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Usnesení  
z 37. schůze Rady města Jevíčko 

konané dne 9. května 2016 

 
1/37 Rada uděluje souhlas a schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem 

o podmínkách provedení stavby na akci „Realizace úspor energie – Gymnázium Jevíčko, 
budova školy a domov mládeže“, 

 
2/37 Rada schvaluje poskytnutí finančního daru Klubu chovatelů jezevčíků ČR ve výši 5.000 Kč 

k zakoupení cen v rámci pořádání 8. ročníku Mezinárodní klubové výstavy jezevčíků, která se 
uskuteční 5. 6. 2015 v areálu SK Jevíčko a bezplatné uveřejnění letáku ve zpravodaji, 

 
3/37 Rada schvaluje úpravu obrubníků na ulici Svitavská před RD č. p. 491, kterou provedou 

pracovníci města z důvodu vjezdu na zahradu žadateli dle zápisu, 
 
4/37 Rada uděluje souhlas s rozšířením vydlážděné plochy na pozemku p. č. 4232/1 před RD č. p. 

862 na ul. Mackerleho žadateli dle zápisu s podmínkou zajištění si vyjádření o položení 
a umístění veškerých sítí vedoucích v uvedeném pozemku a ručním provedením prací, 

 
5/37 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení párty stanů, lavic a stolů, pomoc pracovníků města 

a bezplatné uveřejnění reklamy ve zpravodaji k pořádání hudebního festivalu EpiFest, který se 
uskuteční 30. 7. 2016 v areálu stadionu SK, 

 
6/37 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 
7/37 Rada schvaluje úhradu faktury firmě KERAX, s. r. o., Jevíčko ve výši 26.050 Kč bez DPH za 

náklady na techniku v rámci oprav místních komunikací ve městě Jevíčku, 
 
8/37 Rada schvaluje využití Panského dvora v termínu 28. 5. 2016 pro konání Dětského dne, 

pořádaného komisí pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu, zapůjčení a instalaci WC od 
společnosti ERGO, s. r. o., Chornice, poskytnutí laviček a party stanů a úhradu občerstvení 
pro účastníky do maximální výše 5.000 Kč, 

 
9/37 Rada schvaluje úhradu nákladů na dopravu a propagaci do částky 10.000 Kč pro uskutečnění 

koncertu Symfonického orchestru konzervatoře Brno, který proběhne v sále hotelu Morava 
dne 15. 6. 2016 pod vedením dirigenta Jaromíra Gamby ml. z Jevíčka, 

 
10/37 Rada schvaluje vybudování odstavného parkoviště na pozemku p. č. 175/8 v k. ú. Jevíčko-

předměstí na ul. K. H. Borovského v Jevíčku a úhradu faktury firmě KERAX, s. r. o., Jevíčko 
za náklady na techniku do částky 40.000 Kč bez DPH, 

 
11/37 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o přijetí investiční 

dotace z rozpočtových prostředků Pk pro Město Jevíčko na Literární turistickou stezku 
„Krchomilčin úkolníček“ ve výši 39.500 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

 
12/37 Rada ruší bod usnesení RM č. 1/34 ze dne 21. 3. 2016, 
 
13/37 Rada schvaluje CN firmy REGAM CZ, s. r. o. k umístění svítidla veřejného osvětlení LED 

56 W na ul. Křivánkova v Jevíčku za částku 21.078 Kč bez DPH, 
 
14/37 Rada pověřuje IT vyhlášením výběrového řízení na prodej vozidla Multicar M25 rz 2E7 0921, 

kde hodnotícím kritériem bude nejvyšší cenová nabídka, 
 
15/37 Rada schvaluje smlouvu o přijetí účelové dotace z rozpočtu Pk na požární techniku a věcné 

prostředky požární ochrany pro JSDH Jevíčko ve výši 30.000 Kč a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy, 

 
16/37 Rada schvaluje provozní řád synagogy s účinností od 16. 5. 2016, 
 
17/37 Rada schvaluje ubytovací řád Městské ubytovny na ul. Soudní 51 v Jevíčku s účinností od 

10. 5. 2016, 
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18/37 Rada schvaluje přijetí finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického 

kraje ve výši 1.672 Kč a 2.440 Kč a smlouvy mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem 
o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje 
a pověřuje starostu podpisem smluv, 

 
19/37 Rada schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 3571 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-

předměstí, 
 
20/37 Rada schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 3059/3 – trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-

předměstí.  
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 12. 5. 2016 
Sejmuto: 30. 5. 2016 


