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Usnesení  
z 59. schůze Rady města Jevíčko 

konané dne 24. dubna 2017 
 
1/59 Rada schvaluje kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a firmou AUTOCENTRUM PŘEROV CZ, 

s. r. o., Olomoucká 440, 751 24 Přerov – Předmostí na zakoupení osobního motorového 
vozidla zn. Škoda Fabia Combi pro potřeby technických pracovníků města za částku 
65.000 Kč vč. DPH, 

 
2/59 Rada schvaluje bezplatný pronájem budovy synagogy za účelem konání koncertu Romana 

Dragouna, který se uskuteční v neděli 21. 5. 2017, žadateli dle zápisu, 
 
3/59 Rada schvaluje prodloužení lhůty k umístění kontejneru na pozemku p. č. 518/54 v k. ú. 

Jevíčko-předměstí na ul. Slunečná do 30. 6. 2018, 
 
4/59 Rada pověřuje IT zajištěním dopravního značení a organizačního zajištění průvodu v rámci 

oslav 120. výročí založení Gymnázia Jevíčko ve spolupráci se strážníky MP Jevíčko, 
 
5/59 Rada pověřuje IT zajištěním parkování vozidel účastníků ZMN 2017 v prostoru Palackého 

náměstí mezi autobusovým nádražím a silnicí před hotelem Morava ve dnech 4. 5. 2017 až 
7. 5. 2017, 

 
6/59 Rada schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZUŠ Jevíčko za rok 2016 ve 

výši 82.476,76 Kč, kdy částka ve výši 62.476,76 Kč bude převedena do rezervního fondu 
a částka ve výši 20.000 Kč bude převedena do fondu odměn, 

 
7/59 Rada schvaluje inventarizační zprávu o provedené fyzické a dokladové inventarizaci majetku 

příspěvkové organizace ZUŠ Jevíčko k 31. 12. 2016, 
  
8/59 Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZUŠ Jevíčko za rok 2016 dle 

předložených podkladů a o úkonu schválení účetní závěrky bude sepsán protokol, 
 
9/59 Rada schvaluje uvítání nových občánků z obce Víska u Jevíčka v obřadní síni Města Jevíčko 

dne 11. 6. 2017, 
 
10/59 Rada schvaluje umístění satelitní antény do ostění okna na bytovém domě K. Čapka 783 

v Jevíčku žadatelce dle zápisu, 
 
11/59 Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA Blansko, s. r. o., Blansko na výměnu 5 ks oken na bytě 

v Zadním Arnoštově 63 za částku 41.966 Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH města 
Jevíčka, 

 
12/59 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 
13/59 Rada odvolává Mgr. Roberta Jordána z členství v komisi kulturní, cestovního ruchu 

a regionálního rozvoje na vlastní žádost, 
 
14/59 Rada schvaluje finanční částku ve výši 15.000 Kč na zajištění programu Dětského dne, který 

se uskuteční v sobotu 27. 5. 2017 v areálu Panského dvora, 
 
15/59 Rada schvaluje CN firmy SUEZ, Využití zdrojů, a. s., divize Jihovýchod, provoz Boskovice, 

Drčkova 2798/7, 628 00 Brno na úklid části stavební suti v množství 100 tun (10 nákladních 
aut) z městské mezideponie (autostrády) z důvodu jejího přeplnění za částku 33.800 Kč bez 
DPH (40.898 Kč vč. DPH), 

 
16/59 Rada schvaluje provedení zadláždění části chodníku cca 10 m na křížení ulic Biskupická 

a Okružní II před domem č. p. 755 firmou František Hanzal, Dr. Klimeše 682, Jevíčko, kdy 
město dodá materiál, 
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17/59 Rada schvaluje zapůjčení techniky pro SDH Jevíčko, vozidlo Peugeot Boxer rz 3E2 7833, 
které bude využito pro přepravu členů SDH Jevíčko k účasti na „HASIČSKÝCH 
SLAVNOSTECH 2017“ v Litoměřicích, které se konají ve dnech 9. – 10. června 2017, 

 
18/59 Rada schvaluje poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč pro SDH Jevíčko na opravu čtyřkolové 

ruční stříkačky, 
 
19/59 Rada schvaluje CN firmy PTÁČEK – velkoobchod, a. s., koupelnové studio Svitavy, 

Průmyslová 2, 568 11 Svitavy na zařizovací předměty sociálního zázemí a WC pro technické 
pracovníky města za částku 18.413 Kč vč. DPH,  

 
20/59 Rada schvaluje dispoziční variantu budoucího sběrného dvora na ulici Třebovská v Jevíčku, 
 
21/59 Rada schvaluje plán odpadového hospodářství města Jevíčka na období 2016 – 2025, 
 
22/59 Rada pověřuje IT zajištěním cenových nabídek na opravu prostoru před sochou T. G. 

Masaryka na Palackého nám. v Jevíčku asfaltovým recyklátem, 
 
23/59 Rada schvaluje úhradu nákladů ve výši 19.594 Kč vč. DPH za vybudování opěrného pilíře 

k domu č. p. 200 na ul. Okružní III, který provedla firma František Hanzal, Dr. Klimeše 682, 
Jevíčko, 

 
24/59 Rada schvaluje CN Ing. Jana Krále, Lázeňská 57, Svitavy na stavební dozor akce „Zateplení 

BD ul. Křivánkova č. p. 98 v Jevíčku“ (dotace IROP) za částku 50.000 Kč bez DPH (60.500 Kč 
vč. DPH), 

 
25/59 Rada schvaluje finanční částku 38.000 Kč vč. DPH na nákup přetlakového dýchacího přístroje 

AUER včetně kompozitové tlakové láhve a nomexového obalu pro potřeby JSDH Jevíčko, 
 
26/59 Rada schvaluje rozšíření serveru MěÚ Jevíčko za částku 62.867,50 Kč bez DPH (76.070 Kč 

vč. DPH), kterou provede firma OR – CZ, spol. s r. o., Brněnská 60/19, 571 01 Moravská 
Třebová, 

 
27/59 Rada schvaluje plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany města Jevíčko 

na rok 2017, 
 
28/59 Rada schvaluje vyřazení vozidla Škoda Forman rz 2E2 4454 z evidence motorových vozidel, 
 
29/59 Rada schvaluje pro JSDH Jevíčko úhradu částky 15.900 Kč bez DPH (19.239 Kč vč. DPH) na 

upgrade a rozšíření programu GINA na plnou verzi v zásahovém tabletu, který bude umístěn 
v nové CAS 30T 815-7 6 x 6.1 FORCE, 

 
30/59 Rada schvaluje zakoupení 10 ks kovových zábran pro potřeby města za částku 19.100 Kč vč. 

DPH, 
 
31/59 Rada schvaluje zakoupení dopravních značek od firmy ARAPLAST, spol. s r. o., Hybešova 

419, 679 11 Doubravice nad Svitavou za částku 22.651 Kč vč. DPH, 
 
32/59 Rada schvaluje odklizení černé skládky na pozemku p. č. 1311/1 v k. ú. Zadní Arnoštov, 
 
33/59 Rada schvaluje realizaci opatření na stromech na Komenského náměstí a v parku U Zámečku 

dle znaleckého posudku Ing. Kolaříka, Ph.D. a stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny 
Petrem Dokoupilem na základě uzavřené smlouvy o údržbě zeleně a předložené CN, 

 
34/59 Rada schvaluje rozpočet na rok 2017 a střednědobý výhled rozpočtů na rok 2018 a 2019 

Podniku bytového hospodářství města Jevíčka. 
 
 
  Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 

 
Vyvěšeno: 27. 4. 2017 
Sejmuto: 12. 5. 2017 


