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Usnesení  
z 39. schůze Rady města Jevíčko 

konané dne 6. června 2016 
 
1/39 Rada schvaluje poskytnutí dotace pro SDH Jevíčko ve výši 200 Kč na účastníka světového 

tábora hasičské mládeže ve Finsku (4.000 Kč) a ve výši 500 Kč na jeden stejnokroj účastníka 
tábora (10.000 Kč) dle předloženého seznamu (celkem 20 osob) na základě uzavřené 
veřejnoprávní smlouvy, 

 
2/39 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním technického posouzení a cenových nabídek na 

výměnu vchodových a kuchyňských dveří a protiskluzové dlažby na schody bytu na ul. 
Biskupická 364, Jevíčko, 

 3/39 Rada neschvaluje udělení povolení k vjezdu vozidlem k biocentru Finsterlova hlubina za 
účelem rybolovu žadateli dle zápisu na základě doporučení spolků ČRS a MS Jevíčko, 

 
4/39 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 
5/39 Rada schvaluje zakoupení el. kabelu KV H07RN-F 5G 10 Titanex, v délce 90 m pro potřeby 

města za částku 15.343 Kč vč. DPH, 
 
6/39 Rada uděluje souhlas vlastníka pozemků – Města Jevíčko v k. ú. Jevíčko-předměstí p. č.: 

1751/62; 1751/68; 1757/8; 2557/1; 2557/2; 2557/3; 2557/4; 2561 s umístěním a realizací 
stavby „Modernizace silnice II/371 Jevíčko – Jaroměřice, KM 19,950 – 17,100“ a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy, 

 
7/39 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o přijetí účelové 

neinvestiční dotace z rozpočtu Pk k realizaci „Festivalu mládežnických dechových orchestrů 
v Jevíčku 2016“ ve výši 15.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

  
8/39 Rada schvaluje poskytnutí finančního daru pro Arcibiskupství v Olomouci ve výši 2.000 Kč na 

podporu vydání knižní publikace vzpomínek na kněze Pavla Kupku, 
 
9/39 Rada schvaluje CN firmy NETVOIP, s. r. o., Jevíčko na provedení rozvodu TV signálu po 

pokojích ubytovny města za nabídkovou cenu 23.312 Kč vč. DPH, 
 10/39 Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Jevíčko a společností Česká telekomunikační 

infrastruktura, a. s. Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov o umístění podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (telefonní kabel) na č. p. 35 v Zadním 
Arnoštově a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

 11/39 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru dalším jednáním s vodoprávním úřadem 
MěÚ Moravská Třebová ve věci údržby koryta říčky Kelínky v úseku místní části Zadní 
Arnoštov ze strany správce toku, 

 
12/39 Rada schvaluje vyhlášení zadávacího řízení a obeslání firem na akci „Obnova páteřních 

hřbitovních cest Jevíčko“, hodnotící komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek, 
 
13/39 Rada schvaluje úhradu faktury firmě Kamenoprůmysl Komárek, s. r. o., Letovice za přípravu 

a řezání kamenů ve výši 17.889 Kč vč. DPH, 
 
14/39 Rada schvaluje zakoupení 1 ks křovinořezu STIHL FS 240 za částku 14.690 Kč vč. DPH pro 

potřeby města, 
 
15/39 Rada schvaluje úhradu zednických víceprací firmě MATOUŠEK CZ, a. s., Čechyňská 

149/14a, 602 00 Brno, které byly provedeny v rámci akce „Oprava střechy a výměna světlíku 
budovy MěÚ č. p. 1 v Jevíčku“ na základě požadavku Města Jevíčko ve výši 22.367 Kč bez 
DPH (27.064,07 Kč vč. DPH), 
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16/39 Rada ruší bod usnesení RM č. 3/38 ze dne 23. 5. 2016 – poptávkové řízení na „Zpracování 
projektové dokumentace na opravu budovy kina Astra Jevíčko“, ve kterém byla předložena 
jediná nabídka, 

 
17/39 Rada schvaluje vyhlášení zadávacího řízení na „Zpracování projektové dokumentace na 

opravu budovy kina Astra Jevíčko“ a hodnotící komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení 
nabídek dle zápisu, 

 18/39  Rada schvaluje spoluúčast města částkou 26.620 Kč vč. DPH na opravě účelové cesty na 
Mařín v rozsahu dle zápisu, 

 
19/39 Rada schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-

2005889/VB/02 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. 5399/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

 
20/39 Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Jevíčko a společností 

RWE GasNet, s. r. o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem spočívající v právu zřídit 
a provozovat plynárenské zařízení a dále právu vstupovat, vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynárenského zařízení 
na pozemku p. č. 550/69 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy, 

 
21/39 Rada schvaluje schvalování finančních podpor mimo grantový systém města do 10.000 Kč 

formou daru (nemusí být vyúčtování) a nad 10.000 Kč formou dotace (musí být doloženo 
vyúčtování) a schvalování pronájmů nebytových prostor s úhradou kauce minimálně ve výši 
2 měsíčních nájmů dopředu, 

 
22/39 Rada schvaluje úhradu faktury ve výši 21.636 Kč bez DPH za výměnu plynového kotle v bytě 

č. 3 na ul. Pivovarská 812, Jevíčko firmou Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, 
Jevíčko vzhledem k neopravitelné závadě na původním plynovém kotli s úhradou z rozpočtu 
PBH města Jevíčka. 

 
 
 
 
 

 
  Dušan Pávek, dipl. um., v. r. Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 10. 6. 2016 
Sejmuto: 27. 6. 2016 


