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Usnesení  
ze 49. schůze Rady města Jevíčko 

konané dne 28. listopadu 2016 
 
1/49 Rada pověřuje IT zajištěním kalkulace na vybudování požárních hydrantů dle odpovídající normy 

ve městě Jevíčku a Zadním Arnoštově, 
 
2/49 Rada schvaluje CN firmy Nábytek Monarc Jevíčko na dodání a instalaci nábytku do prostor TIC 

Jevíčko za částku 14.854 Kč vč. DPH s úhradou ze získané dotace z Pk pro TIC Jevíčko, 
 
3/49 Rada neschvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího místa na ul. Soudní žadatelce dle zápisu, 
 
4/49 Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč Regionálnímu sdružení sportů, 

Kpt. Nálepky 39, Svitavy, 
 
5/49 Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč Svazu skautů a skautek ČR, oddíly 

Jevíčko, 
 
6/49 Rada schvaluje přihlášení osoby k trvalému pobytu na adrese M. Mikuláše 551, Jevíčko dle zápisu, 
 
7/49 Rada neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem garáže ve dvorním traktu ul. Soudní 

51 žadateli dle zápisu. Ukončení nájemního vzatu končí ke dni 31. 12. 2016, 
  
8/49 Rada uděluje souhlas ZŠ Jevíčko k realizaci projektu „Moderní formy výuky ZŠ Jevíčko“ 

(č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003713), Výzva č. 22 Operační program Věda, výzkum, 
vzdělávání (OP VVV), který je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových 
kompetencích s celkovým rozpočtem ve výši 1.042.164 Kč, kdy náklady projektu jsou ze 100 % 
hrazeny poskytovatelem dotace,  

 
9/49 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory na ul. Třebovská 71 v Jevíčku 

žadateli dle zápisu do 31. 12. 2017, 
 
10/49 Rada uděluje souhlas společnosti CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Praha 

k záměru umístění nového rozvaděče na pozemku p. č. 11/2 v k. ú. Zadní Arnoštov, 
 
11/49 Rada uděluje souhlas firmě Atris, s. r. o., Občanská 1116/18, Ostrava se zpracováním projektové 

dokumentace pro územní řízení stavby v rámci akce „Přístavba výtahu k budově Gymnázia 
Jevíčko“, 

 
12/49 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy nebytového prostoru na ulici Růžová 91 do 31. 12. 

2017 žadatelům dle zápisu, 
 
13/49 Rada schvaluje umístění 2 ks navigačních cedulí (67 x 90 cm) na sloupy VO pro Pivovar Černá 

Hora, které by byly umístěny na ul. Třebovská a Brněnská za částku 800 Kč bez DPH/tabule/rok, 
 
14/49 Rada pověřuje IT zajištěním nejnutnějších oprav havarijního stavu budovy kina odbornou firmou 

provádějící práce ve výškách, 
 
15/49 Rada schvaluje přidělení odměny řediteli ZŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu, 
 
16/49 Rada schvaluje přidělení odměny ředitelce MŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu, 
 
17/49 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 
18/49 Rada schvaluje CN firmy RI OKNA, a. s., Chmelnice 653, Konice na montáž vnitřních parapetů 

a zapravení obložení kolem oken v chodbě bývalého kláštera (ubytovny) na ul. Soudní 51 za 
částku 18.360 Kč bez DPH (22.216 Kč vč. DPH), 

 
19/49 Rada schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa „strážník Městské 

policie Jevíčko“ a komisi pro otevírání obálek a k ústním pohovorům ve složení dle zápisu, 
 
20/49 Rada neschvaluje dotování autobusové linky 171100 Velké Opatovice – Praha, 
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21/49 Rada schvaluje zakoupení 40 l helia za částku 9.400 Kč vč. DPH pro akci „Vypouštění balónků 
Ježíškovi“, která se uskuteční v pátek 9. 12. 2016 na Palackého náměstí v Jevíčku, 

 
22/49 Rada schvaluje nominovat do kategorie trenérská osobnost v soutěži „Sportovec roku 2016“ pana 

Radka Vymětala, 
 
23/49 Rada pověřuje místostarostu jednáním s vlastníky pozemku p. č. 5142 v k. ú. Jevíčko-předměstí 

(11.167 m2) o jejich prodeji, 
 
24/49 Rada schvaluje zpracování kalkulace k decentrální rekuperaci budovy MŠ Jevíčko, 
 
25/49 Rada schvaluje výsledek zadávacího řízení na akci „Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH 

Jevíčko“, ve kterém nejvhodnější nabídku podala firma THT Polička, s. r. o., Starohradská 316, 
572 01 Polička s nabídkovou cenou ve výši 6.098.000 Kč bez DPH (7.378.580 Kč vč. DPH), 

 
26/49 Rada pověřuje IT zajištěním jednoduché PD a CN na výstavbu zastřešené venkovní pergoly 

určené pro venkovní vyučování žáků ZŠ a studentů gymnázia,  
 
27/49 Rada pověřuje IT zajištěním odstraňování jednotlivých závad při zjištěných revizích v objektech 

městské věže a ubytovny, 
 
28/49 Rada schvaluje přidělení finančních odměn pro aktivní členy JSDH Jevíčko dle návrhu velitele 

JSDH Jevíčko, 
 
29/49 Rada schvaluje vnitřní platový předpis pro stanovení odměn z dohod o pracovní činnosti pro členy 

JSDH Jevíčko na rok 2017 dle zápisu, 
 
30/49 Rada schvaluje zakoupení věcných prostředků požární ochrany na obměnu ochranných prostředků 

(zakoupení zásahových bot, zásahových rukavic apod.) pro nové členy JSDH Jevíčko ve výši 
14.000 Kč vč. DPH s úhradou ze státní neinvestiční dotace na požární ochranu, 

 
31/49 Rada schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu 

o právu provést stavbu č. IV-12-2015217/VB/3 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, 
a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1424 v k. ú. 
Zadní Arnoštov, výši jednorázové náhrady 1.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy, 

 
32/49 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru zajištěním cenové kalkulace od Povodí Moravy na 

odkup odkalovací nádrže Žlíbka a zjištěním oficiálního statusu odkalovací nádrže Žlíbka od 
vodoprávního úřadu Moravská Třebová, 

 
33/49 Rada schvaluje CN firmy SKANSKA na zbudování části chodníku na ul. A. K. Vitáka pod zdí 

budovy zámečku na křižovatku ul. Okružní IV s úpravou místa pro přecházení za částku 95.436 Kč 
vč. DPH, 

 
34/49 Rada schvaluje úhradu faktury v částce 38.732 Kč vč. DPH za provedenou výměnu plynového 

kotle v bytě č. 6 na ul. K. Čapka 783, Jevíčko firmou Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, 
Jevíčko s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 
35/49 Rada schvaluje výši nájemného od 1. 12. 2016 v zrekonstruovaných městských bytech na ul. 

M. Mikuláše 551, byt č. 1 (3 + 1) a na ul. Křivánkova 98, byt č. 4 (2 + 1) dle zápisu, 
 
36/49 Rada schvaluje úpravu nájemného o 10 % v městských bytech na sídlišti K. Čapka 782 s účinností 

od 1. 3. 2017 a zvýšení nájemného o dalších 10 % od 1. 1. 2018, 
 
37/49 Rada schvaluje plán inventur na rok 2016 se stanovením termínů a inventarizačních komisí, 
 
38/49 Rada schvaluje přidělení bytu č. 11, vel. 2 + kk na ul. Pivovarská 812 v Jevíčku žadatelce dle 

zápisu na doporučení komise bytové a sociální. 
 
 
  Dušan Pávek, dipl. um., v. r. Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 

Vyvěšeno: 1. 12. 2016 
Sejmuto: 19. 12. 2016 


