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1/65

Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA Blansko, s. r. o., Rožmitálova 2291/14, Blansko na
výměnu okna bytu č. 4 na ul. Třebovská 71 v Jevíčku za cenu 18.733 Kč bez DPH s úhradou
z rozpočtu PBH města Jevíčka s realizací v roce 2018,

2/65

Rada pověřuje starostu jednáním se SDH Jevíčko o navržené možnosti prodeje vozidla
TATRA 148 CAS 32 rz SYA 03-74 jako nepotřebný majetek Pardubickému kraji za
posudkovou cenu 32.000 Kč stanovenou znaleckým posudkem s následným darováním
vozidla hasičům na Zakarpatí,

3/65

Rada schvaluje poskytnutí finančního daru Klubu chovatelů jezevčíků ČR ve výši 3.000 Kč
k zakoupení cen v rámci pořádání 9. ročníku Mezinárodní klubové výstavy jezevčíků, která se
uskuteční 6. 8. 2017 v areálu SK Jevíčko a bezplatné uveřejnění letáku ve zpravodaji,

4/65

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

5/65

Rada schvaluje umístění 2 – 3 malých stolků se židlemi (případně se slunečníky) před
provozovnu rychlého občerstvení u OD COOP na Palackého náměstí s úhradou záboru
veřejného prostranství dle platné obecně závazné vyhlášky města Jevíčko,

6/65

Rada uděluje souhlas ÚP ČR na zřízení a instalaci bezpečnostních prvků v prostorách
pracoviště ÚP ČR v Jevíčku dle předloženého návrhu na náklady města Jevíčko,

7/65

Rada neschvaluje vybudování protiprachové zábrany kolem domu č. p. 835 na ul. Pod
Zahradami,

8/65

Rada schvaluje namalování parkovacích pruhů na parkovišti A. K. Vitáka 596, 597 v Jevíčku
pracovníky města,

9/65

Rada schvaluje úhradu faktury firmě Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko
v částce 73.971 Kč bez DPH za provedení úprav sociálního zařízení v MŠ Jevíčko,

10/65

Rada uděluje souhlas pro ZŠ Jevíčko k přijetí účelově určeného finančního daru od
společnosti Women for Women, o. p. s., v rámci projektu „Obědy pro děti“ ve výši 25.920 Kč
a pověřuje ředitele ZŠ Jevíčko podpisem darovacích smluv,

11/65

Rada schvaluje udělení licence na provozování veřejné linkové osobní vnitrostátní dopravy
pro dopravce ARRIVA MORAVA, a. s., Vítkovická 3133/5, 702 22 Ostrava – Moravská
Ostrava na linku 780 445 na provoz mezi obcemi Konice – Šubířov – Dzbel – Konice
a pověřuje starostu jednáním o úpravě času odjezdů z města Konice místo 06:53 h na 07:20
h,

12/65

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

13/65

Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním CN na výměnu 2 ks oken v bytě na ul. M. Mikuláše
551,

14/65

Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu,

15/65

Rada schvaluje nákup nového propagačního materiálu pro potřeby Turistického informační
centra Jevíčko k propagaci města Jevíčka za částku 24.425 Kč bez DPH (29.554 Kč vč. DPH),

16/65

Rada schvaluje nabídku firmy Inoteska-CT, s. r. o., Skalka 1692, 560 02 Česká Třebová
k pronájmu radarového rychloměru AD9C, Ramer 10 C k účelnému využití strážníky MP
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Jevíčko v boji proti překračování nejvyšší dovolené rychlosti ve městě za částku 4.000 Kč bez
DPH/jeden den (4.840 Kč vč. DPH/jeden den),
17/65

Rada schvaluje umístění inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace, elektro) a vybudování dvou
zpevněných vjezdů a jednoho chodníku na náklady žadatele ke stavbě na p. č. 183/1 v k. ú.
Jevíčko-předměstí investora INDUSTRY OIL, s. r. o., K Pile 187, 569 44 Jaroměřice přes
pozemky v majetku Města Jevíčko na p. č. 1757/18, 1751/14, 1751/13 v k. ú. Jevíčkopředměstí. Vzhledem k tomu, že se jedná o napojení na krajskou komunikaci, musí žadatel
jednat se SÚS Pk a ve věci napojení na sítě, musí jednat se správci sítí,

18/65

Rada schvaluje opravu části komunikace na západní straně ulice Smolenská v Jevíčku
pracovníky města do výše pořízení stavebního materiálu 50.000 Kč vč. DPH,

19/65

Rada schvaluje přijetí dotace pro Město Jevíčko od Ministerstva zemědělství ČR na projekt
„Oprava hřbitovní zdi u kostelíčku sv. Bartoloměje“ ve výši 657.671 Kč,

20/65

Rada schvaluje CN Mgr. Jaroslava Špajse, U Hřiště 1280, 562 01 Ústí nad Orlicí na
objednávku administrace výběrového řízení za částku 9.000 Kč bez DPH a dotačního
managementu za částku 6.000 Kč bez DPH na projekt „Oprava hřbitovní zdi u kostelíčku sv.
Bartoloměje“,

21/65

Rada neschvaluje převod části pozemku p. č. 5317 – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí za
ČOV popř. odprodej za symbolickou cenu do majetku SDH Jevíčka a nabízí součinnost při
vytipování dalších vhodných lokalit určených k vybudování sportovního hasičského areálu,

22/65

Rada schvaluje nabídku Miroslava Kamrly, MK-Letecká fotografie Brno, Laštůvkova 77 na
zhotovení leteckého snímkování města Jevíčka do částky 20.000 Kč vč. DPH,

23/65

Rada schvaluje formu prezentace nálezu římského příkopu navrženou po konzultaci s RML
a ARUB na ul. Římských legií v Jevíčku tak, že jeho průběh bude zvýrazněn v komunikaci na
dvou místech zadlážděním rustikální dlažbou a místo bude doplněno cedulemi u chodníku
s odborným výkladem,

24/65

Rada schvaluje podmínky výzvy a zadávací dokumentace na zajištění administrace
a projektové přípravy akce „Cyklostezka Velké Opatovice – Jevíčko“ a složení komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek za Město Jevíčko dle zápisu,

25/65

Rada schvaluje CN na provedení restaurátorských průzkumů na památkách Ing. Ladislavem
Krylem, Zdislav 9, 538 54 Luže v celkové výši 77.000 Kč (není plátce DPH) dle zápisu
a pověřuje starostu jednáním o spolufinancování ŘKF Jevíčko,

26/65

Rada neschvaluje pronájem prostor v bývalém HD na ul. Třebovská žadatelům dle zápisu
z důvodu vysokých investic na opravu nemovitosti,

27/65

Rada schvaluje dohodu mezi Městem Jevíčko a Regionálním muzeem v Litomyšli o provedení
záchranného archeologického výzkumu v rámci akce „Chodník u zámečku, Jevíčko“ za částku
10.000 Kč (nejsou plátci DPH) a pověřuje starostu podpisem dohody,

28/65

Rada schvaluje CN firmy JUSTITIA CONSULTING PARTNERS, s. r. o., 28. října 1142/168,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory na administraci zadávacího řízení na projekt „Jevíčko –
Návrh výsadeb na veřejném prostranství předprostoru hřbitova“, za nabídkovou cenu
12.000 Kč (není plátce DPH),

29/65

Rada schvaluje směrnici k zajištění odchytu, převzetí a umístění toulavých a opuštěných psů
na území města Jevíčka č. 2-MP/2017 a sazebník nákladů vzniklých při zajištění odchytu,
převzetí a umístění toulavých a opuštěných psů na území města Jevíčka s účinností od 1. 8.
2017,

30/65

Rada pověřuje velitele MP Jevíčko zjištěním cen a podmínek umísťování odchycených zvířat
v útulcích v dosahu města Jevíčka,

31/65

Rada schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy
o právu provést stavbu č. IZ-12-2000347 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce,
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a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 5329,
p. č. 5330/1, p. č. 5331 a p. č. 5332, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorázové náhrady
7.200 Kč bez DPH (8.712 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy,
32/65

Rada schvaluje ostříhání břečťanu a úpravu nádvoří ve dvorním traktu domu č. p. 71 na ul.
Třebovská,

33/65

Rada schvaluje zásah na zeleni kolem vodního toku vedoucího kolem pozemku p. č. st. 24
v k. ú. Zadní Arnoštov,

34/65

Rada uděluje souhlas se změnou účelu užívání pozemků p. č. 3059/3, p. č. 3058/2 a p. č.
3061/1, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí z důvodu využití parcel pro sběrný dvůr,

35/65

Rada schvaluje CN firmy MOLAT, spol. s r. o., Velké Opatovice na odstranění světlíku
s doplněním krytiny na bytovém domě Křivánkova 98, Jevíčko za cenu 37.500 Kč bez DPH
s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka,

36/65

Rada schvaluje úpravu (zvýšení) nájemného o 10 % v městských bytech ul. K. Čapka 783,
Jevíčko s účinností od 1. 11. 2017 a dalších 10 % od 1. 11. 2018 dle § 2249 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

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

Vyvěšeno: 3. 8. 2017
Sejmuto: 21. 8. 2017
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