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Usnesení  
z 12. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 11. kv ětna 2015 
 
1/12 Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ v Jevíčku za rok 2014 dle předložených 

podkladů a o úkonu schválení účetní závěrky bude sepsán protokol, 
 
2/12 Rada schvaluje záměr prodeje p. č. st. 139/2 – zastavěná plocha a nádvoří (330 m2) v k. ú. Zadní 

Arnoštov, 
 
3/12 Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu Zámečku pro Gymnázium Jevíčko za účelem zahájení 

celostátního soustředění úspěšných řešitelů matematické olympiády, které se uskuteční dne 26. 5. 2015 
od 20:00 hodin, 

 
4/12 Rada schvaluje bezplatné uveřejnění inzerátu v JZ pro Speciální základní školu, mateřskou školu 

a praktickou školu v Moravské Třebové, 
 
5/12 Rada pověřuje pracovnice TIC Jevíčko samostatným rozhodováním a stanovováním prodejních cen 

reklamních předmětů se souhlasem finančního odboru MěÚ Jevíčko, 
 
6/12 Rada schvaluje smlouvu mezi městem Jevíčko a společností KOMCIS PROFI, s. r. o., Vlčnovská 1937, 

688 01 Uherský Brod na zajištění výběrového řízení a dotační management akce „Zkvalitnění nakládání 
s odpady ve městě Jevíčko“; smlouva bude uzavřena a VŘ realizováno až po definitivním přidělení 
dotace, 

 
7/12 Rada schvaluje pronájem a vývoz 3 ks hnědých kontejnerů od společnosti SITA CZ, a. s. za částku 

16.500 Kč bez DPH na období svozu duben – listopad 1 x týdně s rozmístěním dle zápisu, 
 
8/12 Rada schvaluje odeslání formulace souhlasů souvisejících se stavbou a s podpůrnými protipovodňovými 

opatřeními v rámci rozvoje areálu společnosti REHAU, 
  
9/12 Rada schvaluje CN firmy PORR, a. s. na vyhloubení nového příkopu vpravo při vjezdu do Zadního 

Arnoštova a osazení propustku dle zápisu za částku 41.206,55 Kč vč. DPH, 
 
10/12 Rada schvaluje obeslání restaurátorů k podání cenových nabídek na restaurování sousoší Piety na 

Palackého náměstí v Jevíčku, 
 
11/12 Rada schvaluje vyhlášení poptávkového řízení a podání cenových nabídek na realizaci chodníku na ul. 

Okružní I a Svitavská v Jevíčku, 
 
12/12 Rada schvaluje pronájem části pozemku p. č. 5437 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí o velikosti 

100 m2 žadateli dle zápisu za cenu 5 Kč/m2 a rok, celkem 500 Kč/rok na dobu neurčitou, 
 
13/12 Rada schvaluje ukončení pronájmu části pozemku p. č. 550/54 – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí 

s žadatelkou dle zápisu dohodou ke dni 31. 5. 2015, 
 
14/12 Rada schvaluje pronájem části pozemku p. č. 550/54 – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí o velikosti 

20 m2 žadateli dle zápisu za cenu 5 Kč/m2 a rok, celkem 100 Kč/rok na dobu neurčitou od 1. 6. 2015, 
 
15/12 Rada uděluje souhlas se zbudováním účelové komunikace přes pozemky p. č. 3077/3 a 3070 v k. ú. 

Jevíčko-předměstí žadatelům dle zápisu, 
 
16/12 Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace PBH města Jevíčka za rok 2014 dle 

předložených podkladů a o úkonu schválení účetní závěrky bude sepsán protokol, 
 
17/12 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko k provedení výměny 

plynového kotle v bytě č. 7 na ul. K. Čapka 783 v Jevíčku za částku 27.953 Kč bez DPH s úhradou 
z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 
18/12 Rada schvaluje úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 5. 
 

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

 
Vyvěšeno: 13. 5. 2015 
Sejmuto: 29. 5. 2015 


