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Usnesení  
z 38. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 19. b řezna 2012 
 
 
1/38 Rada pověřuje IT zajištěním umístění dopravních značek omezujících rychlost jízdy 

na 30 km/h na ul. U Cihelny tak, aby rychlost byla omezena po celé její délce, 
 
2/38 Rada pověřuje IT provedením místního šetření za účelem zjištění možnosti zpevnění 

příjezdové cesty k pozemku p. č. 4802 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
3/38 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku OCHMT Moravská Třebová ve výši 3.000 Kč 

na podporu sociálních služeb, 
 
4/38 Rada schvaluje odpojení ze systému ústředního vytápění v domě K. H. Borovského 475 

žadatelům dle zápisu, 
 
5/38 Rada schvaluje úhradu faktury v částce 18.835 Kč firmě LANius, s. r. o., Jiráskova 1775, 

Tábor za UPDATE – nové verze pro moduly programu Clavius pro Městskou knihovnu 
v Jevíčku, 

 
6/38 Rada jmenuje konkursní komisi pro konkurs na pracovní místo ředitele ZŠ Jevíčko a pracovní 

místo ředitele ZUŠ Jevíčko a určuje tajemníka těchto komisí dle zápisu, 
 
7/38 Rada schvaluje podání žádosti o kácení dřevin dle žádosti Římskokatolickou farností Jevíčko, 
 
8/38 Rada schvaluje CN firmy Truhlářství František Pazdírek, Třebovská 324, Jevíčko na dodávku 

2 ks šatních skříní s příslušenstvím do místnosti pečovatelek na středisku PS Jevíčko ve výši 
12.579 Kč bez DPH, 

 
9/38 Rada pověřuje místostarostu zajištěním CN na digitalizaci kina ASTRA v Jevíčku, 
 
10/38 Rada schvaluje cenu za pronájem hrobového místa na částku 10 Kč/m2/rok a cenu služeb 

na pohřebišti v Jevíčku a U kostelíčka na částku 30 Kč/hrobové místo/rok, 
 
11/38 Rada schvaluje přidělení finanční odměny pracovnicím Městské knihovny v Jevíčku 

za obhájení 1. místa (potřetí po sobě) v celostátní soutěži o nejlepší webové stránky knihoven 
Biblioweb 2012 v obcích do 3 tisíc obyvatel dle přílohy zápisu, 

 
12/38 Rada pověřuje vedoucí PBH ve spolupráci s JUDr. Jahodovou podáním žádosti u Okresního 

soudu ve Svitavách k exekučnímu vymáhání částky dle zápisu, 
 
13/38 Rada schvaluje přechod nájmu bytu č. 5 na ul. Růžová 83 na osobu spolubydlící v bytě dle 

zápisu, 
 
14/38 Rada schvaluje upuštění od vymáhání poplatku z prodlení u nájemníků městských bytů za rok 
 2011. V roce 2012 se bude poplatek z prodlení uplatňovat v souladu s občanským 
 zákoníkem, 
 
15/38 Rada schvaluje pronájem pozemku p. č. 48/3 (317 m2) – zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov 
 od Pozemkového fondu České republiky. 
 
 
 

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