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Usnesení  
z 99. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 25. srpna 2014 
 
 
1/99 Rada schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor na pozemku p. č. st. 3 v k. ú. Jevíčko-

město, 
 
2/99 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním doložení platného souhlasu o pronajímání nebytových 

prostor na Komenského náměstí 167 třetí osobě od nájemkyně nebytových prostor, 
 
3/99 Rada schvaluje bezúplatný pronájem budovy Synagogy k uspořádání akce: „Burza dětského 

oblečení a sportovních potřeb“, která se uskuteční ve dnech 24. – 26. 9. 2014, 
 
4/99 Rada schvaluje přidělení bytu č. 2 na ul. Kobližná 125, Jevíčko (DPS) žadatelům dle zápisu na 

základě doporučení bytové a sociální komise, 
 
5/99 Rada schvaluje koncert renesanční a barokní hudby v podání kytaristy a loutnisty Karla 

Fleischlingera za částku 6.000 Kč vč. DPH v rámci konání Dnů evropského dědictví 2014, 
 
6/99 Rada schvaluje objednávku 100 ks magnetů s motivy Jevíčka za částku 3.100 Kč bez DPH 

pro potřeby TIC Jevíčko, 
 
7/99 Rada schvaluje návrh zápisu do kroniky města za rok 2013, 
  
8/99 Rada schvaluje odměnu kronikáři města ve výši dle přílohy zápisu za provedení zápisu do 

kroniky města Jevíčka, 
 
9/99 Rada schvaluje složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek k provedení akce: 

„Oprava vnitřních omítek – vstupní chodba a schodiště bytového domu Třebovská 71, 
Jevíčko“ dle zápisu, 

 
10/99 Rada schvaluje pronájem pozemku p. č. 1312/5 – trvalý travní porost v k. ú. Jaroměřice 

o velikosti 1101 m2 za cenu 1 Kč/m2 a rok, celkem 1.101 Kč/rok na dobu neurčitou žadatelům 
dle zápisu, 

 
11/99 Rada schvaluje ukončení pronájmu nebytového prostoru v budově Kostelní 41, Jevíčko 

dohodou k 31. 8. 2014 s žadatelem dle zápisu, 
 
12/99 Rada schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor ve 2. NP domu Kostelní 41 na pozemcích 

p. č. st. 6, p. č. st. 179, oba v k. ú. Jevíčko-město a p. č. st. 1344 v k. ú. Jevíčko-předměstí. 
 
 
 
  
 

 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  

místostarosta 
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Sejmuto: 12. 9. 2014 


