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Usnesení  
z 29. schůze Rady města Jevíčko 

konané dne 25. ledna 2016 
 
1/29 Rada schvaluje ceník za užívání zázemí ZŠ Jevíčko při konání veřejných akcí v „Panském 

dvoře“ s účinností od 1. 2. 2016,  
 
2/29 Rada schvaluje objednávku služeb Městské knihovny ve Svitavách pro nákup výměnného 

fondu na rok 2016 v částce 34.964 Kč, 
 
3/29 Rada schvaluje přihlášení osob k trvalému pobytu na adresu Komenského nám. 167, Jevíčko 

dle zápisu,  
 4/29 Rada schvaluje CN Ing. Marie Zezulové – projekční činnost ve stavebnictví, Jevíčko za 

zpracování dokumentace bouracích prací objektu na ul. Barvířská 560 v Jevíčku za částku 
6.500 Kč (není plátce DPH),  

 
5/29 Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč na zajištění sociální služby Domovu na 

rozcestí, T. G. Masaryka 9/33, Svitavy na základě veřejnoprávní smlouvy, 
 
6/29 Rada schvaluje spoluúčast města vyvěšením vlajky na budově MěÚ na akci „Vlajka pro Tibet“ 

v termínu 10. 3. 2016, 
 
7/29 Rada pověřuje vedoucí PBH svoláním schůzky nájemníků bytů v domě na ul. M. Mikuláše 551 

v Jevíčku za účelem projednání využívání sušárny nájemníky po odpojení bytů č. p. 552, 
  
8/29 Rada jmenuje Radka Vymětala jako člena komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže 

a sportu, 
 
9/29 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 
10/29 Rada schvaluje CN společnosti Vodní díla TBD, a. s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 na 

zpracování dodatku č. 2 odborné studie „Podpůrná protipovodňová opatření k ochránění 
dotčených nemovitostí v souvislosti s rozšířením areálu REHAU Jevíčko“ za nabídkovou cenu 
40.000 Kč bez DPH (48.400 Kč vč. DPH), 

 11/29 Rada schvaluje podání grantové žádosti na Pk v oblasti podpory infrastruktury pro rozšíření 
areálu REHAU (PPO), 

 
12/29 Rada schvaluje podání grantové žádosti na Pk v oblasti kulturních aktivit na akci Festival 

mládežnických dechových orchestrů v Jevíčku 2016 – 13. ročník, 
 
13/29 Rada schvaluje CN firmy Silvestr Badal DT, Jaroměřice 452 na zakoupení LED TV vč. držáku 

a montáže za částku 7.900 Kč vč. DPH pro potřeby stacionáře pro seniory, 
 
14/29 Rada schvaluje plán zimní údržby místních komunikací Města Jevíčko, 
 
15/29 Rada schvaluje nařízení města Jevíčka č. 1/2016 o stanovení rozsahu způsobu a lhůtách 

odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací a průjezdních úseků silnic, 
 
16/29 Rada schvaluje podání grantové žádosti na Pk z Programu podpory preventivní péče o sbírky 

muzeí a galerií pro rok 2016 s názvem projektu „Zlepšení péče o sbírkový fond muzea Jevíčko 
a jeho inventarizace“, 

 
17/29 Rada schvaluje příkazní smlouvu s JUSTITIA TENDER PARTNERS, s. r. o. ve výši 30.000 Kč 

na zajištění zadávacího řízení pro VZ „Výměna vodovodu a kanalizace Okružní IV Jevíčko 
1. etapa“, 

 
18/29 Rada schvaluje seznam firem k obeslání pro výběrové řízení na akci „Výměna vodovodu 

a kanalizace Okružní IV Jevíčko 1. etapa“ a složení komise pro otevírání obálek a hodnocení 
nabídek dle zápisu, 
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19/29 Rada schvaluje cenu pro fakturaci za jeden úklid společných prostor budovy č. p. 167, vchod 
z Komenského náměstí v Jevíčku ve výši 135 Kč bez DPH, 

 
20/29 Rada schvaluje úhradu faktury ve výši 33.431 Kč bez DPH za výměnu plynového kotle 

a expanzní nádoby v kotelně na ul. Kobližná 125 v Jevíčku, kterou provedla firma 
Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko s úhradou z rozpočtu PBH města 
Jevíčka, 

 21/29 Rada schvaluje úhradu faktury ve výši 31.931 Kč bez DPH za výměnu plynového kotle v domě 
č. p. 75 na ul. Růžová v Jevíčku, kterou provedla firma Instalatérství Bidmon, s. r. o., 
Třebovská 431, Jevíčko s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka,  

 
22/29 Rada schvaluje podání grantové žádosti na Pk v oblasti kulturních aktivit na akci „Jevíčkovění 

2016“, 
 
23/29 Rada schvaluje přidělení bytu č. 11 vel. 2 + 1 na ul. Nerudova 529/A, Jevíčko a bytu č. 5 vel. 

1 + KK na ul. Komenského nám. 167, Jevíčko žadatelům dle zápisu na doporučení komise 
bytové a sociální, 

 
24/29 Rada pověřuje místostarostu jednáním s nakladatelstvím Albatros o ceně knihy Muřinoh 

a Krchomilka se speciálním přebalem pro město Jevíčko v rámci záměru vybudování literární 
stezky. 

 
 
 

 
  Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 28. 1. 2016 
Sejmuto: 15. 2. 2016 


