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Usnesení  
z 24. schůze Rady města Jevíčko 

konané dne 30. listopadu 2015 
 
1/24 Rada pověřuje IT ve spolupráci s vedoucím organizačního odboru dořešením věcného 

břemene pro umístění přípojek v domech č. p. 98 a č. p. 547 na ul. Křivánkova v Jevíčku, 
 
2/24 Rada schvaluje prominutí nájmu pro SDH Jevíčko za pronájem městské chaty ve 

Smolenském údolí v termínu 13. – 15. 11. 2015, 
 
3/24 Rada schvaluje rámcovou dohodu o vzájemné spolupráci mezi Městem Jevíčko a firmou 

SUPERSEKTOR, s. r. o., Velké Opatovice, 
 
4/24 Rada schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v I. NP budovy č. p. 451 v Jevíčku, 
 
5/24 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy mezi Městem Jevíčko a firmou Rudolf Frank, 

Výkup Surovin, Linhartice 68, Moravská Třebová do 30. 6. 2016, 
 
6/24 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na garáž ve dvorním traktu ul. Soudní žadatelce 

dle zápisu do 31. 12. 2016, 
  
7/24 Rada pověřuje vedoucí PBH prověřením funkčnosti ventilátorů určených k odvětrávání bytu na 

ul. K. Čapka 782 v Jevíčku, 
 8/24 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Regionálnímu sdružení sportů, Svitavy na 

zajištění akce vyhlášení nejlepších sportovců Svitavského regionu za rok 2015 ve výši 
4.000 Kč, 

 
9/24 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na garáž ve dvorním traktu ul. Soudní pro 

Gymnázium Jevíčko do 31. 12. 2016, 
 
10/24 Rada pověřuje IT ve spolupráci se správcem VO zpracováním návrhu na umístění světel VO 

na ul. Křivánkova v Jevíčku, 
 
11/24 Rada schvaluje členský příspěvek Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 pro 

rok 2016 v rozpočtované výši 2.900 Kč, 
 
12/24 Rada schvaluje přidělení odměny řediteli ZŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu, 
 
13/24 Rada schvaluje přidělení odměny ředitelce MŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu, 
 14/24 Rada schvaluje přidělení odměny zastupujícímu řediteli ZUŠ Jevíčko ve výši dle přílohy 

zápisu, 
 
15/24 Rada schvaluje přihlášení osoby k trvalému pobytu na adrese Brněnská 786, Jevíčko dle 

zápisu, 
 16/24 Rada pověřuje IT ve spolupráci se správcem VO zpracováním návrhu na umístění světel VO 

na ul. Na Salajce v Jevíčku, 
 
17/24 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 
18/24 Rada uděluje souhlas k podnájmu MUDr. Janě Melkové na adrese K. H. Borovského 586, 

Jevíčko na dobu určitou do 31. 5. 2016, 
 
19/24 Rada pověřuje IT prověřením stavu a zjištěním závady na vodovodním řadu v budově 

Praktické školy v Jevíčku odbornou firmou,  
 
20/24 Rada schvaluje složení komise na otevírání obálek a hodnocení nabídek na akce „Nákup 

vozidla Škoda pro MěÚ Jevíčko“ a „Správa veřejného osvětlení Města Jevíčko“ dle zápisu, 
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21/24 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a SÚS Pk o právu použití pozemku pro stavbu 
na akci „Jevíčko – Okružní IV – výměna vodovodu a kanalizace“, 

 
22/24 Rada schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 3070 a p. č. 3077/3 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
23/24 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pk o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

v požární ochraně z rozpočtu Pk na výdaje JSDH Jevíčko ve výši 58.622 Kč, 
 24/24 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pk o poskytnutí mimořádné účelové dotace 

na požární techniku z rozpočtu Pk na servis a zákonnou revizi vyprošťovacího zařízení 
LUKAS, které využívá JSDH Jevíčko ve výši 35.000 Kč, 

 
25/24 Rada schvaluje vnitřní platový předpis pro stanovení odměn z dohod o pracovní činnosti pro 

členy JSDH Jevíčko na rok 2016 dle zápisu, 
 
26/24 Rada schvaluje ceník za práci hasičské techniky (vozidel) JSDH Jevíčko platný od 1. 1. 2016 

dle zápisu, 
 
27/24 Rada schvaluje přidělení finančních odměn pro aktivní členy JSDH Jevíčko dle návrhu velitele 

JSDH Jevíčko, 
 
28/24 Rada schvaluje zakoupení prostředků pro podpůrnou kyslíkovou terapii při poskytování 

neodkladné resuscitace s AED pro členy JSDH Jevíčko do výše max. 11.737 Kč vč. DPH 
s úhradou z plánovaného a schváleného rozpočtu na požární ochranu v roce 2015, 

 29/24 Rada schvaluje zakoupení věcných prostředků požární ochrany na obměnu ochranných 
pomůcek pro členy JSDH Jevíčko do výše max. 14.823 Kč vč. DPH s úhradou z plánovaného 
a schváleného rozpočtu na požární ochranu v roce 2015, 

 
30/24 Rada schvaluje zakoupení věcných prostředků požární ochrany na obměnu ochranných 

prostředků (čtyř zásahových přileb Gallet F1 XF, čtyř svítilen na přilby a značení na přilby) pro 
členy JSDH Jevíčko do výše 45.223 Kč vč. DPH s úhradou z plánovaného a schváleného 
rozpočtu na požární ochranu v roce 2015, 

 
31/24 Rada schvaluje výsledek výběrového řízení na místo referent finančního odboru MěÚ Jevíčko 

na pozici „účetní, mzdová účetní“ a uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou s pracovnicí 
dle zápisu od 1. 3. 2016, 

 
32/24 Rada schvaluje uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou se zájemcem dle zápisu 

s nástupem od 1. 6. 2016 na pozici technický pracovník města, 
 
33/24 Rada schvaluje vyřazení z investic „zmařenou investici“ projekt na rozhlednu v hodnotě 

267.600 Kč, 
 
34/24 Rada schvaluje pronájem části pozemků p. č. 96/35 v k. ú. Jevíčko-město, p. č. 3571, p. č. 

1186/1, p. č. 538/26 a p. č. 530/21, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí o celkové výměře 9 m2 za 
cenu 1.250 Kč/m2 bez DPH a 1 reklamní místo na hodinách na Palackého náměstí za cenu 
620 Kč/měsíc bez DPH, celkem 18.690 Kč/rok bez DPH společnosti REGAM CZ, Pobřežní 
279/46, Karlín, 186 00 Praha 8 na dobu neurčitou, 

 
35/24 Rada schvaluje CN firmy Aleš Ertl, Vrchlického 828, Jevíčko na rizikové kácení ve městě 

Jevíčku dle zápisu, 
 
36/24 Rada schvaluje CN firmy S-CART, Jaroměřice 405 na výměnu válcové jednotky Canon 

iR2018 pro potřeby PBH za částku 3.605 Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH města 
Jevíčka, 

 
37/24 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko na výměnu 

30 ks termoregulačních hlavic v bytech na ul. Svitavská 838 v Jevíčku za částku 23.680 Kč 
bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 



Usnesení z 24. schůze RM 
konané dne 30. 11. 2015 

3/3 

38/24 Rada schvaluje CN firmy Kamil Pitner, zednictví, obklady, krby, podlahy, Horní Štěpánov 362 
na zateplení venkovní stěny do dvorního traktu bytového domu Biskupická 364 v Jevíčku za 
částku 15.732 Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 
39/24 Rada schvaluje vypracování souhrnné technické zprávy k bytu č. 8, M. Mikuláše 551, Jevíčko 

panem Ing. Vítem Komárkem, Jevíčko, 
 
40/24 Rada schvaluje plán inventur na rok 2015 se stanovením termínů a inventarizačních komisí, 
 
41/24 Rada schvaluje přidělení bytu č. 8 vel. 4 + kk na ul. Komenského nám. 167, Jevíčko žadatelce 

dle zápisu na doporučení komise bytové a sociální. 
 
 
 
  
 

 
  Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 4. 12. 2015 Sejmuto: 21. 12. 2015 


