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Usnesení  
z 12. schůze Rady města Jevíčka 

konané dne 11. dubna 2011 

 
 
1/12 Rada pověřuje IT zajištěním CN na provedení opravy motorů ventilátorů na budově kina,    
 
2/12 Rada schvaluje nájemné za ubytování v Městské ubytovně v částce 3.200 Kč vč. DPH/měsíc, 
 
3/12 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 538/18 (1.223m2) – zahrada v k. ú. Jevíčko-

předměstí, 
  
4/12 Rada schvaluje záměr o výpůjčce budovy bez č. p. stojící na pozemku p. č. st. 256/1 – 

zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
5/12 Rada schvaluje použití vozidla Peugeot Boxer pro potřeby ZŠ Jevíčko k cestě na školní výlet 

do SR za úhradu PHM,                                                                                 
 
6/12 Rada schvaluje přihlášení osob k trvalému pobytu na adrese K. Čapka 783 v Jevíčku, 
 
7/12 Rada schvaluje záměr pronájmu garáže ve dvorním traktu pozemku p. č. st. 33 – zastavěná 

plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-město, 
 
8/12 Rada schvaluje umístění reklamní tabule na otočných hodinách na Palackého náměstí firmě 

JakaCom, s. r. o., Nádražní 74, Velké Opatovice za částku 500 Kč vč. DPH/měsíc, 
 
9/12 Rada schvaluje tisk 2.500 ks propagačních materiálů „Městský okruh Jevíčko“ za částku 

4.400 Kč bez DPH, 
 
10/12 Rada schvaluje zpracování odborného posudku Zahradní krajinářskou tvorbou Brno 

k posouzení stavu aleje jírovců v ul. U Zámečku před budovou ZŠ za částku 3.800 Kč bez 
DPH, 

 
11/12 Rada ruší bod usnesení RM č. 23/12 ze dne 14. 5. 2007, 
 
12/12 Rada schvaluje Směrnici č. 1/2011 – Organizační řád MěÚ Jevíčko, 
 
13/12 Rada schvaluje Směrnici č. 2/2011 – Pracovní řád MěÚ Jevíčko, 
 
14/12 Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Jevíčko a společností ČEPRO, a. s., Praha 

k odebírání PHM, 
 
15/12 Rada schvaluje CN firmy ISMA Jevíčko, s. r. o. v částce 49.654 Kč vč. DPH na rekonstrukci 

kanalizační šachty na ul. Soudní v Jevíčku, 
 
16/12 Rada schvaluje CN firmy ISMA Jevíčko, s. r. o. v částce 48.856 Kč vč. DPH na opravu 

kanalizační přípojky na ul. Soudní v Jevíčku, 
 
17/12 Rada schvaluje odměnu pracovnicím MK v Jevíčku ve výši dle přílohy zápisu. 
 
 
 

Ing. Roman Müller, v. r.                              Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
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