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Usnesení  
z 11. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 27. dubna 2015 
 
1/11 Rada uděluje souhlas Okresnímu mysliveckému spolku ČMMJ Svitavy s konáním zkoušek 

loveckých psů, které se uskuteční dne 2. 5. 2015 v areálu domu chovatelů na ul. Brněnská 
v Jevíčku, 

 
2/11 Rada uděluje souhlas s umístěním sídla společnosti T. J. SK Jevíčko, o. s. na adrese 

Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, nacházející se na pozemku p. č. st. 116/1 v k. ú. Jevíčko-
město, 

 
3/11 Rada schvaluje prominutí poplatku ze vstupného pro T. J. SK Jevíčko, o. s. za uskutečněnou 

akci XV. fotbalové šibřinky s podmínkou, že žadatel předloží správci poplatku výši částky 
vybrané ze vstupného, 

 
4/11 Rada schvaluje přihlášení osob k trvalému pobytu na adrese Třebovská 71 v Jevíčku dle 

zápisu, 
 
5/11 Rada schvaluje umístění venkovního posezení pivnici Na Dvorci s úhradou poplatku dle platné 

OZV města Jevíčko, 
 
6/11 Rada pověřuje IT zajištěním vyznačení vodorovného dopravního značení na veřejné ploše 

před č. p. 15 na Palackého náměstí dle zápisu, 
 
7/11 Rada schvaluje bezplatný pronájem lavic a stolů pro akci ZUŠ Jevíčko „Den tance“, který se 

uskuteční 29. 4. 2015 v budově Zámečku, 
 
8/11 Rada schvaluje bezplatný pronájem synagogy pro ZUŠ Jevíčko na školní koncerty Ivany 

Svojanovské a Jitky Nedomanské a bezplatný pronájem kina pro závěrečné vystoupení 
tanečního oddělení ZUŠ Jevíčko v termínech dle zápisu, 

  
9/11 Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZUŠ Jevíčko za rok 2014 dle 

předložených podkladů a o úkonu schválení účetní závěrky bude sepsán protokol, 
 
10/11 Rada schvaluje bezplatný pronájem kina pro Gymnázium Jevíčko na den 29. 4. 2015 za 

účelem rozloučení maturitních tříd s profesory a žáky gymnázia a zapůjčení 20 kusů kovových 
bariér, které budou využity v blízkosti budovy gymnázia k zábavním účelům při příležitosti 
posledního zvonění, 

 
11/11 Rada schvaluje užití znaku města na plakátech pro Jezdecký klub, Osada Lípa v rámci akce 

„Svátek dřeva a umění“, 
 
12/11 Rada schvaluje ponechání dřeva z pokácených lip u bývalého sídla Matoušek CZ 

Jezdeckému klubu, Osada Lípa a bezplatné zapůjčení malého pódia pro kulturní program 
s ozvučením, 

 
13/11 Rada pověřuje místostarostu zajištěním CN na opravy úžlabí střechy na budově ZŠ Jevíčko, 
 
14/11 Rada schvaluje dopravu žáků ZŠ Jevíčko vozidlem JSDH Jevíčko do Letovic za úhradu PHM 

dne 29. 4. 2015, 
 
15/11 Rada pověřuje místostarostu projednáním závady na hydrantových systémech (pokles 

dynamického tlaku na hodnotu 0,3 atm) v budově praktické školy s VHOS, a. s., aby byla 
zjištěna závada, která by měla být odstraněna, aby hydrantový systém splňoval předepsané 
normy, 

 
16/11 Rada schvaluje odprodej 30 tun asfaltové drtě za celkovou částku 2.100 Kč vč. DPH žadateli 

dle zápisu, která bude sloužit pro jeho vlastní využití k úpravě obecní cesty v k. ú. Jevíčko-
předměstí v místech tzv. „Velká kopanina“, 
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17/11 Rada schvaluje bezplatné využití budovy synagogy pro P. A. O. S. Thurn Taxis z. s., 
Biskupice za účelem pořádání společné akce se ZUŠ Jevíčko s názvem „Vzpomínka na 
Adolfa Vykydala“, která se uskuteční 16. 5. 2015, 

 
18/11 Rada schvaluje opravu soklové části kapličky a část úseku účelové komunikace v Zadním 

Arnoštově pracovníky města, 
 
19/11 Rada pověřuje IT prověřením opravy výtluků v místní komunikaci před domem č. p. 361 v ul. 

Zadní v Jevíčku, 
 
20/11 Rada schvaluje zapůjčení 4 ks stolů a 8 ks lavic v rámci pořádané akce MŠ Jevíčko „Pálení 

čarodějnic pro rodiče a děti“, která se uskuteční 29. 4. 2015, 
 
21/11 Rada schvaluje záměr pronájmu pozemků p. č. 55 (100 m2) a p. č. 56 (57 m2) – oba zahrada 

a p. č. 3568 (100 m2) a p. č. 3587 (198 m2) – oba ostatní plocha, vše v k. ú. Jevíčko-
předměstí, 

 
22/11 Rada schvaluje CN firmy Jiří Popelka, ELPO, Okružní IV 716, Jevíčko na výměnu 7 ks svítidel 

na ul. Svitavská a Kostelní za částku 40.208 Kč bez DPH, 
 
23/11 Rada schvaluje CN firmy Jiří Popelka, ELPO, Okružní IV 716, Jevíčko na výměnu 5 ks 

betonových sloupů a patic VO na ul. K. Čapka za částku 8.200 Kč bez DPH, 
 
24/11 Rada schvaluje poskytnutí finančního daru Sdružení přátel Pk ve výši 500 Kč, 
 
25/11 Rada schvaluje bezplatné poskytnutí prostoru dvora za budovou ZŠ v Jevíčku pořadatelům 

k uskutečnění 7. ročníku závodu horských kol „MATOUŠEK CZ MTB OPEN JEVÍČKO 2015“, 
který se uskuteční dne 29. 8. 2015, 

 
26/11 Rada schvaluje poskytnutí věcných cen v hodnotě do 2.000 Kč pořadatelům závodu horských 

kol, 
 
27/11 Rada schvaluje stanovení poplatku pořadatelům závodu horských kol pro Město Jevíčko ve 

výši 20 Kč na dospělou osobu závodníka na pokrytí nákladů za energie, 
 
28/11 Rada pověřuje vedoucí PBH rozpočtením celkové částky za výměnu vany v bytě č. 15 na 

dobu 10 let do měsíčního nájemného, 
 
29/11 Rada schvaluje odbourání komínů na areálu sběrného dvora v Jevíčku, které jsou 

v havarijním stavu, 
 
30/11 Rada schvaluje opravu propustku na pozemku p. č. 5428/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí 

u pozemní komunikace III/3669 vedoucí směrem k OLÚ Jevíčko, 
 
31/11 Rada schvaluje CN firmy Jan Dobeš – ODES nábytek, Pod Zahradami 732, Jevíčko na výrobu 

a instalaci nábytku do budovy synagogy za částku 23.400 Kč vč. DPH, 
 
32/11 Rada schvaluje zakoupení dataprojektoru EB-W28 a 2 ks projekčních pláten DS-1109PMG za 

částku 19.670 Kč bez DPH od firmy NETVOIP, s. r. o., Kostelní 41, Jevíčko pro potřeby MěÚ 
Jevíčko, 

 
33/11 Rada schvaluje dodatek ke Smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Svazem měst a obcí ČR, 

5. května 1640/65, 140 21 Praha 4 a Městem Jevíčko v rámci projektu rozvoje meziobecní 
spolupráce s trváním do 30. 11. 2015, 

 
34/11 Rada schvaluje přidělení bytu č. 3 o velikosti 2 + 1 na ul. K. Čapka 783 v Jevíčku žadatelce 

dle zápisu na doporučení bytové a sociální komise, 
 
35/11 Rada schvaluje zhotovení 4 ks květinových truhlíků dle CN firmy Pavel Berka, Biskupice-

Zálesí 18 za částku 15.200 Kč (není plátce DPH),  
 
36/11 Rada schvaluje úpravu parčíku na Komenského náměstí v Jevíčku před 70. výročím 

2. světové války (oprava zdi parku, obnovení rostlin záhonu před pomníkem, tlakové čištění 
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dlažby) dle předložených CN firmy Petr Dokoupil, Borotín 5 za částku 6.950 Kč (není plátce 
DPH) a firmy ERAC, s. r. o., Slunečná  314/1, Svitavy-Lačnov za částku 4.840 Kč vč. DPH, 

 
37/11 Rada pověřuje pracovnice TIC Jevíčko samostatným řešením bezúplatných pronájmů sálů 

kina a synagogy pro zřizované organizace města - ZŠ, MŠ, ZUŠ, PBH, Knihovna, 
Pečovatelská služba a také i pro Gymnázium Jevíčko, 

 
38/11 Rada pověřuje pracovnice TIC Jevíčko samostatným nakupováním reklamních předmětů do 

částky 3.000 Kč za měsíc se souhlasem vedoucích pracovníků, 
 
39/11 Rada schvaluje rozpočet tradiční akce města a ZUŠ Jevíčko Malohanácký harmonikář 

a úhradu realizačních nákladů akce ve výši 32.000 Kč, 
 
40/11 Rada schvaluje spolupráci města při oslavách společnosti Czech Blades, s. r. o., Jevíčko dne 

27. 6. 2015 v areálu Panského dvora dle navrženého harmonogramu, 
 
41/11 Rada schvaluje obeslání firem a složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 

v rámci poptávkového řízení na akci: „Oprava veřejného osvětlení na ul. Nerudova v Jevíčku“, 
 
42/11 Rada schvaluje prodej nefunkčního malotraktoru AGROJET za částku 5.000 Kč žadateli dle 

zápisu, 
 
43/11 Rada schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 1506/2, p. č. 1506/3, p. č. 

1506/23, p. č. 518/7, p. č. 518/62 a p. č. 4202/8, vše v k.ú. Jevíčko-předměstí ve prospěch 
společnosti RWE GasNet, s. r. o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem a smlouvu o zřízení 
věcného břemene č. NET/OSNM/89/2015 mezi Městem Jevíčko a společností RWE GasNet, 
s. r. o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 
1506/2, p. č. 1506/3, p. č. 1506/23, p. č. 518/7, p. č. 518/62 a p. č. 4202/8, vše v k.ú. Jevíčko-
předměstí, 

 
44/11 Rada schvaluje úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 4. 
 
 
 
 
  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 30. 4. 2015 
Sejmuto: 15. 5. 2015 


