ke schvalování, 
 
13/9 Rada pověřuje IT zajištěním vytyčení veškerých sítí na ul. Slunečná, 
 
14/9 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru jednáním s představiteli Povodí Moravy ve 

věci žádosti občanů města Jevíčka k úpravě břehu koryta Žlibeckého potoka, 
 
15/9 Rada schvaluje záměr pronájmu části pozemku 550/54 - zahrada u bytového domu č. p. 476 

na ul. K. H. Borovského, 
 
16/9 Rada schvaluje změnu trvalého pobytu žadateli dle zápisu, 
 
17/9 Rada pověřuje starostu jednáním s městem Velké Opatovice ve věci muzejních sbírek, které 

by si města Jevíčko a Velké Opatovice mohla navzájem zapůjčit, 
 
18/9 Rada pověřuje starostu jednáním s ČSAD týkajících se vývěsek na Palackého náměstí, 
 
19/9 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 4241/16 v k. ú. Jevíčko-předměstí a umístění 

stavebního materiálu k výstavbě řadové garáže po dobu max. 6 měsíců, 
 
20/9 Rada schvaluje vyvětvení stromů břízy na ul. Okružní IV, 
 
21/9 Rada schvaluje vyplacení odměny předsedovi Redakční rady ve výši dle zápisu, 
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22/9 Rada schvaluje zhotovení propagačních materiálů města v hodnotě do 30.000 Kč bez DPH, 
 
23/9 Rada schvaluje zakoupení 10 ks spořičů vody od společnosti WATERSAVERS, s. r. o., Luboš 

Jadrný, Javorník 145 za částku 3.000 Kč vč. DPH, 
 
24/9 Rada schvaluje úpravu prostříháním zarostlého hrobu břečťanem na hřbitově v Jevíčku na 

doporučení komise ŽP, 
 
25/9 Rada schvaluje nejnutnější opravu komína s hnízdem čápů v Jevíčku jeřábem firmy KERAX, 

s. r. o., Svitavská 764, Jevíčko za hodinovou sazbu jeřábu 900 Kč bez DPH, 
 
26/9 Rada jmenuje Mgr. Adama Wiltsche jako dalšího člena Redakční rady Jevíčského zpravodaje, 
 
27/9 Rada schvaluje zpracování projektové dokumentace k výstavbě garáží v lokalitě K. Čapka pro 

územní řízení včetně projednání přípravy dokumentace s dotčenými orgány (ŽP, HZS atd.), 
 
28/9 Rada schvaluje zabezpečit vstupy do tělesa mostku na tělese autostrády (mezi mosty ke 

Smolenské přehradě a OLÚ Jevíčko) navezením zeminy, 
 
29/9 Rada pověřuje IT zajištěním projektové dokumentace na provedení demolice stavby na 

pozemku p. č. 2 u č. p. 51 na ul. Soudní, 
 
30/9 Rada schvaluje prodejní cenu knižní publikace autora Oldřicha Koudelky „Partitury zelených 

lásek“ na částku 130 Kč vč. DPH, 
 
31/9 Rada pověřuje místostarostu dopracováním návrhu na výroční „Udílení ocenění pro osobnosti 

sportovního, spolkového a kulturního života města Jevíčka“, 
 
32/9 Rada schvaluje nabídku společnosti Amper Market, a. s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 

Praha 4 na dodávku silové elektřiny pro Město Jevíčko pro rok 2016 za stanovenou částku dle 
zápisu, 

 
33/9 Rada pověřuje místostarostu jednáním s HZS Jevíčko, a. s. o možnosti uskladnění 

vytěženého nánosu v rámci údržby hlavního odvodňovacího zařízení na pozemcích HZS, 
 
34/9 Rada schvaluje zakoupení PC pro potřeby TIC Jevíčko a Pečovatelské služby do částky 

30.000 Kč vč. DPH, 
 
35/9 Rada pověřuje IT zajištěním kompletní přípravné fáze k provedení akce „Oprava střechy 

budovy MěÚ Jevíčko“ a zajištění CN, které budou hodnotící komisí vyhodnoceny a předloženy 
ZM ke schválení včetně spojení opravy střechy s akcí „Archiv MěÚ Jevíčko“, která byla 
schválena usnesením ZM č. 14/1 písm. j) dne 18. 1. 2012, kdy nejvýhodnější nabídku 
předložila firma ELDEK, s. r. o., Cetkovice s realizací podzim 2015, 

 
36/9 Rada schvaluje zakoupení skartovacího stroje pro potřeby MěÚ Jevíčko za částku 7.090 Kč 

vč. DPH, 
 
37/9 Rada pověřuje IT dozorem nad prováděnými stavebními úpravami v Domě hasičů v Jevíčku, 
 
38/9 Rada pověřuje starostu schvalováním nákupů a zajišťování provozních věcí do částky 

10.000 Kč bez předkládání těchto podkladů ke schvalování RM (za předpokladu, že věc bude 
kryta rozpočtem popř. předjednání s vedoucí finančního odboru), 

 
39/9 Rada schvaluje pronájem nebytových prostor domu bez č. p./č. e. - stavba občanského 

vybavení na pozemku p. č. st. 143 v k. ú. Jevíčko-město na dobu 10 let společnosti O2 Czech 
Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 za cenu 55.000 Kč bez DPH za rok 
a náklady za poskytované služby (úklid společných prostor a spotřebovanou el. energii) ve 
výši 40.000 Kč bez DPH za rok, 

 
40/9 Rada schvaluje CN firmy Aleš Ertl, Lesní a obchodní činnost, Vrchlického 828, Jevíčko 

k provedení rizikového kácení stromů (4 x lípa, 1 x smrk) v Jevíčku za částku 12.000 Kč bez 
DPH, 
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41/9 Rada schvaluje CN firmy Akvamont Svitavy, s. r. o., Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 Svitavy 
provedení 12 m přípojky kanalizace do bytového domu Nerudova 529/A, B, C, Jevíčko za 
částku 34.879 Kč vč. DPH s financováním dle zápisu, 

 
42/9 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním znaleckého posudku o posouzení opotřebení bytu č. 3 

na ul. K. Čapka 783, Jevíčko, které se jeví jako nepřiměřené při předávání bytu, 
 
43/9 Rada schvaluje smlouvu o nájmu mezi Městem Jevíčko a firmou INDUSTRY OIL, s. r. o., 

Jaroměřice 187 na pronájem nebytových prostor v I. NP na ul. Kostelní 41 za částku dle 
zápisu, 

 
44/9 Rada pověřuje IT zajištěním poptávkového řízení k dodání cenových nabídek na komplexní 

správu veřejného osvětlení, 
 
45/9 Rada schvaluje úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 2. 
 
 
  
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 3. 4. 2015 
Sejmuto: 20. 4. 2015 


