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Usnesení  
z 10. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 8. dubna 2015 
 
1/10 Rada ruší bod usnesení RM č. 3/9 ze dne 30. 3. 2015, 
 
2/10 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním opatření ve věci průběžné kontroly městských bytů dle 

zápisu, 
 
3/10 Rada schvaluje zakoupení skříní pro uložení knižního fondu dle cenové nabídky Jan Dobeš – 

ODES nábytek, Pod Zahradami 732 za částku 25.800 Kč vč. DPH, 
 
4/10 Rada schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 5437 – ostatní komunikace v k. ú. 

Jevíčko-předměstí, 
 
5/10 Rada schvaluje prodej nefunkčního malotraktoru AGROJET za posudkovou cenu žadateli dle 

zápisu, 
 
6/10 Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZUŠ Jevíčko za rok 2014 se 

ziskem finanční částky 35.931,91 Kč, kdy částka ve výši 7.231,91 Kč bude převedena do 
rezervního fondu a částka ve výši 28.700 Kč bude převedena do fondu odměn, 

 
7/10 Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace PBH města Jevíčka za rok 

2014 se ziskem finanční částky z doplňkové činnosti 6.118,96 Kč, kdy částka ve výši 1.224 Kč 
bude převedena do fondu odměn a částka ve výši 4.894,96 Kč bude převedena do rezervního 
fondu, 

  
8/10 Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace MŠ Jevíčko za rok 2014 se 

ziskem finanční částky 97.322,10 Kč, která bude převedena do rezervního fondu, 
 
9/10 Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ Jevíčko za rok 2014 se 

ziskem finanční částky 4.828,12 Kč, která bude převedena do rezervního fondu, 
 
10/10 Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Jevíčko za rok 2014 dle 

předložených podkladů a o úkonu schválení účetní závěrky bude sepsán protokol, 
 
11/10 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku SOSV Malá Haná ve výši 49.411 Kč na akci 

„Výměna vodovodu v ulici Na Rybníku“ v souvislosti se záměrem výstavby budoucí 
provozovny SUPERSEKTOR, s. r. o., Velké Opatovice na základě zpracované veřejnoprávní 
smlouvy, 

 
12/10 Rada pověřuje starostu a místostarostu projednáním možné spoluúčasti společnosti VHOS, 

a. s. na akci „Výměna vodovodu v ulici Na Rybníku“, 
 
13/10 Rada schvaluje zaplacení členského příspěvku Svazku obcí pro výstavbu rychlostní 

komunikace R 43 na rok 2015 ve výši 2.900 Kč, 
 
14/10 Rada schvaluje bezplatný pronájem kina na akci ZŠ Jevíčko Noc s Andersenem, která se 

uskuteční dne 10. 4. 2015, 
 
15/10 Rada schvaluje bezplatný pronájem kina na akci OS Ze Zámečku do světa na den 26. 4. 

2015, k uskutečnění divadelního vystoupení pro veřejnost divadelního souboru ZJEV, 
 
16/10 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko na havarijní 

výměnu termoregulačních ventilů radiátorů v budově kina Astra v Jevíčku za částku 19.983 Kč 
bez DPH, 

 
17/10 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru přípravou návrhu smlouvy o zřízení věcného 

břemene přístupu k pozemkům p. č. 3077/3 a 3070 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
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18/10 Rada schvaluje příspěvek v předpokládané výši 40.000 Kč autorskému kolektivu FF UP 
Olomouc na vydání knihy o významném jevíčském rodákovi Jaroslavu Mackerlovi, 

 
19/10 Rada schvaluje uskutečnění pietního aktu k 70. výročí konce 2. světové války dne 3. 5. 2015 

spojeného s oslavou svátku sv. Floriána a slavnostním žehnáním hasičského auta Fiat Ducato 
v částce za hudbu a květinovou výzdobu pomníku do 4.000 Kč vč. DPH, 

 
20/10 Rada schvaluje účast starosty na sněmu Svazu měst a obcí ve dnech 21. – 22. 5. 2015 

v Olomouci a potvrzuje starostovi hlasovací právo za Město Jevíčko na uvedeném zasedání 
sněmu, 

 
21/10 Rada schvaluje zřízení pozemkové služebnosti, zatěžující služebný pozemek označený jako 

p. č. 175/8 – orná půda v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 1274-447/2014 pro 
k. ú. Jevíčko-předměstí ve prospěch stávajícího a každého dalšího vlastníka pozemku 
označeného jako p. č. 175/9 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha. Služebnost 
spočívá v právu vlastníka pozemku označeného jako p. č. 175/9 vstupovat a vjíždět na 
služebný pozemek označený jako p. č. 175/8 za účelem provozování, údržby a oprav čistící 
jímky pro víceúčelové sportovní hřiště v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 1274-
447/2014 pro k. ú. Jevíčko-předměstí. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou a bezplatně, 

 
22/10 Rada schvaluje smlouvu č. OSV/15/50528 o poskytnutí účelové dotace ve výši 312.000 Kč 

v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách mezi Pardubickým krajem a Městem Jevíčko, 

 
23/10 Rada schvaluje provedení navržených opatření na zeleni dle zápisu z jednání komise 

životního prostředí ze dne 23. 3. 2015, 
 
24/10 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru ve spolupráci s místostarostou zpracováním 

stanoviska ke komplexním pozemkovým úpravám v k. ú. Zadní Arnoštov ve stanovené lhůtě, 
 
25/10 Rada schvaluje úhradu částky 17.515 Kč bez DPH za provedení výměny plynového ohřívače 

TUV v kotelně na ul. K. H. Borovského 586, Jevíčko firmou Instalatérství Bidmon, s. r. o., 
Třebovská 431, Jevíčko z důvodu havarijního stavu původního ohřívače s úhradou z rozpočtu 
PBH města Jevíčka, 

 
26/10 Rada pověřuje vedoucí PBH sledováním možnosti realizace energetických úspor v programu 

ZELENÁ ÚSPORÁM pro bytové domy dle zápisu, 
 
27/10 Rada pověřuje starostu jednáním s KrÚ Pk ve věci autobusové linky ve směru Bělá u Jevíčka 

– Jevíčko a zpět z důvodu dle zápisu. 
 
 
 
 
  
 

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

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 15. 4. 2015 
Sejmuto: 1. 5. 2015 


