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Usnesení  
z 64. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 18. února 2013 
 
1/64 Rada ruší bod usnesení RM č. 8/11 ze dne 28. 3. 2011,  
 
2/64 Rada schvaluje cenovou nabídku firmy EMTEST ENGINEERING, spol. s r. o, Dvořákova 2, 

737 01 Český Těšín, na energetický audit budovy ZŠ za 32.943 Kč vč. DPH, 
 
3/64 Rada schvaluje zapůjčení výstavních panelů pro VHOS, a. s. Moravská Třebová na pořádání 

dvoudenního odborného vodárenského semináře,  
 
4/64 Rada schvaluje úhradu faktury v částce 14.772 Kč firmě LANius, s. r. o., Jiráskova 1775, 

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

  
5/64 Rada souhlasí se zápisem uvedených pozemků dle zápisu na LV 10001 pro obec Biskupice, 
 
6/64 Rada schvaluje odpisový plán majetku MŠ Jevíčko na rok 2013, 
 
7/64 Rada schvaluje provedení geodetických prací Geodézií Svitavy pro přesné vytýčení polohy 

plánované rozhledny a přístupové cesty na kopci Kumperk v celkové výši 36.300 Kč vč. DPH, 
 
8/64 Rada pověřuje IT zajištěním cenových nabídek na zpracování studie týkající se úpravy kina 

Astra, 
 
9/64 Rada schvaluje finanční částku 5.000 Kč k úhradě programu v rámci „Tibetských dnů“ 

a bezplatný pronájem synagogy pro potřeby akce, 
 
10/64 Rada schvaluje CN firmy Ing. Vladimír Pavlík Projekční kancelář – Varovné systémy, Najdrova 

2183, Roztoky u Prahy na zajištění technického dozoru při realizaci projektu „Protipovodňový 
výstražný systém města Jevíčko“ za částku 38.743 Kč vč. DPH, 

 
11/64 Rada schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Jevíčko a Zahradní krajinářská tvorba spol. 

s r. o., Ponávka 185/2, Brno na vykonání autorského dozoru při realizaci akce „Revitalizace 
zeleně na veřejných prostranstvích, ulice K. Čapka, A. K. Vitáka Jevíčko“ za částku 24.390 Kč 
vč. DPH, 

 
12/64 Rada schvaluje směrnici 1-T/2013 týkající se provozního řádu podatelny a výpravny MěÚ 

Jevíčko s účinností od 1. 3. 2013, 
 
13/64 Rada pověřuje IT zajištěním ve spolupráci s vedoucí PBH a řediteli příspěvkových organizací 

komplexním soupisem objektů, na které bude nutné vypracovat „Průkaz energetické 
náročnosti budovy“ a následné předložení RM k projednání, 

 
14/64 Rada schvaluje cenu 480 Kč vč. DPH/m3 za prodej vytěženého dřeva z kácení rizikových vrb 

podél koryta Kelínky v Zadním Arnoštově, 
 
15/64 Rada schvaluje odpisový plán majetku PBH města Jevíčka na rok 2012, 
 
16/64 Rada schvaluje pronájem nebytových prostor na ul. K. H. Borovského 586 žadatelce dle 

zápisu k provozování interní ambulance od 1. 3. 2013.  
  
 

 
    Ing. Roman Müller, v. r.        Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta       místostarosta 
 
Vyvěšeno: 20. 2. 2013 
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