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Usnesení  
z 19. schůze Rady města Jevíčka 

konané dne 3. srpna 2011 

 
 

1/19 Rada schvaluje provedení nátěru oken bytu č. 10 na ul. Nerudova 529 v Jevíčku, 
 
2/19 Rada schvaluje CN firmy VPO Protivanov na výměnu oken domu na ul. Okružní I/276 

za částku 11.746 Kč vč. DPH, 
 
3/19 Rada neschvaluje záměr prodeje bytového domu č. p. 91 na ul. Růžová, 
 
4/19 Rada schvaluje rozšíření stávajících sběrných míst na tříděný odpad a pověřuje IT zajištěním 

vybudování zpevněné plochy, 
 
5/19 Rada schvaluje, od 1. 9. 2011, snížení nájemného za přízemní byt v bytovém domě 

na ul. K. H. Borovského 465 na 50 % současného nájmu, kde povrchová úprava stěn bude 
řešena obložením se samovolným odvětráváním, 

  
6/19 Rada pověřuje místostarostu jednáním s nájemníky přízemního bytu v bytovém domě na ul. 

K. H. Borovského 465 s možností přidělení náhradního bytu, 
 
7/19 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním cenových nabídek na výměnu oken na bytě č. 2 

č. p. 364 na ul. Biskupická, 
 
8/19 Rada uděluje souhlas se stavbou garáže žadateli dle zápisu, 
 
9/19 Rada schvaluje příspěvek na vydávání Vlastivědných listů Pardubického kraje ve výši 

2.000 Kč, 
 
10/19 Rada schvaluje pronájem části pozemku p. č. 53 – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí 

na ul. Okružní I žadatelům dle zápisu, za částku 2 Kč/m2/rok na dobu neurčitou, 
 
11/19 Rada schvaluje příspěvek ve výši 120 Kč na každého účastníka letního tábora v Drhlenách 

v Českém ráji, s trvalým pobytem v Jevíčku, pořádaného SRPS ZŠ Jevíčko dle předloženého 
seznamu, 

 
12/19 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru vypracováním nájemní smlouvy týkající se 

provozování prodejního automatu na svíčky na místním hřbitově s firmou ADIE, s. r. o., nám. 
E. Husserla 16, Prostějov s poplatkem za užívání veřejného prostranství dle platné OZV 
města Jevíčko, 

 
13/19 Rada schvaluje užití vozidel SDH Jevíčko k jízdám na akce v měsíci srpnu 2011 dle zápisu, 
 
14/19 Rada schvaluje úhradu finančních nákladů na doprovodný kulturní program v rámci akce 

„Jevíčská pouť 2011“ do částky 50.000 Kč, 
 
15/19 Rada schvaluje zrušení úhrad za zábor veřejného prostranství pro stánkový prodej v rámci 

pořádané akce „Jevíčská pouť 2011“ dne 14. 8. 2011. Velikost záboru jednotlivých prodejních 
míst, bude korigováno pořadateli, 

 
16/19 Rada schvaluje úhradu 1 ks stromu lípy srdčité – Tilia cordata ‘Green Globe‘ částkou 5.000 Kč 

vč. DPH stejným podílem Města Jevíčko a Gymnázia Jevíčko, který bude zasazen dne 
22. 8. 2011 na počest výročí 800 let od narození sv. Anežky České u sochy J. A. Komenského 
před budovou Zámečku, 

 
17/19 Rada schvaluje zakoupení multifunkční barevné tiskárny pro potřeby Infocentra do částky 

5.000 Kč bez DPH, 
 
18/19 Rada schvaluje zakoupení barevné inkoustové tiskárny pro potřeby MěÚ Jevíčko do částky 

1.700 Kč vč. DPH vč. jedné sady originálních náplní do částky 1.900 Kč vč. DPH, 
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19/19 Rada schvaluje ukončit smlouvy o ubytování s neplatiči ubytovny města ke dni 20. 8. 2011, 
 
20/19 Rada pověřuje tajemníka MěÚ ve spolupráci s JUDr. Jahodovou zajištěním předání dlužných 

nájmů za ubytování Okresnímu soudu ve Svitavách k jejich vymožení, 
 
21/19 Rada schvaluje personální opatření ve Středisku pečovatelské služby v Jevíčku dle zápisu,  
 
22/19 Rada schvaluje směrnici č. 4/2011 kterou se stanoví „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic 

a stížností“, 
 
23/19 Rada schvaluje cenovou nabídku VPO Protivanov ve výši 14.526 Kč vč. DPH na dodávku 

okna pro potřeby školní družiny ZŠ Jevíčko, 
 
24/19 Rada pověřuje IT zajištěním kompletní CN na dodávku 8 oken pro budovu MěÚ Jevíčko, 
 
25/19 Rada schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlasu 

se zřízením stavby mezi Městem Jevíčko a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, 
na stavbu „Jevíčko K. Čapka 4222/2 AVEKO Servomotor“ – Nové kabelové vedení NN, 

 
26/19 Rada schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 1 na Palackého náměstí 

v Jevíčku, 
 
27/19 Rada schvaluje CN firmy Josef Bidmon, Jevíčko k osazení jímky u domu č. p. 35 v Zadním 

Arnoštově za částku 29.600 Kč bez DPH, 
 
28/19 Rada schvaluje CN firmy Josef Bidmon, Jevíčko k provedení rekonstrukce havarijního stavu 

kanalizace bytového domu č. p. 421 na ul. Třebovská za částku 34.620 Kč bez DPH, 
 
29/19 Rada schvaluje CN firmy VPO Protivanov na výměnu 2 ks oken domu č. p. 57 na ul. Soudní 

za částku 23.929,70 Kč vč. DPH, 
 
30/19 Rada schvaluje umístění televizního satelitu na vnější zeď bytového domu č. p. 551 

na ul. M. Mikuláše žadatelce dle zápisu.  
 
 
 
 
 
                                Ing. Roman Müller, v. r.                                  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.   
                                           starosta                                                        místostarosta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 8. 8. 2011 
Sejmuto: 24. 8. 2011 


