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Usnesení  
z 16. schůze Rady města Jevíčka 

konané dne 13. června 2011 

 
 
1/16 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru zajištěním podkladů ohledně statistiky 

zpracovaných smluv pro Město Jevíčko JUDr. Alenou Jahodovou, 
 
2/16 Rada schvaluje provedení překopu komunikace na pozemku p. č. 1753/2 – ostatní plocha v k. ú. 

Jevíčko-předměstí, za účelem opravy kanalizační přípojky žadatelem dle zápisu. Žadatel je 
povinen, po provedení nezbytných oprav, uvést pozemek po překopu do původního stavu, 

 
3/16 Rada schvaluje provedení ořezání a údržbu dřevin přiléhajících ke zdi domu č. p. 264 na ul. 

Okružní II/264 a pověřuje IT zajištěním opatření, 
 
4/16 Rada schvaluje přihlášení osoby k trvalému pobytu na adrese Biskupická 364 v Jevíčku, 
  
5/16 Rada schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 4241/21 a p. č. 4241/22 oba orná půda v k. ú. 

Jevíčko-předměstí, 
 
6/16 Rada schvaluje bezplatný pronájem kina Astra, za účelem konání 3. školní akademie, která 

se uskuteční ve dnech 16. a 17. 6. 2011, 
 
7/16 Rada schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 46/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

Jevíčko-předměstí, 
 
8/16 Rada schvaluje příspěvek ve výši 120 Kč na každého účastníka letního tábora v Bobrovecké 

dolině, s trvalým pobytem v Jevíčku, pořádaného oddílem PIONÝR Jevíčko, dle předloženého 
seznamu, 

 
9/16 Rada schvaluje příspěvek ve výši 120 Kč na každého účastníka letních táborů v Trhonicích, 

s trvalým pobytem v Jevíčku, pořádaného Svazem skautů a skautek ČR Jevíčko, dle předloženého 
seznamu, 

 
10/16 Rada schvaluje použití vozidla Peugeot Boxer, pro potřeby oddílu PIONÝR Jevíčko, k přepravě 

dětí na letní tábor do Bobrovecké doliny v SR, 
 
11/16 Rada schvaluje přidělení bytu č. 1 na ul. Třebovská 421 žadateli dle zápisu na návrh komise 

bytové a sociální, 
 
12/16 Rada pověřuje místostarostu jednáním ve věci dalšího postupu prací na Regulačním plánu MPZ 

a zajištěním předpokládaných dalších nákladů na dokončení dokumentace ze strany USB 
Brno, s. r. o., 

 
13/16 Rada pověřuje IT zajištěním odstranění zbylých pařezů po skácených stromech na Palackého 

náměstí technickými pracovníky města, 
 
14/16 Rada schvaluje směrnici č. 3/2011 „Pravidla města Jevíčko pro stanovení týdenní pracovní doby 

pro účely náhrady mzdy při pracovní neschopnosti včetně kontroly práce neschopných 
zaměstnanců a pro účely čerpání dovolené a náhradu mzdy při návštěvě lékaře“ s účinností od 
1. 7. 2011, 

 
15/16 Rada schvaluje odúčtování nevymahatelného závazku, který má vůči PBH města Jevíčko zemřelý 

Pavel Němec ve výši 9.285 Kč z nájemného za měsíc červen 2011, 
 
16/16 Rada schvaluje odúčtování nevymahatelného závazku, který má vůči Městu Jevíčko zemřelý 

František Kunc ve výši 6.700 Kč z titulu nedoplatku za ubytování. 
 
 
                                 Ing. Roman Müller, v. r.                                  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.   
                                           starosta                                                        místostarosta  
 
 
Vyvěšeno: 15. 6. 2011 
Sejmuto: 1. 7. 2011 


