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Usnesení  
z 26. schůze Rady města Jevíčko 

konané dne 18. prosince 2015 
 
1/26 Rada schvaluje CN firmy Jiří Fred Jedlička, Smetanova 591, Holice na umístění expozice 

mobilního trampského muzea, která se uskuteční v prostorách bývalé sýpky za částku 9.579 Kč vč. 
DPH,  

2/26 Rada schvaluje finanční příspěvek Oblastní charitě Blansko ve výši 3.000 Kč, který bude čerpán 
z rozpočtu na rok 2016,  

 3/26 Rada schvaluje bezplatný pronájem kina Oblastní charitě Moravská Třebová za účelem promítání 
pohádky pro koledníky TKS a úhradu autobusové dopravy koledníků do částky 2.000 Kč, 

 
4/26 Rada schvaluje umístění sídla Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., Jevíčko na 

adrese Kobližná 125, 569 43 Jevíčko,  
5/26 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 6/26 Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Městem Jevíčko a Městem Moravská Třebová na 

darování sedacího nábytku (108 ks sedaček) z kinosálu z budovy muzea Moravská Třebová 
v hodnotě 12.960 Kč, 

 7/26 Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený mezi Městem Jevíčko a MAS 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s.,   

8/26 Rada schvaluje opravu povrchu místní komunikace na ul. Na Salajce v Jevíčku firmou KERAX, 
s. r. o., Palackého nám. 3, Jevíčko za částku do 20.000 Kč bez DPH, 

 9/26 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Regionální rozvojovou agenturou Východní 
Moravy, Třída Tomáše Bati 5146, Zlín na zpracování provozní monitorovací zprávy o udržitelnosti 
projektu „Protipovodňový výstražný systém a povodňový plán města Jevíčko“ a předkládání této 
zprávy až do roku 2020 za částku 2.500 Kč/rok bez DPH, 

 10/26 Rada schvaluje dopracování pasportu místních komunikací o účelové komunikace do 
zahrádkářských kolonií, příjezdy k bytovým domům na sídlišti a chybějící úseky místních 
komunikací jako např. na sídlišti M. Mikuláše a další a pověřuje IT ve spolupráci s místostarostou 
jeho koordinací, 

 11/26 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 
Ústí nad Labem o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní, kde předmětem smlouvy je stanovení podmínek napojení 
v budoucnu realizovaného plynárenského zařízení pro 16 RD na ul. Vrchlického a smlouvu o nájmu 
plynárenského zařízení, 

 12/26 Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v I. NP budovy U Zámečku 451, Jevíčko Pěveckému 
spolku CANTILO, Jevíčko za cenu 200 Kč/měsíc na dobu neurčitou, 

 13/26 Rada schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti - práva zřídit a vést přes služebný pozemek 
p. č. st. 62/4 v k. ú. Jevíčko-město kanalizační přípojku, provozovat ji, udržovat a provádět opravy 
spolumajitelem Městem Jevíčko a majitelem č. p. 547 na ul. Křivánkova v Jevíčku,  

14/26 Rada schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti – právo umístění energetického vedení - 
opěrného bodu a nadzemního vedení NN přes služebný pozemek p. č. st. 62/1, jehož součástí je 
stavba č. p. 98, vše v k. ú. Jevíčko-město ve prospěch každého vlastníka pozemku p. č. st. 62/4, 
jehož součástí je stavba č. p. 547, vše v k. ú. Jevíčko-město, 

 15/26 Rada schvaluje úhradu faktury firmě Instalatérství Bidmon, s. r. o. Jevíčko za opravu společné 
kanalizace v poměrné části 27.195 Kč bez DPH pro bytový dům Křivánkova 98, Jevíčko. 

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