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Usnesení  
z 59. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 10. prosince 2012 
 
 
1/59 Rada schvaluje uzavření hromadné licenční smlouvy mezi Městem Jevíčko a OSA – 

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., Praha o užití hudebních děl 
s textem i bez textu při promítání AV děl v kinech na období roku 2012, 

 
2/59 Rada pověřuje vedoucí PBH řešením žádosti k zabránění úniku tepla a vzniku plísní v domě 

č. p. 64 v Zadním Arnoštově dle zápisu, 
 
3/59 Rada schvaluje finanční příspěvek pro ČSTV – Regionální sdružení sportů Svitavy na akci 

„Sportovec roku v regionu Svitavska“ ve výši 2.000 Kč, 
 
4/59 Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Jevíčko a společností S&M 

Develop, s. r. o., Třebovská 809, Jevíčko k uložení kabelové přípojky pro FVE na pozemku 
1757/8 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

 
5/59 Rada schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor na ul. Barvířská 560, 
 
6/59 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy nebytového prostoru na ulici Růžová 91 

do 31. 12. 2013 žadatelům dle zápisu, 
 
7/59 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 4241/18 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
8/59 Rada pověřuje vedoucí PBH ve spolupráci s IT provedení místního šetření za účelem zjištění 

závad na oknech v bytě č. 12 na ul. K. Čapka 782 a s návrhem na řešení s termínem 
do 15. 1. 2013, 

 
9/59 Rada schvaluje prodejní cenu knihy „Pověsti Jevíčska“ na 160 Kč vč. DPH, 
 
10/59 Rada pověřuje místostarostu zajištěním další cenové nabídky na výrobu a výměnu orientační 

tabule U Zámečku,  
 
11/59 Rada pověřuje místostarostu ve spolupráci s IT přípravou dotační žádosti o poskytnutí 

podpory v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2013 na akci „Obnova 
chodníků na sídlišti K. Čapka“, 

 
12/59 Rada schvaluje vnitřní platový předpis pro stanovení odměn z dohod o pracovní činnosti pro 

členy JSDH Jevíčko na rok 2013 dle zápisu, 
 
13/59 Rada ruší bod usnesení RM č. 17/87 ze dne 15. 6. 2010, 
 
14/59 Rada schvaluje ceník za práci hasičské techniky (vozidel) JSDH Jevíčko platný od 1. 1. 2013 

dle zápisu, 
 
15/59 Rada schvaluje CN Geodézie Svitavy na zhotovení mapy čísel popisných města Jevíčka 

v digitální podobě za částku 25.000 Kč bez DPH. 
 
  
 

 
 

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