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1/64

Rada schvaluje žadatelce dle zápisu možnost splácení nedoplatku za dodávku zemního plynu
v částce 5.178 Kč dle přiloženého splátkového kalendáře se splacením do konce roku 2017,

2/64

Rada neschvaluje dotaci ve výši 200 Kč na každého účastníka letního tábora s trvalým
pobytem v Jevíčku pořádaného organizací Pionýr, z. s., Barvířská 113, Jevíčko dle
předloženého seznamu z důvodu nedodržení podmínek grantového systému města Jevíčka,
kdy žádost má být podána nejpozději 14 dnů před zahájením vlastní akce,

3/64

Rada schvaluje bezplatné poskytnutí prostoru dvora za budovou ZŠ v Jevíčku pořadatelům
k uskutečnění 9. ročníku závodu horských kol „MTB Jevíčko“, který se uskuteční dne 26. 8.
2017, poskytnutí věcných cen a stanovuje poplatek pořadatelům závodu horských kol pro
Město Jevíčko ve výši 20 Kč na dospělou osobu závodníka na pokrytí nákladů za energie,

4/64

Rada schvaluje uzavírku části ul. Vrchlického od křižovatky s ul. Mackerleho až na konec ul.
v době od 12:15 h do 17:00 h dne 26. 8. 2017 pro závod „MTB Jevíčko“, dále uzavírku ul.
Římských legií od 12:15 h do 13:15 h dne 26. 8. 2017 pro cyklistický závod dětí a povolení
průjezdu závodu dětí po parcelách p. č. 4236/1, p. č. 4236/8, p. č. 4236/10, p. č. 4236/11, p. č.
4238/1, p. č. 4240, p. č. 4233, p. č. 4234, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí,

5/64

Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč na každého účastníka letního tábora s trvalým pobytem
v Jevíčku pořádaného organizací SRPS – ZŠ Jevíčko dle předloženého seznamu,

6/64

Rada pověřuje vedoucí PBH města Jevíčka zajištěním CN na výměnu okna bytu na bytovém
domě na ul. Třebovská 71,

7/64

Rada schvaluje výměnu nájezdových obrubníků a zadláždění vjezdu na pozemku města před
domem č. p. 185 na ul. Brněnská v Jevíčku a zadláždění na pozemku vlastníka nemovitosti za
úhradu žadatelem,

8/64

Rada schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 4238/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

9/64

Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu,

10/64

Rada schvaluje uzavření koordinační dohody mezi Městem Jevíčko a Policií ČR, Krajským
ředitelstvím Pk, Územním odborem Svitavy o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku,

11/64

Rada ruší usnesení č. 29/58 ze dne 3. 4. 2017,

12/64

Rada schvaluje výrobu a nákup 600 ks knih „MALOHANÁCKÉ HALALI“ autorů Oldřicha
Koudelky a Jana Hlaváče u společnosti TG Tisk, s. r. o., 5. května 1010, Lanškroun za
celkovou cenu 73.600 Kč bez DPH (89.056 Kč vč. DPH) se spolufinancováním okolních obcí
Velké Opatovice, Jaroměřice, Biskupice, Úsobrno, Městečko Trnávka, Vranová Lhota
a Chornice částkou do 40.000 Kč,

13/64

Rada ruší usnesení č. 9/62 ze dne 5. 6. 2017,

14/64

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 a bezplatné využití areálu Panského dvora,

15/64

Rada schvaluje cenovou nabídku Mgr. Jaroslava Špajse, U Hřiště 1280, Ústí nad Orlicí na
administraci podání žádosti o dotaci, výběrového řízení a realizace akce „Oprava atletického
oválu hřiště Jevíčko“ za částku 24.000 Kč (není plátce DPH),

1/2

Usnesení z 64. schůze RM
konané dne 10. 7. 2017

16/64

Rada schvaluje cenovou nabídku Ing. Luďka Fridricha, Jahodová 489, 760 01 Zlín na
zpracování projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci na akci „Oprava atletického
oválu hřiště Jevíčko“ ve výši 79.000 Kč (není plátce DPH),

17/64

Rada schvaluje uhrazení faktur za zakoupení zbraní, nábojů a čištění na zbraně od firmy
ZEMPRO-FRUIT, s. r. o., 569 03 Rozhraní 86 pro potřeby strážníků MP Jevíčko za celkovou
částku 31.454 Kč vč. DPH,

18/64

Rada schvaluje informování občanů o monitorování prostor města kamerovými systémy, které
užívají strážníci MP Jevíčko,

19/64

Rada schvaluje provedení dočasné úpravy stání vozidel v ul. Soudní umístěním přenosných
dopravních značek IP11g, která umožňuje vozidlům částečné stání na chodníku podélné,

20/64

Rada schvaluje předložení žádosti na Policii ČR DI Svitavy k vyjádření na změnu dopravního
značení dle návrhu předloženého komisí pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost,

21/64

Rada odvolává Jaroslavu Jeřábkovou z členství v přestupkové komisi města Jevíčka na
vlastní žádost ke dni 31. 7. 2017,

22/64

Rada schvaluje nákup převodky řízení v ceně 15.000 Kč bez DPH a dokončení opravy
malotraktoru TZK 4,

23/64

Rada schvaluje ceník provozních nákladů za práci techniky (vozidel) JSDH Jevíčko, s
účinností od 1. 7. 2017 dle zápisu,

24/64

Rada schvaluje odměny aktivním členům JSDH Jevíčko za první pololetí 2017 dle návrhu
velitele JSDH Jevíčko,

25/64

Rada schvaluje zakoupení vozidlového terminálu TPM 700 a jeho montážní sady do vozidla
CAS 30 T 815 – 7 v celkové ceně do 70.200 Kč vč. DPH a zakoupení hasičského vybavení
(hadic, armatur), které budou součástí vybavení nové CAS 30 v celkové ceně 40.222 Kč vč.
DPH pro potřeby JSDH Jevíčko,

26/64

Rada pověřuje IT zpracováním poptávkového řízení na prodej Multikáry M25 rz 1E9 2386
obálkovou metodou, tzn. prodej nejvyšší podané nabídce,

27/64

Rada pověřuje velitele JSDH Jevíčko zajištěním písemného stanoviska od SDH Jevíčko ve
věci záměru prodeje, případně daru vozidla TATRA 148 CAS 32 rz SYA 03-74,

28/64

Rada schvaluje směrnici pro vyzvedávání a ukládání zbraní a střeliva strážníky MP Jevíčko
č. 1-MP/2017 s účinností od 1. 7. 2017,

29/64

Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2014885/VB/2 mezi Městem
Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného
břemene – služebnosti na pozemku p. č. 1502/12 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

30/64

Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru ve spolupráci s místostarostou jednáním
o možnosti vydělení jedné části pozemku p. č. 5142 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

31/64

Rada schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 4816 – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí,

32/64

Rada schvaluje CN firmy MOLAT, spol. s r. o., Velké Opatovice na zhotovení a montáž
centrálního satelitního horizontálního střešního stožáru na bytovém domě č. p. 98 na ul.
Křivánkova v Jevíčku za cenu 21.730 Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka.
Mgr. Miroslav Šafář, v. r.
Místostarosta

Vyvěšeno:12. 7. 2017
Sejmuto: 28. 7. 2017

2/2

