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Usnesení  
z 93. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 26. kv ětna 2014 
 
1/93 Rada schvaluje přihlášení osoby k trvalému pobytu na adrese Komenského náměstí 167 v Jevíčku dle 

zápisu, 
 
2/93 Rada schvaluje záměr prodeje částí pozemků p. č. 207/1 – trvalý travní porost a p. č. 1757/7 – vodní 

plocha, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
3/93 Rada pověřuje IT prověřením dalších možných variant úprav okenních parapetů v budově Zámečku tak, 

aby došlo k proudění vzduchu přirozeným způsobem, 
 
4/93 Rada schvaluje bezplatný pronájem Synagogy a kina Astra pro účely ZUŠ Jevíčko k uskutečnění 

koncertů a vystoupení absolventů ZUŠ Jevíčko v termínech dle zápisu, 
 
5/93 Rada uděluje souhlas k využití ul. K. Čapka na den 28. 6. 2014 v době od 12:00 do cca 15:00 h ke 

konání cyklistického závodu „Cykloman“, 
 
6/93 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním cenových nabídek na provedení kompletní obnovy izolací bytu 

č. 2 na ul. Brněnská 786, 
 
7/93 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. st. 655 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-

předměstí, 
 
8/93 Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory na ul. Kostelní 41, Jevíčko dohodou ke 

dni 31. 5. 2014, 
  
9/93 Rada schvaluje uveřejnění reklamy na pouť v Jevíčku ve Svitavském deníku za částku max. 6.000 Kč 

bez DPH, 
 
10/93 Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč pro SRPS při ZŠ Jevíčko,                                          
 
11/93 Rada schvaluje zapůjčení techniky JSDH Jevíčko, vozidel Peugeot Boxer rz. 3E2 7833 a Avia A 30 NA 

valník rz. SY 96-07, které by byly využity pro přepravu členů a historické techniky k účasti 
na „HASIČSKÝCH SLAVNOSTECH 2014“ v Litoměřicích, které se konají ve dnech 6. – 7. června 2014, 

 
12/93 Rada schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi Městem Jevíčko a Českou republikou - 

HZS Pardubického kraje týkající se převodu montážní sady vozidlové digitální radiostanice terminálu 
MATRA HT1108 A, 

 
13/93 Rada schvaluje zapůjčení techniky JSDH Jevíčko, vozidla Peugeot Boxer rz. 3E2 7833 vč. úhrady 

pohonných hmot městem, které by bylo využito pro přepravu účastníků Mistrovství světa v požárním 
sportu, které se koná ve dnech 12. – 20. července 2014 ve Svitavách, 

 
14/93 Rada schvaluje CN firmy VPO Okna Blansko, s. r. o., Rožmitálova 2291/14, Blansko na výměnu oken 

v bytě č. 12 bytového domu na ul. K. Čapka 783 za částku 9.331 Kč bez DPH z rozpočtu PBH města 
Jevíčko, 

 
15/93 Rada schvaluje roční odměnu vedoucí PBH ve výši dle přílohy zápisu, 
 
16/93 Rada schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě č. IZ – 12-2000255/1 mezi Městem Jevíčko a společností 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy 
o právu provést stavbu na pozemcích p. č. 3059/3, p. č. 3064/2 a p. č. 1757/8, vše v k. ú. Jevíčko-
předměstí a smlouvu o budoucí smlouvě č. IZ – 12-2000255/1 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 3059/3, 
p. č. 3064/2 a p. č. 1757/8, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

 
17/93 Rada pověřuje IT zajištěním opravy poškozených betonových dlaždic na ul. Barvířská. 
 
 
        Ing. Roman Müller, v. r.        Mgr. Miroslav Šafář, v. r.   
 starosta       místostarosta 

 

Vyvěšeno: 29. 5. 2014 
Sejmuto: 16. 6. 2014 


