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Usnesení  
z 30. schůze Rady města Jevíčko 

konané dne 8. února 2016 
 
1/30 Rada pověřuje starostu a místostarostu osobním jednáním s žadateli o odkoupení pozemků 

na ul. Třebovská, 
 
2/30 Rada schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. st. 64/1 v k. ú. Zadní Arnoštov, 
 
3/30 Rada schvaluje odpisový plán majetku MŠ Jevíčko na rok 2016 dle zápisu, 
 
4/30 Rada schvaluje přihlášení osoby k trvalému pobytu na adrese Nerudova 529A, Jevíčko dle 

zápisu,  
5/30 Rada schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Gymnáziem Jevíčko 

o poskytnutí dotace Gymnáziu Jevíčko na ubytované na Domově mládeže za 1. pololetí ve 
výši 17.000 Kč na základě přijatého usnesení zastupitelstva č. 45/1 písm. h) ze dne 13. 8. 
2014 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy 

 6/30 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 
7/30 Rada schvaluje konání dvou divadelních představení v sále kina v Jevíčku. Jedná se 

o divadelní představení Ray Cooneyho „ Rodina je základ státu“, hranou divadelním souborem 
teaTrum Velké Opatovice v termínu 16. 4. 2016 za cenu 5.000 Kč + úhradu cestovních 
nákladů a divadelní představení „Balada pro banditu“ v podání souboru Hladolet v termínu 
14. 5. 2016 za cenu 20.000 Kč vč. DPH, 

  
8/30 Rada schvaluje prodejní cenu knihy autora pana Adolfa Řehoře „Občané města Jevíčka“ 

k prodeji v TIC Města Jevíčko ve výši 145 Kč vč. DPH/kus, 
 9/30 Rada schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace na akci 

„Kompletní oprava vodovodu, kanalizace a komunikace na ul. Růžová a Soudní v Jevíčku“ 
a obeslání firem dle zápisu, 

 
10/30 Rada schvaluje CN firmy Jarmila RUDOLECKÁ VALLOVÁ - Věžní hodiny Valla, U Jordánka 

68, 682 01 Vyškov k provedení generální opravy věžních hodin v Jevíčku za částku 26.800 Kč 
(nejsou plátci DPH), 

 
11/30 Rada schvaluje měsíční ceny předplatného pro zájemce o zasílání zpravodaje s předplatným 

pro ČR ve výši 35 Kč vč. DPH, pro evropské země 66 Kč vč. DPH a pro mimoevropské země 
ve výši 73 Kč vč. DPH a stanovení uzávěrek dle zápisu redakční rady zpravodaje, 

 
12/30 Rada schvaluje umožnění inzerce ve zpravodaji politickým stranám ve všech typech volebních 

kampaní včetně voleb komunálních. Inzerce bude zpoplatněna stejně jako inzerce komerční 
a nesmí odporovat příslušným zákonům a dobrým mravům, 

 
13/30 Rada odvolává pana Oldřicha Zechu z členství komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže 

a sportu na vlastní žádost, 
 
14/30 Rada schvaluje zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení 

včetně dokladové části firmou MATOUŠEK CZ, a. s., Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno k 
realizaci veřejných WC a sociálního zázemí pro pracovníky města v objektu bývalé 
inseminační stanice na ul. K. H. Borovského v Jevíčku za částku 38.500 Kč bez DPH, 

 
15/30 Rada pověřuje místostarostu ve spolupráci s odpadovým hospodářem zpracováním plánu 

odpadového hospodářství Města Jevíčko, 
 
16/30 Rada schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 1186/3, p. č. 5143/1, p. č. 

4232/1 a p. č. 5452/5, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí ve prospěch společnosti RWE GasNet, 
s. r. o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem a smlouvu o zřízení věcného břemene mezi 
Městem Jevíčko a společností RWE GasNet, s. r. o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem na 
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zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 1186/3, p. č. 5143/1, p. č. 4232/1 a p. č. 5452/5, 
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smluv, 

 
17/30 Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Jevíčko a RWE Energie, s. r. o. na dodávku 

zemního plynu pro období let 2017 – 2018 za cenu 475 Kč/MWh bez DPH a uzavření dodatku 
na rok 2016 na sníženou cenu 580 Kč/MWh bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

 
18/30 Rada pověřuje IT naceněním zadláždění místní komunikace na Komenského náměstí 

v Jevíčku z použitého žulového materiálu města, 
 
19/30 Rada pověřuje IT naceněním opravy chodníku na ul. Křivánkova před č. p. 103 – 104, 
 
20/30 Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o zastupování funkce speciálního stavebního 

úřadu pro místní komunikace s MěÚ Moravská Třebová a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy, 

 
21/30 Rada schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností GINA Software, s. r. o., 

Purkyňova 649/127, 612 00 Brno-Medlánky k převzetí daru 1 ks tabletu Samsung Galaxy A 
9.7 LTE v hodnotě 8.490 Kč a 1 ks zásahového SW GINA pro výjezdová vozidla v hodnotě 
21.900 Kč, které byly předány JSDH Jevíčko na Anketě dobrovolný hasič roku 2015 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

 
22/30 Rada schvaluje plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany města Jevíčko 

na rok 2016, 
 23/30 Rada schvaluje navýšení rozpočtu na požární ochranu o částku 30.000 Kč z důvodu 

nevyčerpaného rozpočtu v roce 2015 a o částku 70.000 Kč, kterou obdržela JSDH Jevíčko za 
vítězství v soutěži „Dobrovolní hasiči roku 2015“, 

 
24/30 Rada schvaluje finanční částku do 15.000 Kč vč. DPH na provedení opravy vozidla CAS 20 

Renault rz. 2E0 1999, 
 
25/30 Rada schvaluje finanční částku 25.000 Kč vč. DPH na uložení a vestavbu hydraulického 

vyprošťovacího zařízení LUKAS do vozidla Renault CAS 20 rz. 2E0 1999, 
 
26/30 Rada schvaluje finanční částku 43.446 Kč vč. DPH na nákup přetlakového dýchacího přístroje 

AUER včetně ocelové tlakové láhve pro potřeby JSDH Jevíčko, 
 
27/30 Rada schvaluje finanční částky 26.593 Kč vč. DPH na nákup dvou kusů ochranných masek 

MSA UltraElite, dvou kusů vyváděcích masek RespiHood a jednoho kusu plicní automatiky 
MSA AutoMax pro potřeby JSDH Jevíčko, 

 28/30 Rada schvaluje finanční částku 8.773 Kč vč. DPH na pořízení SIM karty s datovým tarifem 
a držáku zásahového tabletu pro potřeby JSDH Jevíčko, 

 
29/30 Rada schvaluje vypracování projektové dokumentace firmou Lubomír Klodner, projektová 

a inženýrská kancelář, Rohozná 366 na akci: „Chodník od č. p. 466 ul. Svitavská, po č. p. 304 
ul. Okružní IV-Jevíčko” za částku 40.000 Kč bez DPH, 

 
30/30 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 519/41 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
31/30 Rada schvaluje výpověď z nájmu nebytových prostor, nacházejících se v I. NP domu Růžová 

75, Jevíčko, vchod ze dvora současnému nájemci s výpovědní lhůtou 3 měsíce, 
 32/30 Rada schvaluje doplnění odpisového plánu majetku Města Jevíčko na rok 2015 dle zápisu, 
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33/30 Rada schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Městem Jevíčko a Pardubickým 
krajem zastoupeným Gymnáziem Jevíčko k nájmu nebytových prostor na Domově mládeže, 
ul. Nerudova 557, který Město Jevíčko využívá za účelem instalace, provozu a údržby hlavní 
stanice kabelové televize s úhradou částky za nájem nebytových prostor 850 Kč měsíčně 
a skutečný odběr energie na základě odpočtového elektroměru na dobu od 1. 1. 2016 do 
31. 12. 2016 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 
 
 
 

 
  Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 12. 2. 2016 Sejmuto: 29. 2. 2016 


