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Usnesení  
z 60. schůze Rady města Jevíčko 

konané dne 10. 5. 2017 
 
1/60 Rada uděluje souhlas s provedením realizace přípojky elektřiny na nové odběrné místo RD na 

ul. Růžová v Jevíčku firmou ELROCzech, s. r. o., Ostřetín 288 s podmínkou, že následné 
předání pozemků po provedení výkopů a zapravení bude přítomen zástupce města – 
investiční technik, 

 
2/60 Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč na každého účastníka příměstského tábora s trvalým 

pobytem v Jevíčku pořádaného spolkem RC Palouček, z. s., Kostelní 42, Jevíčko dle 
předloženého seznamu, 

 
3/60 Rada pověřuje vedoucí PBH zaměřením oken a zajištěním CN na výměnu 2 ks oken 

v bytovém domě na ul. Třebovská 71, 
 
4/60 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 
5/60 Rada odvolává Bc. Jindřicha Beneše z členství v přestupkové komisi města Jevíčka na jeho 

vlastní žádost ke dni 31. 5. 2017,  
 
6/60 Rada jmenuje Mgr. Martina Moučku členem přestupkové komise města Jevíčka s účinností od 

1. 5. 2017, 
 
7/60 Rada schvaluje opravu kanalizační přípojky z objektu bývalého kláštera č. p. 167 po havárii, 

kterou provede firma VHOS, a. s., Nádražní 6, Moravská Třebová za celkovou částku 
63.266 Kč vč. DPH, 

  
8/60 Rada schvaluje zakoupení sanační omítky na dvorní zeď bývalých stájí v Panském dvoře u 

firmy Stavebniny Stupka, s. r. o. za 21.311 Kč vč. DPH,  
 
9/60 Rada pověřuje starostu města jednáním o odkupu pozemku p. č. 5168 v k. ú. Jevíčko-

předměstí, 
 
10/60 Rada pověřuje IT zajištěním zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Synagoga na ul. Soudní, Jevíčko – oprava podlahy kúru a modlitebny“, 
 
11/60 Rada pověřuje IT jednáním s projektantem za účelem zajištění technického řešení opravy 

veřejné cesty, která tvoří spojnici mezi ul. Okružní II a Pod Zahradami, 
 
12/60 Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Kamil Pitner, Horní Štěpánov 362 na podlahářské 

práce na městské ubytovně (výměna linolea ve dvou místnostech dle návrhu správce) ve výši 
26.392 Kč vč. DPH, 

 
13/60 Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi 

Městem Jevíčko a společností ASEKOL, a. s. s ohledem na novou strukturu kategorizace 
elektrozařízení, 

 
14/60 Rada uděluje souhlas s navrženým umístěním vedení teplovodu z areálu HZS Jevíčko do 

lokality stávajících skleníků na pozemku p. č. 5202 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
15/60 Rada schvaluje úhradu nákladů za ubytování a stravu členů delegace ze Zakarpatí a výdajů 

na občerstvení při společných jednáních s radními a zastupiteli dle zápisu, 
 
16/60 Rada schvaluje nákup 2 ks výstavních vitrín pro potřeby městského muzea od spol. LOTECH 

Praha ve výši 92.794 Kč vč. DPH spolufinancovaných z grantu Pardubického kraje ve výši 
50.000 Kč, daru společnosti MARS Jevíčko ve výši 30.000 Kč a Městem Jevíčko ve výši 
12.794 Kč, 
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17/60 Rada schvaluje přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí pro Město Jevíčko ve 
výši 95.971 Kč na výkon sociální práce na MěÚ Jevíčko dle ust. § 92 - § 93a zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

 
18/60 Rada schvaluje zakoupení výpočetní techniky pro potřeby strážníků MP Jevíčko do částky 

57.000 Kč vč. DPH 
 
19/60 Rada schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-

2014776/VB/01 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. 187/3, p. č. 1750/4, p. č. 1750/1, p. č. 1740/14 a p. č. 1750/8, vše v k.ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 15. 5. 2017 
Sejmuto: 31. 5. 2017 


