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Usnesení  
ze 75. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 26. srpna 2013 
 
1/75 Rada schvaluje CN firmy VPO Okna, s. r. o., Blansko na výměnu oken v bytě č. 4, na ul. K. H. 

Borovského 465, Jevíčko za částku 67.719 Kč bez DPH z rozpočtu PBH města Jevíčka, 
 
2/75 Rada schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 1311/1 – ostatní plocha v k. ú. Zadní 

Arnoštov, 
 
3/75 Rada schvaluje úpravu odvodu tepla z prodejny NOPEK na ul. Kostelní, kterou uhradí žadatel 

formou dle zápisu,  
 
4/75 Rada schvaluje bezúplatný pronájem Synagogy pro RC Palouček za účelem uspořádání akce 

„Burza dětského oblečení a potřeb“, která proběhne ve dnech 16. – 18. 9. 2013, 
 
5/75 Rada vyhlašuje výběrové řízení pro posouzení žádostí o půjčku z „Fondu rozvoje bydlení“ 

k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového fondu v katastrálním území 
města Jevíčko, 

 
6/75 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností Matras & Matras reality, s. r. o., 

Palackého třída 121, 612 00 Brno o zprostředkování prodeje dvou bytových jednotek č. p. 
476/4 ve II. NP a 476/5 ve III. NP, v domě stojícím na pozemku p. č. st. 470/4 a p. č. st. 470/3 
v k. ú. Jevíčko-předměstí na ul. K. H. Borovského v Jevíčku, 

 
7/75 Rada schvaluje zakoupení PC pro potřeby TIC Jevíčko dle předložené CN firmy JakaCom, 

s. r. o., Velké Opatovice za částku 15.456 Kč vč. DPH, 
  
8/75 Rada schvaluje přidělení bytu o vel. 1 + 1 na ul. Pivovarská 812 žadatelce dle zápisu, 
 
9/75 Rada schvaluje poptávkové řízení na akce: „Oprava, nátěr celé fasády domu na ul. Růžová 

91, Jevíčko“ a „Oprava, nátěr fasády západní stěny domu na ul. Biskupická 364, Jevíčko“ 
a stanovení komise pro vyhodnocení nabídek ve složení dle zápisu. 

 
 
 
  
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 28. 8. 2013 
Sejmuto: 13. 9. 2013 


