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Rada schvaluje limit určený pro finanční příspěvky charitativním a sociálním službám ve výši
2.000 Kč na osobu, a to v případě, že jde o pobytové zařízení, ve kterém se klientovi
poskytuje celodenní péče a 1.000 Kč na osobu na ambulantní pobyt dle seznamu
předloženého organizací. Tyto příspěvky se nevztahují na starobní důchodce těchto zařízení
a pověřuje starostu vyřizováním těchto žádostí v rámci jeho kompetencí,
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Rada pověřuje IT jednáním s firmou Matoušek o možném napojení VO na jejich el. přívod
s umístěním odpočtového elektroměru na ul. Olomoucká,
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Rada schvaluje seznam firem k obeslání v rámci zadávacího řízení na dotační management a
zpracování studie proveditelnosti na polyfunkční centrum kina Astra v Jevíčku,

4/55

Rada schvaluje přihlášení osoby k trvalému pobytu na adrese K. Čapka 782, Jevíčko dle
zápisu,
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Rada schvaluje přepis nájemní smlouvy bytu č. 7 na adrese M. Mikuláše 551 na matku
současné nájemkyně dle zápisu,
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Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu,
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Rada schvaluje výsledek výběrového řízení na obsazení pracovního místa strážník Městské
policie Jevíčko a schvaluje uzavření pracovní smlouvy se dvěma vítěznými uchazeči na dobu
neurčitou dle zápisu s účinností od 1. 6. 2017,
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Rada schvaluje vystoupení Dechové hudby Kumpanovi muzikanti v rámci festivalu dechovek
dne 25. 6. 2017 v době od 17:00 – 19:00 h ve dvorním traktu za budovou ZŠ za částku
45.000 Kč bez DPH (54.450 Kč vč. DPH) a uzavření smlouvy mezi Městem Jevíčko
a Dechovou hudbou Kumpanovi muzikanti a pověřuje starostu podpisem smlouvy,
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Rada schvaluje konání filmového festivalu Expediční kamera v termínu 1. 4. 2017
v prostorách kina Astra v Jevíčku a úhradu honoráře 1.500 Kč za besedu Janu Vlasákovi
včetně poskytnutí propagačních předmětů města,
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Rada schvaluje účast starosty a místostarosty města na setkání s hosty hasičské ukrajinské
delegace, které se uskuteční 27. 3. 2017 a částku na večeři a pohoštění hostů v hotelu
Morava do částky 5.000 Kč,
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Rada pověřuje IT zajištěním studie ZTI budoucí průmyslové zóny „Třebovská“,
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Rada pověřuje IT zajištěním odborného dopravního posouzení v souvislosti se zřízením
nového sjezdu z budoucí průmyslové zóny „Třebovská“,
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Rada pověřuje místostarostu jednáním o odprodeji 8/18 podílu na pozemcích p. č. 154/4
v k. ú. Jevíčko-předměstí (přístupová cesta, část kurtu) a p. č. 154/6 v k. ú. Jevíčko-předměstí
do majetku města,
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Rada pověřuje místostarostu jednáním s vlastníky pozemku p. č. st. 74 v k. ú. Jevíčkopředměstí o výměře 44 m2 v lokalitě před hřbitovem o prodeji do majetku města Jevíčka,
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Rada schvaluje CN firmy NETVOIP, s. r. o., Jevíčko na provedení HW upgrade ústředny MěÚ
Jevíčko za částku 10.900 Kč bez DPH + 1.800 Kč bez DPH za rozšíření paměti (celkem
15.367 Kč vč. DPH),
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Rada schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. SMLM-75/1189/MS/85/2017 mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem na
zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 107/1 v k. ú. Jevíčko-město a p. č. 1751/3 v k. ú.
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Jevíčko-předměstí, výši jednorázové náhrady 200 Kč vč. DPH za bm u silnice II. třídy
a 150 Kč vč. DPH za bm u silnice III. třídy a pověřuje starostu podpisem smlouvy,
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Rada schvaluje podání žádosti o povolení pokácení jedle na pozemku p. č. 1701/4 – ostatní
plocha a cypříšku na pozemku p. č. 174/1 – zahrada, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí,
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Rada schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku na rok 2017 PBH města
Jevíčka dle zápisu,
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Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace PBH města Jevíčka za rok
2016 se ziskem finanční částky 16.074,77 Kč, kdy částka ve výši 12.858,82 Kč bude
převedena do rezervního fondu a částka ve výši 3.215,95 Kč bude převedena do fondu
odměn,
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Rada schvaluje inventarizační zprávu o provedené fyzické a dokladové inventarizaci majetku
příspěvkové organizace PBH města Jevíčka k 31. 12. 2016,
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Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace PBH města Jevíčka za rok 2016 dle
předložených podkladů a o úkonu schválení účetní závěrky bude sepsán protokol,
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Rada schvaluje výměnu plynového kotle v bytě č. 1 na ul. K. Čapka 783 v Jevíčku, kterou
provedla firma Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko za částku 33.680 Kč bez
DPH (38.732 Kč vč. DPH) s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka,
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Rada schvaluje vyhlášení poptávkového řízení, obeslání firem a složení komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek dle zápisu na akci „Stavební úpravy, plynofikace, plynoinstalace
bytu č. 1, Růžová 83, Jevíčko“,
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Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA Blansko, s. r. o. na výměnu oken v bytě č. 1 a č. 3
bytového domu na ul. Růžová 83, Jevíčko za celkovou částku 43.289 Kč bez DPH (49.782,50
Kč vč. DPH) s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka,

25/55

Rada schvaluje přidělení bytu č. 4, velikost 2 + 1, ul. K. H. Borovského 465, Jevíčko žadatelce
dle zápisu na doporučení komise bytové a sociální.

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r.
místostarosta
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