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Usnesení  
ze 45. schůze Rady města Jevíčko 

konané dne 26. září 2016 
 
1/45 Rada schvaluje opravu nájezdu k domu č. p. 816 na ul. Slunečná pracovníky města,  
 
2/45 Rada uděluje souhlas s umístěním letní zahrádky před hotelem a restaurací U Apoštola dle 

původního návrhu žadatele, 
 
3/45 Rada schvaluje výměnu 5 ks silničních obrubníků před vjezdem do garáže u č. p. 806 na ul. 

Slunečná pracovníky města s úhradou materiálu žadatelem, 
 
4/45 Rada schvaluje vydláždění vjezdu před domem č. p. 459 na ul. A. K. Vitáka formou 

příjezdových pruhů ze zámkové dlažby pracovníky města, 
 
5/45 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 
6/45 Rada schvaluje bezplatnou distribuci knih Muřinoh a Krchomilka do základních škol pouze 

v regionu Jevíčska, 
 
7/45 Rada schvaluje zakoupení 200 ks čokolády CARLA a umístění fotografií města Jevíčka na 

obalech za částku 7.986 Kč vč. DPH a užití znaku města na obalu čokolády, 
  
8/45 Rada schvaluje vyhlášení fotografické soutěže pro rok 2017 na téma „Jevíčko a lidé, aneb 

život v našem městě“,  
 
9/45 Rada schvaluje provedení nátěrů kovových částí ciferníků hodin městské věže odbornou 

firmou na výškové práce RIVA SERVIS, s. r. o., Ludvíka Podéště 10, 602 00 Brno za 
nabídkovou cenu 17.240 Kč bez DPH (20.860 Kč vč. DPH),  

 10/45 Rada schvaluje zapojení města Jevíčka do projektu Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska 
na pořízení kompostérů do domácností se spoluúčastí města ve výši 15 %, 

 
11/45 Rada schvaluje vyhlášení zadávacího řízení na akci „Demolice objektu Barvířská 560“, 

obeslání firem a složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dle zápisu, 
 12/45 Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Jevíčko a Divadelním spolkem teaTrum Velké 

Opatovice na uskutečnění divadelního představení „Rodina je základ státu“ v termínu 17. 11. 
2016 v sále kina v Jevíčku za podmínek dle zápisu,  

 
13/45 Rada schvaluje rozpočet kulturní akce Malohanácký harmonikář a úhradu realizačních 

nákladů ve výši 36.500 Kč, 
 
14/45 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem č. KH/2016/24371 

o přijetí dotace z rozpočtových prostředků Pk na přípravu a konání 13. ročníku festivalu 
mládežnických dechových orchestrů v Jevíčku 2016 ve výši 5.000 Kč, 

 
15/45 Rada schvaluje přijetí dotace pro Město Jevíčko z MMR ČR na velkokapacitní CAS pro JSDH 

Jevíčko ve výši 6.833.475 Kč, 
 
16/45 Rada schvaluje znění zadávací dokumentace zpracovanou Regionální rozvojovou agenturou 

Východní Moravy, Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín na akci „Cisternová automobilová 
stříkačka pro JSDH Jevíčko“, 

 
17/45 Rada pověřuje ZŠ Jevíčko a MŠ Jevíčko sběrem vytříděného papíru, který bude probíhat 

v rámci sběrových akcí, 
 
18/45 Rada schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na zpracovatele projektové dokumentace 

přestavby garáží hasičské zbrojnice Jevíčko pro podání žádosti na IROP dle podmínek výzvy 
a složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dle zápisu, 
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19/45 Rada schvaluje úhradu zámečnických víceprací v rámci akce „Restaurování vstupních dveří 
na objektu bývalé sýpky na ul. K. H. Borovského v Jevíčku“ firmou Jaroslav Doskočil, Na 
Petynce 141/110, 169 00 Praha 6, které činí částku 8.900 Kč (není plátce DPH), 

 
20/45 Rada schvaluje prodloužení termínu plnění akce restaurování modelu mlýna Ludvíka Křivánka 

z Městského muzea v Jevíčku do 30. 6. 2017, 
 
21/45 Rada schvaluje CN firmy Pavel Továrek, Bělá u Jevíčka 37 k výrobě a osazení kovových mříží 

na skruže na místním hřbitově za částku 14.000 Kč (není plátce DPH), 
 
22/45 Rada schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi Městem Jevíčko a HZS Jevíčko, a. s. na 

realizaci elektrické a kanalizační přípojky přes pozemek v majetku města p. č. 5395 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí, 

 23/45 Rada schvaluje uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou se zájemcem dle zápisu 
s nástupem od 2. 1. 2017 na pozici technický pracovník města, 

 
24/45 Rada schvaluje podání žádosti na neinvestiční dotaci v požární ochraně na rok 2017 dle 

zápisu, 
 25/45 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, 

 26/45 Rada schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 1751/36 – ostatní plocha v k. ú. 
Jevíčko-předměstí,  

 
27/45 Rada pověřuje IT zajištěním CN k provedení sondy podloží u sochy sv. Jana Nepomuckého, 

podání žádosti o pokácení olše na ulici Pod Zahradami, břízy a borovice na ulici Okružní IV 
a túje na ulici Okružní III v Jevíčku,  

 
28/45 Rada pověřuje IT zajištěním oprav kanalizačních vpustí na ul. M. Mikuláše v Jevíčku,  
 
29/45 Rada schvaluje nákup sněhové radlice do částky 30.000 Kč vč. DPH,  
 
30/45 Rada schvaluje provedení oprav na traktoru města do částky 10.000 Kč vč. DPH, 
 
31/45 Rada pověřuje ředitele ZŠ řešením poškození fasády dle zápisu. 
 
  
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 3. 10. 2016 
Sejmuto: 19. 10. 2016  


