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Usnesení  
z 58. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 26. listopadu 2012 
 
 
1/58 Rada schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 4241/23 a 4241/24 – oba orná půda v k. ú. 

Jevíčko-předměstí, 
 
2/58 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na garáž v k. ú. Jevíčko-město pro Gymnázium 

Jevíčko do 31. 12. 2013, 
 
3/58 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na garáž na pozemku p. č. st. 3 v k. ú. Jevíčko-

město žadatelce dle zápisu do 31. 12. 2013, 
 
4/58 Rada schvaluje úhradu dlužné částky bývalému nájemci nebytových prostor Barvířská 560 

formou splátkového kalendáře za podmínek dle zápisu, 
 
5/58 Rada schvaluje pobyt domácích zvířat v městském bytě na ul. Nerudova 529A žadatelce dle 

zápisu, 
 
6/58 Rada pověřuje starostu účastí na řádné valné hromadě Honební společnosti Jevíčko-Víska 

dne 14. 12. 2012, 
 
7/58 Rada schvaluje poskytnutí propagačních předmětů města pro účastníky 15. ročníku 

Vánočního turnaje žáků v halové kopané pořádaného SK Jevíčko do 1.000 Kč, 
 
8/58 Rada schvaluje přidělení odměny ředitelce MŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu, 
 
9/58 Rada schvaluje přidělení odměny řediteli ZŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu, 
 
10/58 Rada schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor na ul. Kostelní 41 v Jevíčku, 
 
11/58 Rada schvaluje výstavbu komínu v nebytovém prostoru na ul. M. Mikuláše 449 z rozpočtu 

PBH města Jevíčka, 
 
12/58 Rada schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci: „Revitalizace zeleně na veřejných 

prostranstvích – ulice K. Čapka, A. K. Vitáka Jevíčko“ a seznam firem, které budou obeslány 
v rámci VŘ dle zápisu, 

 
13/58 Rada schvaluje členy hodnotící komise pro výběrové řízení na akci: „Revitalizace zeleně 

na veřejných prostranstvích – ulice K. Čapka, A. K. Vitáka Jevíčko“ dle zápisu, 
 
14/58 Rada schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci: „Oprava kulturního domu Zadní Arnoštov 

II.etapa“ a seznam firem, které budou obeslány v rámci VŘ dle zápisu, 
 
15/58 Rada schvaluje členy hodnotící komise pro výběrové řízení na akci: „Oprava kulturního domu 

Zadní Arnoštov II.etapa“ dle zápisu, 
 
16/58 Rada schvaluje CN Ing. Marie Zezulové na zpracování prováděcí dokumentace na akci: 

„Rozšíření hřbitova – I. etapa“ za částku 41.000 Kč, 
 
17/58 Rada pověřuje starostu a vedoucího organizačního odboru účastí na místním šetření ve věci 

vytýčení hranic lesních pozemků p. č. 2031 a 2183 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
18/58 Rada schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Městem Jevíčko a ČR – Ministerstvem práce 

a sociálních věcí na bezúplatné užívání majetku MPSV do 31. 12. 2013, 
 
19/58 Rada schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci: „Výměna serveru MÚ Jevíčko“ a seznam 

firem, které budou obeslány v rámci VŘ dle zápisu, 
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20/58 Rada schvaluje členy hodnotící komise pro výběrové řízení na akci: „Výměna serveru MÚ 
Jevíčko“ dle zápisu, 

 
21/58 Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně 

na výdaje JSDH Jevíčko ve výši 34.050 Kč pro rok 2012 z prostředků Pk, 
 
22/58 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru přípravou nájemní smlouvy dle zápisu, 
 
23/58 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko na výměnu 

kotle na tuhá paliva v bytě č. 1 na ul. Kostelní 44 za částku 22.877 Kč bez DPH, 
 
24/58 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním rozpočtových nákladů na rekonstrukci bytu č. 3 na ul. 

M. Mikuláše 551 s termínem do 20. 12. 2012, 
 
25/58 Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu kina ASTRA k uskutečnění koncertu Jevíčského 

big bandu, 
 
26/58 Rada schvaluje přidělení finanční odměny řediteli ZUŠ Jevíčko dle přílohy zápisu, 
 
27/58 Rada schvaluje pravidla k umisťování elektronických odkazů firem na webových stránkách 

města dle zápisu s účinností od 1. 12. 2012, 
 
28/58 Rada pověřuje pracovnice IC sledováním informačního kanálu města na kabelové televizi 

dle podmínek uvedených v zápisu, 
 
29/58 Rada schvaluje přidělení bytů na DPS č. 2 a 3 na ul. Kobližná 125 žadatelům dle zápisu 

na doporučení komise bytové a sociální. 
 
 
 
 

 
 

     Ing. Roman Müller, v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
     starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 30. 11. 2012 
Sejmuto: 18. 12. 2012 


