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Usnesení  
z 13. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 25. kv ětna 2015 
 
1/13 Rada pověřuje místostarostu zajištěním CN na případnou realizaci parkovacích stání na ul. 

Nerudova před bytovým domem 531 v Jevíčku,  
 
2/13 Rada schvaluje poskytnutí finančního daru Domovu důchodců v Jesenci ve výši 2.000 Kč, 
 
3/13 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru ve spolupráci s JUDr. Jahodovou prověřením 

právní vymahatelnosti TV signálu občanem ve městě,  
 
4/13 Rada schvaluje CN firmy Jiří Popelka-ELPO, Okružní IV 716, Jevíčko na nasvícení gymnázia 

z přední strany v částce 7.500 Kč vč. DPH, 
 
5/13 Rada schvaluje uskutečnění běžeckých závodů pro děti „Czech Blades Run“ se záštitou firmy 

Czech Blades Jevíčko dne 27. 6. 2015 a poskytnutí věcných darů v hodnotě 1.000 Kč, 
 
6/13 Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu zámečku na dny 18. – 20. 6. 2015 za účelem 

uskutečnění kulturně vzdělávací akce „Večer s Josefem Kainarem“, 
 
7/13 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
  
8/13 Rada ruší bod usnesení RM č. 36/70 ze dne 27. 5. 2013, 
 
9/13 Rada schvaluje ceník za zapůjčení párty stanů – pro soukromé osoby 500 Kč vč. DPH/den, 

pro jevíčské spolky a organizace zdarma se zapůjčováním párty stanů pouze v k. ú. města 
Jevíčko, kdy montáž a demontáž stanů bude prováděna pracovníky města, 

 
10/13 Rada schvaluje zakoupení vitríny od firmy TERAsport-Müller, s. r. o., Praha 10 Záběhlice do 

15.000 Kč vč. DPH,  
 
11/13 Rada schvaluje vyhlášení výběrového řízení a zadávací dokumentaci na dodání a montáž 

herních prvků pro projekt „Dětské fitness hřiště U Zámečku“,  
 
12/13 Rada schvaluje zakoupení protipovodňových prostředků za částku 10.336 Kč vč. DPH dle 

navrženého seznamu velitelem JSDH Jevíčko, 
 
13/13 Rada pověřuje starostu jednáním s Židovskou obcí o možném zpevnění svahu a výstavby 

plotu mezi garážemi na ul. Okružní II v Jevíčku,  
 
14/13 Rada pověřuje vedoucí PBH ve spolupráci s místostarostou zajištěním nabídkových cen od 

společností zabývajících se přípravou projektů na snižování spotřeby energie zlepšením 
tepelných vlastností budov,  

 
15/13  Rada schvaluje seznam firem pro poptávková řízení a složení komisí pro otevírání obálek a 

hodnocení nabídek dle zápisu, 
 
16/13 Rada schvaluje poskytnutí finančního daru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Svitavy 

ve výši 5.000 Kč, 
 
17/13 Rada pověřuje IT zajištěním kalkulace nákladů na osazení prostoru na ul. K. H. Borovského 

zpevňujícími zatravňovacími deskami, 
 
18/13 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí finanční 

podpory pro Město Jevíčko ve výši 6.248 Kč na hospodaření v lesích z rozpočtu Pk, 
 
19/13 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí účelové 

dotace ve výši 20.000 Kč na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany pro JSDH 
Jevíčko z rozpočtu Pk, 
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20/13 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí investiční 
dotace ve výši 82.000 Kč na akci: „Podpůrná protipovodňová opatření k ochraně dotčených 
nemovitostí v souvislosti s rozšířením areálu REHAU Jevíčko – studie odtokových poměrů“ 
z rozpočtu Pk, 

 
21/13 Rada schvaluje rozpočet na Jevíčkovění ve výši 37.000 Kč, 
 
22/13 Rada schvaluje přidělení bytu, č. 2 vel. 2 + kk na Komenského nám. 167 v Jevíčku žadatelce 

dle zápisu, na doporučení komise bytové a sociální,  
 
23/13 Rada pověřuje IT zajištěním CN k výrobě lavic z modřínových půlkmenů, které by byly 

umístěny na bývalý židovský hřbitov a podél cesty k Napoleonskému pomníku, 
 
24/13 Rada schvaluje úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 6. 
 
 
 
 
  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 29. 5. 2015 
Sejmuto: 15. 6. 2015 


