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Usnesení  
z 30. schůze Rady města Jevíčka 

konané dne 5. prosince 2011 

 
 
1/30 Rada schvaluje zpracování znaleckého posudku na nemovitost bývalé vodárny Ing. Jiřím 

Valčíkem, 
 
2/30 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy nebytového prostoru na ulici Soudní 51 do 

31. 12. 2012 žadateli dle zápisu, 
 
3/30 Rada schvaluje přidělení odměny řediteli ZŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu, 
 
4/30 Rada schvaluje zakoupení plnícího plynu za částku 4.500 Kč bez DPH na akci RC Palouček 

„Hromadné vypuštění balónků s přáním Ježíškovi“, 
 
5/30 Rada schvaluje pronájem nebytových prostor na ul. Třebovská 71 Liboru Vyklickému, 569 44 

Jaroměřice 425, IČ: 66553580 za částku 28.053 Kč/rok, 
 
6/30 Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu kulturního domu v Zadním Arnoštově v rámci akce 

„Poslední leč“ pořádané MS Nová Lípa, 
 
7/30 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy nebytového prostoru na ulici Růžová 91 

do 31. 12. 2012 žadateli dle zápisu, 
  
8/30 Rada pověřuje IT proměřením pozemku p. č. 52/1 – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí 

za účelem zjištění možnosti umístění plechových garáží na základě žádostí dle zápisu, 
 
9/30 Rada schvaluje poskytnutí propagačních materiálů města Jevíčka pro ZŠ Jevíčko v částce 

1.000 Kč v rámci pořádání XII. plesu ZŠ Jevíčko,  
 
10/30 Rada schvaluje finanční limit na výdaje v rámci pořádání akce „Vánoční mls“ ve výši 

11.000 Kč, 
 
11/30 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru prověřením okolností odstranění černé 

skládky na Červeném kopci, 
 
12/30 Rada schvaluje zapojení města Jevíčka do soutěže města a obcí „O nejhezčí vánoční strom 

roku 2011 v ČR“, 
 
13/30 Rada schvaluje smlouvu o příspěvku mezi Městem Jevíčko a Alžbětou Sedláčkovou, Kobližná 

125, Jevíčko na příspěvek ve výši 14.000 Kč na pořízení schodišťové sedačky, 
 
14/30 Rada souhlasí s umístěním „Petice za zachování stávajícího systému speciálního školství“ 

v prostorách, které jsou ve správě města (MěÚ, knihovna a IC), 
 
15/30 Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně 

na výdaje JSDH Jevíčko v částce 52.421 Kč pro rok 2011, 
 
16/30 Rada pověřuje vedoucí PBH a místostarostu zastupováním města Jevíčka u Okr. soudu 

ve Svitavách dne 20. 12. 2011 u nařízeného jednání ve věci vyklizení bytu M. Mikuláše 551, 
 
17/30 Rada schvaluje opravu chodníku a místní komunikace před domy č. p. 56 a 57 na ul. Soudní 

firmou Akvamont, spol. s r. o., Svitavy za částku 25.333 Kč vč. DPH, 
 
18/30 Rada schvaluje Příkaz č. 1 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků PBH k 31. 12. 

2011 a Směrnici o inventarizaci PBH města Jevíčko, 
 
19/30 Rada uděluje souhlas s výstavbou reklamních pylonů společnosti REHAU, s. r. o., IČ: 

45799261, Obchodní 117, 251 70 Čestlice na pozemku p. č. 1665/27 a p. č. 5330/1 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí, 
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20/30 Rada schvaluje pronájem části pozemku p. č. 5330/1 (5 m2) – trvalý travní porost v k. ú. 

Jevíčko-předměstí společnosti REHAU, s. r. o., IČ: 45799261, Obchodní 117, 251 70 Čestlice 
za cenu 1.250 Kč/m2 a rok bez DPH, celkem 6.250 Kč/rok, 

 
21/30 Rada schvaluje podání žádostí o grant Pardubického kraje na akci: „Festival mládežnických 

dechových orchestrů v Jevíčku 2012 – 9. ročník“ v částce 79.000 Kč (39.500 Kč spoluúčast 
Města Jevíčka) a na akci: „Malohanácký harmonikář 2012 – 4. ročník“ v částce 36.000 Kč 
(18.000 Kč spoluúčast Města Jevíčka), 

 
22/30 Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu kina ASTRA k uskutečnění koncertu „Jevíčského 

BIG BANDU“ dne 28. 12. 2011, 
 
23/30 Rada pověřuje IT zjištěním podmínek pro umístění dopravních značek zákaz zastavení 

v ul. Kostelní, 
 
24/30 Rada pověřuje IT zajištěním dodatkové tabulky pro 4 vyhrazená parkovací místa 

na Palackého náměstí s uvedením doby Po-Pá 06:30 – 17:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
                            Ing. Roman Müller, v. r.                                  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.   
                                       starosta                                                        místostarosta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 7. 12. 2011 
Sejmuto: 23. 12. 2011 


