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Usnesení
z 52. schůze Rady města Jevíčko
konané dne 11. ledna 2017
1/52

Rada schvaluje CN firmy DI PROJEKT, s. r. o., Dvořákovo nábřeží 1622, 539 01 Hlinsko na
zpracování projektové dokumentace na vybudování parkoviště na ul. A. K. Vitáka a K. Čapka
za částku 47.600 Kč bez DPH (57.596 Kč vč. DPH),

2/52

Rada schvaluje CN firmy Pavel Berka na zajištění opravy havarijního stavu štítové zdi budovy
kina do částky 20.000 Kč bez DPH,

3/52

Rada pověřuje místostarostu jednáním s Oblastní charitou Moravská Třebová o možné výši
poskytnutí dotace na provoz charitativních sociálních služeb na rok 2017 s ohledem na
množství sociálních služeb poskytovaných přímo klientům z Jevíčka,

4/52

Rada nemá námitek k projektové dokumentaci a uděluje souhlas s novostavbou garáže na p.
č. 530/80 v k. ú. Jevíčko-předměstí a s vydlážděním vjezdu do garáže na městském pozemku
p. č. 5452/5 v k. ú. Jevíčko-předměstí a uděluje souhlas se zřízením vjezdu přes dešťovou
kanalizaci stavebníkovi dle zápisu,

5/52

Rada schvaluje úhradu nákladů do výše 10.000 Kč a poskytnutí propagačních materiálů
města k uspořádání 31. ročníku halového turnaje v kopané, který se uskuteční ve sportovní
hale na Žlíbkách ve dnech 4. – 5. 2. 2017,

6/52

Rada odvolává z členství v komisi pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost Františka
Skácela k 31. 1. 2017 na vlastní žádost,

7/52

Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu,

8/52

Rada schvaluje uzavření smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení skupiny Mňága a Žďorp
mezi Městem Jevíčko a uměleckou agenturou, zastoupenou paní Zuzanou Fialovou, Bořkova
1045, 756 54 Zubří, za cenu 75.000 Kč bez DPH (15 %) na Jevíčské pouti v termínu 19. 8.
2017 a ubytování a občerstvení účinkujících v počtu 10 osob do částky 5.000 Kč bez DPH,

9/52

Rada schvaluje podání žádosti o dotaci na Pardubický kraj na projekt Festival mládežnických
dechových orchestrů v Jevíčku – 14. ročník o celkovém rozpočtu akce 97.000 Kč,

10/52

Rada pověřuje výkonem opatrovnictví sociální pracovnici MěÚ Jevíčko p. Martinu
Zikmundovou,

11/52

Rada schvaluje uskutečnění koncertu operní pěvkyně, mezzosopranistky ND Praha, Elišky
Weissové a klavíristy Martina Marka v termínu 25. 2. 2017 v synagoze v Jevíčku za cenu
10.000 Kč,

12/52

Rada schvaluje konání a rozpočet městského plesu, který se bude konat v pátek 17. 2. 2017
v sále hotelu Morava v celkové částce výdajů do 60.000 Kč,

13/52

Rada schvaluje prodloužení termínu výběrového řízení na obsazení pracovního místa
„strážník Městské policie Jevíčko“ do 31. 1. 2017,

14/52

Rada pověřuje místostarostu prověřením aktuální situace povolovacího procesu změny
Územního plánu města Velké Opatovice,

15/52

Rada pověřuje IT zajištěním CN na vybudování nového veřejného osvětlení na ul. Olomoucká,

16/52

Rada neschvaluje zbudování vyhrazeného parkování vozidla žadateli na ul. Horní,

17/52

Rada pověřuje místostarostu a IT ve spolupráci se správcem veřejného osvětlení
zpracováním harmonogramu oprav VO po jednotlivých čtvrtletích,
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18/52

Rada schvaluje podání žádosti o grant Pk v rámci Programu podpory Kultury a památkové
péče – Podprogram 3: „Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek
a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji“ s předpokládanými náklady
83.777 Kč bez DPH na obnovu podlahy balkonu a motlitebny synagogy,

19/52

Rada schvaluje CN na administraci žádosti, zajištění VŘ a dotačního managementu
společnosti MOLATRADE, s. r. o. na akci „Sadová úprava parku s pomníkem padlých
v Jevíčku“ za částku 45.000 Kč bez DPH (54.450 Kč vč. DPH),

20/52

Rada schvaluje řešení zádlažby povrchu ul. Růžová a Soudní žulovou dlažbou dle předložené
projektové dokumentace,

21/52

Rada schvaluje CN firmy DI PROJEKT, s. r. o., Dvořákovo nábřeží 1622, 539 01 Hlinsko na
zpracování projektové dokumentace na akci „Parkoviště na sídlišti M. Mikuláše, Jevíčko“ za
částku 44.000 Kč bez DPH (53.240 Kč vč. DPH),

22/52

Rada schvaluje smlouvu o údržbě zeleně mezi Městem Jevíčko a firmou Petr Dokoupil,
679 37 Borotín 5 na kalendářní rok 2017,

23/52

Rada schvaluje odpisový plán majetku Města Jevíčko na rok 2016 dle zápisu,

24/52

Rada schvaluje zadání projektové dokumentace na plynofikaci, plynoinstalaci ústředního
vytápění a stavební úpravy bytu č. 1 na ul. Růžová 83 v 1. NP s úhradou z rozpočtu PBH
města Jevíčka,

25/52

Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko k provedení
úpravy ústředního vytápění, výměny vany, umyvadla, WC, obkladů a dlažby v bytovém domě
na ul. Kostelní 44 v Jevíčku za částku 16.800 Kč vč. DPH s úhradou z rozpočtu PBH města
Jevíčka,

26/52

Rada schvaluje přidělení odměny vedoucí PBH ve výši dle přílohy zápisu.

Dušan Pávek, dipl. um., v. r.
starosta

Mgr. Miroslav Šafář, v. r.
místostarosta

Vyvěšeno: 16. 1. 2017
Sejmuto: 1. 2. 2017
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