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Usnesení  
z 32. schůze Rady města Jevíčko 

konané dne 7. března 2016 
 
1/32 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 3061/5 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-

předměstí o výměře 59 m2, 
 
2/32 Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZUŠ Jevíčko za rok 2015 se 

ziskem finanční částky 152.551,83 Kč, kdy částka ve výši 92.551,83 Kč bude převedena do 
rezervního fondu a částka ve výši 60.000 Kč bude převedena do fondu odměn, 

 
3/32 Rada schvaluje úhradu nákladů do výše 20.000 Kč a poskytnutí propagačních materiálů 

města k uspořádání přehlídky pěveckých sborů „Okolo Jevíčka“, která se uskuteční 
v synagoze dne 9. 4. 2016 s tím, že výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit pěveckým 
sborem Cantilo na další výdaje, 

 
4/32 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení tanečního parketu pro SDH Hartmanice na akci 130. 

výročí založení SDH v obci, 
 
5/32 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 
6/32 Rada schvaluje uzavření povinného ručení a havarijního pojištění osobního motorového 

vozidla Škoda Octavia rz. 5E2 3001 v majetku města Jevíčko za částku 10.639 Kč ročně se 
spoluúčastí 5 %, 

 
7/32 Rada schvaluje uzavření havarijního pojištění vozidla Multikáry M26 rz. 4E5 2002 v majetku 

města Jevíčko za částku 11.358 Kč ročně se spoluúčastí 5 % na 1 rok, 
  
8/32 Rada schvaluje vyhlášení fotografické soutěže města na rok 2016 na téma „Jevíčko a jeho 

okolí, aneb zákoutí známá i neznámá“ s uzávěrkou přihlášek do 17. 6. 2016, 
 
9/32 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru jednáním s firmou Petr Dokoupil, Zahrada 

pro Vás, Jevíčko o spolupráci s městem týkající se údržby zeleně ve městě, 
 
10/32 Rada schvaluje uzavření SOD mezi Městem Jevíčko a firmou ATELIÉR DOPRAVNÍCH 

STAVEB - Ing. Jiří Kulič, Palackého třída 2549, 530 02 Pardubice na zhotovení „Generelu 
bezbariérových tras města Jevíčka“ za částku 48.400 Kč (není plátce DPH), 

 
11/32 Rada schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele herních prvků v rámci projektu 

města „Hravé Jevíčko“, které provede dle SOD č. 16012-107 ze dne 12. 1. 2016 společnost 
Timoris projekt, a. s., Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc za cenu 3.246 Kč bez DPH 
a seznam firem dle zápisu, které budou vyzvány k podání nabídky v rámci výběrového řízení 
na dodavatele herních prvků v rámci projektu města „Hravé Jevíčko“, 

 
12/32 Rada schvaluje zakoupení projektoru EPSON EB-96W od firmy NETVOIP, s. r. o., Kostelní 

41, Jevíčko za částku 13.990 Kč vč. DPH, 
 13/32 Rada schvaluje přijetí účelové dotace z rozpočtu Pk na pečovatelskou službu Města Jevíčko 

pro rok 2016 ve výši 352.000 Kč, 
 
14/32 Rada schvaluje poskytnutí dotací ve výši 5.000 Kč Oblastní charitě Moravská Třebová 

a 2.000 Kč Středisku sociálních služeb SALVIA Svitavy na základě uzavřených 
veřejnoprávních smluv, 

 
15/32 Rada schvaluje CN firmy Podlahářské studio Petr Bombera, Palackého náměstí 638, Jevíčko 

na obnovu podlahy ve třech kancelářích OVÚP MěÚ Jevíčko v částce 49.968,40 Kč vč. DPH, 
 
16/32 Rada schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu 

o právu provést stavbu č. IE-12-2004574/VB004 „Jevíčko Žlibky, Okružní - kNN“ mezi Městem 
Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na budoucí zřízení 



Usnesení z 32. schůze RM 
konané dne 7. 3. 2016 

2/2 

věcného břemene služebnosti a právu provést stavbu na pozemcích p. č. 3571 a p. č. 
1751/31, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

 
17/32 Rada schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu 

o právu provést stavbu č. IE-12-2005975/VB/1 „Jevíčko, Okružní IV, rekonstrukce, kNN“ mezi 
Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na budoucí 
zřízení věcného břemene služebnosti a právu provést stavbu na pozemcích p. č. 1737/5, p. č. 
1737/6, p. č. 1751/10 a p. č. 174/2, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

 
18/32 Rada schvaluje pokácení stromů dle zápisu na ul. U Cihelny v Jevíčku a v osadě Mařín, 
 
19/32 Rada pověřuje místostarostu zajištěním výběrového řízení na komplexní úpravu zeleně na ul. 

Slunečná v Jevíčku, 
 20/32 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru zajištěním cenové nabídky na výsadbu 

„vzrostných“ stromů na ul. A. K. Vitáka, M. Mikuláše a Mackerleho v Jevíčku,  
 
21/32 Rada pověřuje starostu zajištěním cenových nabídek na frézování pařezů na ul. Svitavská, 

K. H. Borovského a M. Mikuláše v Jevíčku, 
 22/32 Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace PBH města Jevíčka za rok 

2015 se ziskem finanční částky 1.929,26 Kč, kdy částka ve výši 1.543,26 Kč bude převedena 
do rezervního fondu a částka ve výši 386 Kč bude převedena do fondu odměn, 

 
23/32 Rada schvaluje inventarizační zprávu o provedené fyzické a dokladové inventarizaci majetku 

příspěvkové organizace PBH města Jevíčka k 31. 12. 2015, 
 
24/32 Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace PBH města Jevíčka za rok 2015 dle 

předložených podkladů a o úkonu schválení účetní závěrky bude sepsán protokol. 
 
 
 
 
 

 
  Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 11. 3. 2016 
Sejmuto: 29. 3. 2016 


