
Usnesení z 62. schůze RM 
konané dne 5. 6. 2017 

1/2 

Usnesení  
z 62. schůze Rady města Jevíčko 

konané dne 5. 6. 2017 
 
1/62 Rada schvaluje nákup asfaltového recyklátu od společnosti M-Silnice v částce 12.100 Kč vč. 

DPH na opravu prostoru před sochou T. G. Masaryka na Palackého nám. v Jevíčku, 
 
2/62 Rada schvaluje výši paušálního poplatku 12.000 Kč ročně za zajištění požární ochrany pro 

obec Víska u Jevíčka městem Jevíčko a výši paušálního poplatku 12.000 Kč ročně za 
zajištění požární ochrany pro obec Biskupice městem Jevíčko s účinností od 1. 9. 2017, kdy 
součástí uzavřených smluv budou dále bližší podmínky, závazky, práva a povinnosti 
smluvních stran, 

 
3/62 Rada pověřuje starostu jednáním s Pardubickým krajem ve věci vybudování dětského 

dopravního hřiště na pozemku ve správě Gymnázia Jevíčko, 
 
4/62 Rada schvaluje opravu malotraktoru TZ4 K14 v autoservisu Petr Zikmund Jevíčko za částku 

40.000 Kč vč. DPH a úhradu finanční částky za rozebrání multikáry M 25 a pověřuje IT ve 
spolupráci s vedoucím technických pracovníků města zajištěním vyhlášení poptávkového 
řízení na odprodej této multikáry a znaleckého posudku od pana Milana Karpíška, znalcem 
z oboru odhady motorových vozidel, Svitavy, 

 
5/62 Rada schvaluje použití místní komunikace mezi silnicí II. třídy č. 366 a silnicí III. třídy směrem 

na obec Smolná na den 30. 7. 2017, kdy se uskuteční silniční cyklistický závod Moravského 
poháru, 

 
6/62 Rada schvaluje uzavření části Palackého náměstí (parkoviště před OD COOP) pro AVZO 

TSČ ČR – ZO Jevíčko, Palackého nám. 15, Jevíčko na den 18. 6. 2017 od 13:00 h do 16:00 
h, kdy bude uspořádána pro mládež soutěž jízda zručnosti na tříkolkách a jízdních kolech, 

 
7/62 Rada schvaluje navýšení provozního rozpočtu ZUŠ Jevíčko ve výši 5.000 Kč v souvislosti 

s účastí souboru Etien Band v celostátním kole Národní soutěže ZUŠ, 
  
8/62 Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč na každého účastníka letního tábora s trvalým pobytem 

v Jevíčku pořádaného SRPS – ZŠ Jevíčko, U Zámečku 784, Jevíčko ve Smolenském údolí 
v termínu 30. 7. 2017 – 5. 8. 2017 dle předloženého seznamu a zproštění nájmu za tábořiště, 

 
9/62 Rada uděluje souhlas pro T. J. SK Jevíčko, z. s., Palackého nám. 1, Jevíčko k uspořádání 

sportovně-kulturní akce „Rozloučení s prázdninami“, která se uskuteční 2. 9. 2017 od 14:00 h 
do 24:00 h v areálu Panského dvora s paušální platbou 1.000 Kč za spotřebované energie, 

 
10/62 Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu, 
 
11/62 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pk o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč 

z rozpočtových prostředků Pk na projekt „Festival mládežnických dechových orchestrů 
v Jevíčku 2017 – 14. ročník“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

 
12/62 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí 

programové účelové dotace z rozpočtových prostředků Pk ve výši 300.000 Kč na pořízení 
cisternové automobilové stříkačky CAS 30 T 815-7 pro JSDH Jevíčko a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy, 

 
13/62 Rada schvaluje vyslání nového vozidla JSDH Jevíčko CAS 30 T 815-7 na regionální soutěž 

družstev HZS Pardubického a Královéhradeckého kraje v požárním sportu, která se bude 
konat 20. 6. 2017 ve městě Moravská Třebová a v obci Linhartice, 

 
14/62 Rada schvaluje CN firmy Luděk Trunečka, DiS., Hybešova 329/38, 568 02 Svitavy na činnosti 

koordinátora BOZP v rámci akce „Zateplení bytového domu Křivánkova 98 v Jevíčku“ ve výši 
24.200 Kč (není plátce DPH), 
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15/62 Rada pověřuje místostarostu projednáním dopisu SUEZ k optimalizaci cen a systému svozu 
komunálního odpadu se zástupcem svozové společnosti, 

 
16/62 Rada schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi Městem Jevíčko a Regionální rozvojovou 

agenturou Východní Moravy, tř. T. Bati 5146, 760 01 Zlín na dotační management akce: 
„Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Jevíčko“ po závěrečné vyhodnocení akce za 
odměnu ve výši 20.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

 
17/62 Rada schvaluje a pověřuje starostu jednáním s vlastníkem domu č. p. 121 na Malém náměstí 

o umístění DZ „Zákaz stání“ na jeho nemovitosti, 
 
18/62 Rada jmenuje Mgr. Bc. Dušana Tejkala členem přestupkové komise města Jevíčka s účinností 

od 1. 7. 2017, 
 
19/62 Rada schvaluje zakoupení alkoholtesteru zn. LIFELOC FC 20, stanoveného měřidla pro ČR, 

za částku 23.900 Kč vč. DPH pro potřeby strážníků MP Jevíčko, 
 
20/62 Rada schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti mezi Městem Jevíčko a svazkem obcí 

Skupinový vodovod Moravskotřebovska, Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová na 
zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p. č. 2322 v k. ú. Zadní Arnoštov a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

 
21/62 Rada uděluje souhlas s projektovou dokumentací na akci „ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO 

ZÁVODU REHAU JEVÍČKO CZ – PEPSIN“ a umístění stavby na pozemcích p. č. 5329, p. č. 
5330/1, p. č. 5335, p. č. 5359/3, p. č. 5336, p. č. 5331, p. č. 5332, p. č. 5330/3 a p. č. 5380/1, 
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

 
22/62 Rada uděluje souhlas s projektovou dokumentací na akci „PŘELOŽKA VRCHNÍHO VEDENÍ 

VN 22 kV DO KABELOVÉHO VEDENÍ“ a umístění stavby na pozemcích p. č. 5329, p. č. 
5330/1, p. č. 5331 a p. č. 5332, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

 
23/62 Rada schvaluje CN firmy Pavel Továrek, umělecké kovářství, Bělá u Jevíčka 37 na dodávku 

a montáž mříží na okna ve dvorním traktu MěÚ Jevíčko za nabídkovou cenu ve výši 38.000 
Kč (není plátce DPH), 

 
24/62 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pk o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč 

z rozpočtových prostředků Pk na projekt „Jevíčkovění – 6. ročník umělecko-terapeutického 
festivalu“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

 
25/62 Rada pověřuji IT dořešením pevného ohraničení dopadových ploch u herních prvků za ZŠ 

Jevíčko. 
 
 
  
 

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