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Usnesení  
z 22. schůze Rady m ěsta Jeví čko 

konané dne 26. října 2015 
 
1/22 Rada schvaluje úpravu chodníku před domem č. p. 193 na ul. Okružní III v Jevíčku žadatelce 

dle zápisu,  
 
2/22 Rada schvaluje užití komunikace směrem k Napoleonovu památníku k uskutečnění turistické 

akce „Zamykání turistických cest“, kterou pořádá KČT Velké Opatovice, 
 
3/22 Rada uděluje souhlas společnosti Acqusition & Engineering, Suntel Group, s. r. o., Březnická 

5602, Zlín s úpravami v městské věži spočívající v doplnění samonavíjecího zařízení FALCON 
pro bezpečný přístup do místnosti a v doplnění zábrany proti pádu uvnitř technologické 
místnosti, vše tak, jak je zakresleno v příloze daného souhlasu s podmínkou, že při vlastním 
provádění prací nesmí dojít k poškození či omezení táhel věžních hodin, 

 
4/22 Rada schvaluje poskytnutí reklamních předmětů města Jevíčko pro Gymnázium Jevíčko do 

soutěže o ceny na Maturitní ples, který se bude konat 27. 11. 2015,  
 
5/22 Rada schvaluje poskytnutí 10 m3 smrkové kulatiny, které jako řezivo bude použito na opravu 

střechy (krovů) nad klubovnou domu chovatelů na ul. Brněnská 343 v Jevíčku, 
 
6/22 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy nebytového prostoru na ulici Růžová 91 do 

31. 12. 2016 žadatelům dle zápisu, 
 
7/22  Rada schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1750/2 – trvalý travní porost v k. ú. 

Jevíčko-předměstí, 
 
8/22 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy mezi Městem Jevíčko a Kabelovou televizí CZ, 

s. r. o., Ruská 8, Praha do 31. 12. 2020, 
  
9/22 Rada schvaluje zakoupení 12 ks stohovatelných židlí pro potřeby RC Palouček do částky 

6.000 Kč vč. DPH,  
 
10/22 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 
11/22 Rada schvaluje záměr pronájmu částí pozemků p. č. 96/35 v k. ú. Jevíčko-město a p. č. 3571, 

p. č. 1186/1, p. č. 538/26 a p. č. 530/21, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
12/22 Rada schvaluje CN firmy Nordstahl, s. r. o., Praha k provedení periodické kontroly HVZ Lukas 

včetně výměny hadic a hydraulického oleje za částku 41.626,42 Kč vč. DPH bez dopravy, 
 
13/22 Rada ruší bod usnesení č. 13/50 ze dne 20. 8. 2012 a bod usnesení č. 2/68 ze dne 22. 4. 

2013,  
 
14/22 Rada schvaluje ceník poskytovaných služeb na TIC a MěÚ Jevíčko. Služby budou 

zpoplatněny pro všechny včetně příspěvkových organizací města s účinností od 1. 11. 2015, 
 
15/22 Rada schvaluje odeslání zvacího dopisu starostovi obce Domaniža, SR k návštěvě Města 

Jevíčko ve dnech 14.-15. 11. 2015 a pověřuje starostu a Mgr. Miloslava Parolka jednáním 
v oblasti navázání spolupráce, 

 
16/22 Rada schvaluje poskytnutí 10 m3 smrkové kulatiny, které jako řezivo bude použito na výstavbu 

skladu krmiva v areálu odchovny bažantů v Jevíčku, 
 
17/22 Rada schvaluje užít strom z ul. Slunečná jako strom vánoční a podání žádosti o jeho 

pokácení, 
 
18/22 Rada schvaluje záměr prodeje bytových jednotek č. 529/9, 529/10, 529/11 a 529/12, 

spoluvlastnického podílu společných prostor domu č. p. 529, spoluvlastnického podílu na 
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pozemku p. č. st. 476/1, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje vedoucí PBH zajištěním 
kalkulací cen, 

 
19/22 Rada schvaluje poskytnutí příspěvku na vydání knihy „Občané Jevíčka“, která je věnovaná 

událostem 2. světové války a padlým občanům Jevíčka ve výši 30.000 Kč, 
 
20/22 Rada schvaluje CN Bc. Zdeňka Holého, DiS., ze Střední školy umění a designu a VOŠ v Brně 

na restaurování modelu mlýna Ludvíka Křivánka uloženého v Městském muzeu v Jevíčku za 
částku 18.000 Kč (není plátce DPH) s finanční spoluúčastí společnosti Czech Blades, s. r. o., 
Jevíčko , 

 
21/22 Rada pověřuje místostarostu přihlášením rekonstruované sýpky do soutěže o cenu za nejlepší 

projekt a realizaci obnovy - Památka roku 2015 vyhlášenou Sdružením historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska, 

 
22/22 Rada schvaluje užití vozidel JSDH Jevíčko k přepravě dětí basketbalového klubu Jevíčko na 

přátelské utkání do Moravské Třebové, kdy řidiče určí velitel JSDH s úhradou PHM Městem 
Jevíčko, 

 
23/22 Rada schvaluje osazení VO u tělocvičen ZŠ v Jevíčku, kterou provede firma Jiří Popelka 

ELPO, 
 
24/22 Rada pověřuje místostarostu fyzickým zjištěním akustické situace k vhodnosti rozšíření 

místního rozhlasu o 1 hlásič a 2 reproduktory na křižovatce ul. Růžová a ul. Třebovská,  
 
25/22 Rada schvaluje poskytnutí jednorázové zápůjčky ve výši 12.811 Kč žadatelce dle zápisu, 
 
26/22 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí 

neinvestičního grantu ve výši 7.724 Kč na činnost a provoz TIC Jevíčko, Palackého nám. 1, 
569 43 Jevíčko z rozpočtových prostředků Pk, 

 
27/22 Rada schvaluje možnost parkování osobních vozidel účastníků sjezdu představitelů SDH 

okresu Svitavy dne 14. 11. 2015 na jevíčském náměstí, 
 
28/22 Rada schvaluje opravu vozidla JSDH Jevíčko Renault CAS 20 firmou THT Polička, s. r. o. do 

max. finanční částky 25.000 Kč vč. DPH. Částka bude hrazena z plánovaného a schváleného 
rozpočtu na požární ochranu v roce 2015,  

 
29/22 Rada pověřuje starostu prověřením dotačních možností na pořízení nové cisternové 

automobilové stříkačky pro JSDH Jevíčko, 
 
30/22 Rada schvaluje navýšení rozpočtu pro JSDH Jevíčko na požární ochranu o částku 20.000 Kč, 
 
31/22 Rada schvaluje pořízení jednoho valníkového kontejneru na vozidlo PIAGGIO za částku 

19.700 Kč bez DPH vč. plachty za částku 3.900 Kč bez DPH a bez dopravy, 
 
32/22 Rada schvaluje podání žádosti o povolení pokácení stromů na pozemku p. č. 528 – orná půda 

a p. č. 538/1 – ostatní plocha, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí a p. č. 34/1 – zahrada v k. ú. 
Zadní Arnoštov, 

 
33/22 Rada schvaluje přijetí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického 

kraje ve výši 4.864 Kč a smlouvu o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích 
z rozpočtu Pardubického kraje, 

 
34/22 Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA Blansko, s. r. o., Rožmitálova 2291/14, Blansko na 

výměnu dvou oken v bytě č. 2 v Zadním Arnoštově 35 za částku 19.491 Kč bez DPH 
s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 
35/22 Rada schvaluje pronájem domu bez č. p./č. e. na pozemku p. č. st. 263/1 a části pozemku 

města p. č. st. 263/1, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí na ul. Na Salajce firmě Kamenoprůmysl 
Komárek s. r. o., Pražská 31, Letovice od 1. 1. 2016 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní 
lhůtou za stejných finančních podmínek jako předcházející nájemce, 
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36/22 Rada schvaluje zpracování položkového rozpočtu stavby „Zateplení verandy v 1. NP Kobližná 
125, Jevíčko“ Ing. Vítem Komárkem, projektová a inženýrská činnost, Jevíčko s úhradou 
z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 
37/22 Rada schvaluje zakoupení digitálního vlhkoměru k měření vlhkosti v městských bytech do 

10.000 Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka, 
 
38/22 Rada schvaluje připsání osoby do nájemní smlouvy k bytu č. 11 na ul. Pivovarská 812 

v Jevíčku dle zápisu, 
 
39/22 Rada schvaluje přidělení bytu č. 1, vel. 3 + 1, v bytovém domě na ul. Brněnská 786, bytu č. 5, 

vel. 1 + KK, v bytovém domě na ul. Svitavská 838 a bytu č. 1, vel. 1 + KK, v bytovém domě 
Zadní Arnoštov 35 žadatelům dle zápisu na doporučení komise bytové a sociální, 

 
40/22 Rada schvaluje vratku ve výši 200.000 Kč z provozního rozpočtu ZŠ Jevíčko, která bude 

použita k opravě úžlabí ZŠ a hřebenáčů. 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Vyvěšeno: 3. 11. 2015 
Sejmuto: 19. 11. 2015 
 
 
 
 


