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Usnesení  
z 21. schůze Rady města Jevíčka 

konané dne 15. srpna 2011 

 
1/21 Rada pověřuje IT zajištěním CN na nejnutnější opravy hradebního tělesa,  
 
2/21 Rada pověřuje místostarostu jednáním s majitelkou č. p. 164 ve věci odvedení dešťové vody 

z kůlen přiléhajících k hradbám, aby nedocházelo k jejich podmáčení, 
 
3/21 Rada pověřuje místostarostu ve spolupráci s JUDr. Jahodovou zjištěním dalšího postupu v případě 

exekučního příkazu č. j. 065 EX 01886/10-005, 
 
4/21 Rada neschvaluje záměr prodeje pozemku v majetku města žadateli dle zápisu, 
 
5/21 Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Jevíčko a VHOS, a. s., Moravská Třebová 

na dodávku vody a odvádění odpadních vod z kašny na Palackého náměstí, 
 
6/21 Rada pověřuje místostarostu zajištěním písemných stanovisek všech dotčených orgánů týkající 

se návrhu změny regulačního plánu MPZ Jevíčko, 
  
7/21 Rada schvaluje výjimku ze záboru veřejného prostranství pro žadatele dle zápisu na dobu 2 let 

z důvodu spolupodílení se na zadláždění prostoru před budovou Hostince Na Dvorci, 
 
8/21 Rada schvaluje umístění stojanu na jízdní kola před prodejnou ENAPO na Palackého náměstí 

v Jevíčku, 
 
9/21 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v částce 1.000 Kč Klubu chovatelů jezevčíků ČR 

na pohár pro vítěze výstavy jezevčíků, která se bude konat 11. 9. 2011 v areálů SK, 
 
10/21 Rada schvaluje obnovení stánkového prodeje na Palackého náměstí ve vyhrazené části před 

sochou TGM s platností od 1. 9. 2011, 
 
11/21 Rada schvaluje opravu lavic na Palackého náměstí pracovníky města, 
 
12/21 Rada schvaluje úhradu finančních nákladů na zajištění technického zázemí a občerstvení pro 

hosty a účinkující v rámci akce „Jevíčská pouť 2011“ do částky 50.000 Kč, 
 
13/21 Rada ukládá vedoucím organizačních složek města, vyžádat si předchozí souhlas rady města, při 

zřejmém provádění činností nad rámec činností popsaných v organizačním řádu a pracovní náplni, 
 
14/21 Rada schvaluje podání žádostí k pokácení dřevin uvedených dle zápisu na doporučení komise 

životního prostředí, 
 
15/21 Rada schvaluje pronájem sálu Zámečku společnosti Chráněná ICT Deep Boskovice k uskutečnění 

bezplatného kurzu pro seniory „Senioři komunikují“ za částku 2.000 Kč vč. DPH, 
 
16/21 Rada schvaluje odměnu panu Františkovi Plechovi, ve výši dle přílohy zápisu, za zpracování 

zápisů do Kroniky města Jevíčko, 
 
17/21 Rada schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor na ul. Kostelní 41 v Jevíčku, 
 
18/21 Rada pověřuje tajemníka a místostarostu ve spolupráci s JUDr. Jahodovou přípravou OZV města 

Jevíčko pro usměrnění parkování vozidel a umisťování popelnic na Palackého náměstí, 
 
19/21 Rada pověřuje starostu jednáním s dopravci ve věci dlouhodobějšího stání autobusů na Palackého 

náměstí, 
 
20/21 Rada pověřuje IT zajištěním obnovení nátěrů na přechodech pro chodce dle zápisu. 
 
 
                                    Ing. Roman Müller, v. r.                                 Mgr. Miroslav Šafář, v. r.   
                                              starosta                                                        místostarosta   
 
Vyvěšeno: 19. 8. 2011 
Sejmuto: 5. 9. 2011 


