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Usnesení  
ze 73. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 22. července 2013 
 
1/73 Rada schvaluje investiční akci pro ZUŠ Jevíčko na akci „Zkušebna regionálních souborů 

a orchestrů ZUŠ Jevíčko“, 
 
2/73 Rada schvaluje trvalý pobyt osobám na adrese M. Mikuláše 551 dle zápisu, 
 
3/73 Rada schvaluje příspěvek ve výši 120 Kč na každého účastníka letního tábora v Jedlové 

u Poličky s trvalým pobytem v Jevíčku, pořádaného SRPS ZŠ Jevíčko dle předloženého 
seznamu, 

 
4/73 Rada schvaluje příspěvek ve výši 120 Kč na každého účastníka letního tábora 

ve Smolenském údolí s trvalým pobytem v Jevíčku, pořádaného SRPS ZŠ Jevíčko dle 
předloženého seznamu a bezplatný pronájem městské chaty a tábořiště (stanů), 

 
5/73 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru prověřením situace na ul. Okružní IV 

o nemožnosti přijímat TV signál, což je údajně zapříčiněno vzrostlými břízami s termínem 
do 5. 8. 2013, 

 
6/73 Rada schvaluje příspěvek ve výši 120 Kč na každého účastníka letního tábora v Bobrovecké 

dolině s trvalým pobytem v Jevíčku, pořádaného organizací PIONÝR Jevíčko dle 
předloženého seznamu, 

 
7/73 Rada schvaluje přidělení bytu v DPS na ul. Kobližná 125 žadatelce dle zápisu na doporučení 

komise bytové a sociální, 
  
8/73 Rada schvaluje CN České pojišťovny, a. s., na pojištění elektronických zařízení – 

protipovodňový výstražný systém města za částku 20.998 Kč/rok se spoluúčastí města 
1.000 Kč, 

 
9/73 Rada schvaluje mandátní smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností JUSTITIA TENDER 

PARTNERS, s. r. o., Půtova 1219/3, Praha 1-Nové Město k veřejné zakázce „Osada Zadní 
Arnoštov - Regenerace zeleně, Regenerace alejí, břehových porostů a solitérních stromů 
za částku 15.000 Kč“, 

 
10/73 Rada schvaluje finanční částku max. 7.000 Kč bez DPH na zhotovení a umístění polepů 

na hasičská vozidla JSDH Jevíčka, 
 
11/73 Rada schvaluje ceník hasičské techniky (vozidel) JSDH Jevíčko platného od 1. 8. 2013, 
 
12/73 Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. NET/OSNM/1009-1/2011 mezi 

Městem Jevíčko a společností VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 
na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 1684/4, p. č. 1757/8, p. č. 3053, p. č. 3054/2, 
p. č. 3054/3, p. č. 3055/2, p. č. 3058/2, p. č. 3061/1, p. č. 3061/3 a p. č. 6031/4, vše v k. ú. 
Jevíčko-předměstí, 

 
13/73 Rada schvaluje záměr směny pozemku p. č. 1833 za pozemek p. č. 1940 – oba lesní 

pozemek v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
14/73 Rada schvaluje předávací protokol mezi Městem Jevíčko a příspěvkovou organizací ZUŠ 

Jevíčko k hospodaření s nabytým majetkem (hudební nástroje) v hodnotě 2.305.118,39 Kč. 
 

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

 

Vyvěšeno: 24. 7. 2013 
Sejmuto: 9. 8. 2013 


