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Usnesení  
z 92. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 12. kv ětna 2014 
 
1/92 Rada schvaluje CN firmy Petr Bombera-kompletní podlahářské práce, Jaroměřice 393 k renovaci parket 

sálu budovy Zámečku za částku 48.999 Kč vč. DPH, 
 
2/92 Rada schvaluje CN firmy Roman Dvořák-malíř, natěrač, Městečko Trnávka 101 k výmalbě přízemních 

prostor budovy Zámečku za částku 26.936 Kč, 
 
3/92 Rada schvaluje výměnu vytipovaných 7 ks svítidel veřejného osvětlení dle CN firmy Jiří Popelka ELPO, 

Okružní IV 716, Jevíčko za částku 46.110 Kč vč. DPH, 
 
4/92 Rada pověřuje IT dořešením a předáním povinnosti obnovovat nástřik vodorovného dopravního značení 

SÚS Pk na komunikacích v jejich správě, 
 
5/92 Rada schvaluje provedení opravy břehů a koryta Žlíbeckého potoka u domu č. p. 434 na ul. Třebovská 

do částky 40.000 Kč bez DPH,  
 
6/92 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru prověřením umístění buňky žadatele dle zápisu 

a prověření právního stavu, 
 
7/92 Rada schvaluje přihlášení osoby k trvalému pobytu na adrese Třebovská 71 v Jevíčku dle zápisu, 
  
8/92 Rada schvaluje poskytnutí mimořádného finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč na zajištění dětského 

dne komisi pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu a úhradu za pronájem skákacího hradu v částce 
3.000 Kč, 

 
9/92 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s. na 

poskytnutí finanční částky ve výši 8.700 Kč na spolupodíl při realizaci projektu „Nezapomeňte (se) vrátit“, 
 
10/92 Rada schvaluje záměr pronájmu p. č. 112 a p. č. 117, oba ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-město, 
 
11/92 Rada schvaluje ZŠ Jevíčko výjimku z nejvyššího počtu žáků ve skupině při výuce informatiky žáků 

skupinově integrovaných na školní rok 2013/2014, 
 
12/92 Rada schvaluje změnu dodavatele energií pro město dle předložených CN a pověřuje místostarostu 

zajištěním přechodu k jinému dodavateli, 
 
13/92 Rada schvaluje nákup reklamních předmětů pro TIC Jevíčko do částky 10.000 Kč určených na prodej, 
 
14/92 Rada schvaluje podání žádosti o dotaci 60.000 Kč na restaurování sochy sv. Josefa v Programu podpory 

obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP Moravská Třebová, 
 
15/92 Rada schvaluje zakoupení přívěsného vozíku za automobil pro potřeby města do částky 15.000 Kč vč. 

DPH, 
 
16/92 Rada schvaluje úhradu faktury za dopravné do města Litvínov pro ZUŠ Jevíčko, kde proběhne celostátní 

soutěž orchestrů, 
 
17/92 Rada schvaluje zpracování projektové dokumentace k výstavbě řadových garáží na ul. K. Čapka na 

pozemcích p. č. 4217 a p. č. 5452 v k. ú. Jevíčko-předměstí. 
  
 

 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  

místostarosta 

 

 

Vyvěšeno: 16. 5. 2014 
Sejmuto: 2. 6. 2014 


