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Usnesení  
ze 43. schůze Rady města Jevíčko 

konané dne 22. srpna 2016 
 
1/43 Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč na každého účastníka příměstského tábora s trvalým 

pobytem v Jevíčku pořádaného spolkem RC Palouček, z. s., Kostelní 42, Jevíčko dle 
předloženého seznamu,  

2/43 Rada schvaluje přihlášení osoby k trvalému pobytu na adrese Svitavská 474, Jevíčko dle 
zápisu, 

 
3/43 Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Jevíčko a firmou Josef Lagron, Dlouhá 75, 

535 01 Břehy k užívání parcely pro potřeby umístění zábavných atrakcí – lunaparku, na 
Palackého náměstí v Jevíčku na období 2017 – 2018 a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

 
4/43 Rada schvaluje dotaci pro OLÚ Jevíčko ve výši 39.000 Kč na vydání publikace ke 100. výročí 

otevření léčebného ústavu, 
 
5/43 Rada schvaluje vydláždění vjezdu před domem č. p. 453 na ul. A. K. Vitáka formou 

příjezdových pruhů ze zámkové dlažby pracovníky města žadateli dle zápisu, 
 
6/43 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 
7/43 Rada schvaluje objednávku vystoupení zpěváka Jožky Černého a doprovodné cimbálové 

muziky Gracia za celkovou cenu 47.500 Kč (není plátce DPH) v termínu 28. 10. 2016 v sále 
kina Astra Jevíčko, 

  
8/43 Rada schvaluje přesun kontejnerů tříděného odpadu z ulice Okružní II z lokality u zdravotního 

střediska a vytvoření dvou sběrných míst na pozemcích města p. č. 85/7 a 1751/29 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí za celkové náklady zhotovení zpevněné plochy a výsadbu zeleně do 
15.000 Kč vč. DPH, 

 
9/43 Rada schvaluje udělení souhlasu s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu p. č. 

5329, 5330/1, 5330/3, 5331, 5332 v k. ú. Jevíčko-předměstí, které jsou předmětem budoucí 
kupní smlouvy mezi Městem Jevíčko a společností REHAU Automotive, s. r. o., 

 10/43 Rada schvaluje připojení nového areálu REHAU Jevíčko - PEPSIN k distribuční soustavě ČEZ 
DISTRIBUCE z pozemku p. č. 5329 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

 
11/43 Rada schvaluje umístění předvolebních bannerů politických stran a sdružení na pozemku p. č. 

1757/18 v k. ú. Jevíčko-předměstí na stávajících železných stožárech za cenu 500 Kč/m2 
v termínu od 23. 8. 2016 do 7. 10. 2016, 

 
12/43 Rada schvaluje zrušení dlouhodobě neužívaných hrobových míst č. 887 a č. 888 a na jejich 

místě umístit stojan na kola (lavičku) a vysadit kvetoucí trvalky, 
 
13/43 Rada schvaluje zakoupení 1 ks kontejneru na vozidlo PIAGGIO za částku 33.400 Kč bez 

DPH, 
 
14/43 Rada schvaluje Koncepci rozvoje Městského muzea v Jevíčku v letech 2015 – 2020, 
 
15/43 Rada schvaluje přijetí investiční dotace ve výši 950.000 Kč od Pardubického kraje na realizaci 

projektu města „Sociální zázemí a WC pro lokalitu Panského dvora“ a smlouvu o poskytnutí 
dotace mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem z Programu „Podpora budování 
infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji II“ a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy, 

 
16/43 Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem zastoupeným 

SÚS Pk o právu použití pozemku pro stavbu ke zřízení dvou nových komunikačních připojení 
na silnici III/36612 v Jevíčku v rámci akce „Rekonstrukce silnice III/36611 Jevíčko – ul. 
Okružní IV; Parkoviště Okružní IV/A. K. Vitáka“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 



Usnesení ze 43. schůze RM 
konané dne 22. 8. 2016 

2/2 

 
17/43 Rada schvaluje CN firmy Profesionálové, a. s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové na 

zpracování koncepční studie řešení cyklostezky Jevíčko – Velké Opatovice v souladu 
s podmínkami SFDI za cenu 28.314 Kč vč. DPH, 

 
18/43 Rada pověřuje místostarostu zajištěním prvotního technického posouzení přestavby garáží 

požární zbrojnice Jevíčko vč. kalkulace předpokládaných nákladů, 
 19/43 Rada schvaluje zakoupení výpočetní techniky a odvlhčovačů pro potřeby Městského muzea 

v Jevíčku za částku 44.000 Kč vč. DPH dle zápisu, 
 
20/43 Rada schvaluje vyhlášení zadávacího řízení pro VŘ na zakázku malého rozsahu na akci 

„Rekonstrukce veřejného osvětlení, přisvětlení přechodu pro chodce na ul. Okružní IV v 
Jevíčku – 1. etapa“ v rámci rekonstrukce silnice, seznam firem pro obeslání, složení komise 
pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek dle zápisu, 

 
21/43 Rada schvaluje zpracování zadávacího řízení na pořízení velkokapacitní hasičské cisterny pro 

JSDH Jevíčko firmou Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Zlín za cenu 
49.610 Kč vč. DPH, 

 22/43 Rada schvaluje základní aktualizaci Povodňového plánu Města Jevíčko v částce 11.000 Kč 
bez DPH společností Envipartner, s. r. o., Brno, 

 
23/43 Rada schvaluje vyhlášení poptávkového řízení, obeslání firem a složení komise pro otevírání 

obálek a hodnocení nabídek dle zápisu na akci „Elektronické úřední desky Města Jevíčko“, 
 
24/43 Rada schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy 

o právu provést stavbu č. IV-12-2014885/VB/2 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 
1502/12 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

 25/43 Rada schvaluje záměr bezúplatného převodu částí pozemků p. č. 1740/7 – ostatní plocha, p. 
č. 1750/1 – ostatní plocha, p. č. 1751/6 – ostatní plocha, p. č. 1751/14 – ostatní plocha, p. č. 
1757/18 – vodní plocha a p. č. 2591/1 – ostatní plocha, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí. 

 
 
 
 
  
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 26. 8. 2016 
Sejmuto: 12. 9. 2016 


