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Usnesení  
ze 17. schůze Rady m ěsta Jeví čko 

konané dne 10. srpna 2015  

 
1/17 Rada pověřuje investičního technika koordinací přípravy dopadové plochy pro herní prvek 

v zahradě MŠ Jevíčko, 
  
2/17 Rada schvaluje T. J. Cykloklubu Jevíčko krátkodobou uzavírku části ul. Nerudova v úseku 

mezi křižovatkou ul. K. H. Borovského a křižovatkou ul. Petra Bezruče v Jevíčku dne 29. 8. 
2015 v době od 15:30 h do 17:00 h pro dojezd účastníků cyklistického závodu horských kol do 
cíle v prostoru před DM a povoluje průjezd pro závod dětí po pozemcích uvedených v zápisu, 

 
3/17 Rada schvaluje poskytnutí vozidla JSDH Jevíčko Fiat Ducato rz 4E9 6090 na dopravu na 

mistrovství světa dorostenců v Bělorusku 
 
4/17 Rada schvaluje cenovou nabídku MATOUŠEK CZ, a. s., Čechyňská 226, Brno na zpracování 

pasportu objektu bývalé sýpky na ul. K. H. Borovského v Jevíčku za nabídkovou cenu 
23.800 Kč bez DPH, 

    
5/17 Rada schvaluje žadateli dle zápisu uvedení adresy Třebovská 71, Jevíčko na živnostenském 

úřadě v Moravské Třebová jako místo jeho podnikání a sídla firmy,  
 
6/17 Rada pověřuje investičního technika zajištěním snížení obrub na obecním pozemku před č. p. 

834 z důvodu umožnění vybudování sjezdu žadateli dle zápisu,  
 
7/17 Rada schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. st. 219 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
8/17 Rada schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 80/2 – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
  
9/17 Rada schvaluje přidělení odměny řediteli ZŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu, 
 
10/17 Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč na každého účastníka letního tábora s trvalým pobytem 

v Jevíčku pořádaného organizací Pionýr, Barvířská 113, Jevíčko dle předloženého seznamu,
  

11/17 Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč na každého účastníka příměstského tábora s trvalým 
pobytem v Jevíčku pořádaného organizací SRPS - Základní škola Jevíčko dle předloženého 
seznamu, 

    
12/17 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 

13/17 Rada pověřuje starostu postupným řešením připomínek z pracovního setkání členů RM 
s občany Zadního Arnoštova dne 20. 7. 2015, 

 
14/17 Rada schvaluje nákup fotopasti typu 6310 MMGV od firmy TUEBOR General Service, s. r. o., 

Černická 5, Plzeň za cenu 11.530 Kč (není plátce DPH), 
 
15/17 Rada schvaluje přijetí finanční dotace od MMR ČR na realizaci akce identifikační číslo EDS 

117D815003446 „Dětské fitness hřiště U Zámečku“ ve výši 400.000 Kč, 
 
16/17 Rada schvaluje náklady ve výši 20.000 Kč na organizaci Dnů evropského dědictví ve dnech  

4. – 13. 09. 2015 dle doporučení kulturní komise, 
 
17/17 Rada schvaluje změnu ceny vstupného na věž v Jevíčku dle zápisu, 
 
18/17 Rada pověřuje starostu projednáním návrhu spoluúčasti vlastníků dotčených nemovitostí na 

zpevnění břehu Žlíbeckého potoka v úseku Zadní ulice, 
 
19/17 Rada schvaluje úpravu schodku do parku Zámečku a pódia pro vystoupení ZUŠ pracovníky 

dle zápisu ve výši do 9.000 Kč,  
  
20/17 Rada pověřuje tajemníka zpracováním systému odměňování členů přestupkové komise Města 

Jevíčko, 
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21/17 Rada schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků v majetku Pardubického kraje 

v lokalitě Brněnské ulice, 
 
22/17 Rada schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 17. 9. 2009 mezi Městem 

Jevíčko a společností Matana, a. s. a pověřuje starostu popř. místostarostu podpisem 
smlouvy, 

 
23/17 Rada schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Městem Jevíčko a společností Matana, a. s. na 

bezplatné užívání části pozemku p. č. 66/1 o ploše 35 m2 a pověřuje starostu popř. 
místostarostu podpisem smlouvy, 

 
24/17 Rada schvaluje přiložení kabelu pro veřejné osvětlení do chodníku na ul. Okružní I v Jevíčku 

firmou Jiří Popelka ELPO, Okružní IV 716, Jevíčko v částce 12.812 Kč vč. DPH, 
 
25/17 Rada schvaluje uzavření servisní smlouvy mezi Městem Jevíčko a firmou Mopos 

Communications, a. s., Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice na periodickou roční prohlídku 
bezdrátového rozhlasu a zařízení s ním souvisejících za částku 31.800 Kč bez DPH/rok 
a pověřuje starostu popř. místostarostu podpisem smlouvy,  

 
26/17 Rada pověřuje místostarostu zpracováním návrhu pravidel pro ukládání stavebních odpadů 

a zeminy na území města, 
 
27/17 Rada schvaluje záměr pronájmu pozemků p. č. 5197, p. č. 5198 a p. č. 5199, vše orná půda 

v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
28/17 Rada schvaluje záměr prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ k celku pozemků p. č. 

1371/2, p. č. 1375/1, p. č. 1378/4, p. č. 1386/9, p. č. 1400/3, p. č. 1401/1, p. č. 1401/2, p. č. 
1403/4, p. č. 1406/19, p. č. 1406/20, p. č. 1407/1, p. č. 1408/3, p. č. 1419/4, p. č. 1574/6, p. č. 
1620/31, p. č. 1620/32, p. č. 1620/33, p. č. 1620/45, p. č. 1680/11, p. č. 1681/10, p. č. 
1682/17, p. č. 1682/37 a p. č. 1721/14, vše v k. ú. Kunštát na Moravě, 

 
29/17 Rada neschvaluje žádost o snížení nájemného na byt 3 + 1 Růžová 91, Jevíčko, žadateli dle 

zápisu, 
 
30/17 Rada schvaluje provedení vyvložkování komína v domě č. p. 63 v Zadním Arnoštově dle 

cenové nabídky firmy Kominictví Koudelka, Sušice ve výši 18.170 Kč vč. DPH z prostředků 
PBH, které bude kompenzováno navýšením měsíčního nájemného, 

 
31/17 Rada pověřuje investičního technika prověřením stavu a zajištěním opravy elektroinstalace 

pro kanceláře kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Jevíčku, 
   
32/17 Rada schvaluje úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 10.  
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 18. 8. 2015 
Sejmuto: 3. 9. 2015 


