Prosinec 2004

Přejeme občanům příjemné prožití
vánočních svátků a úspěšný rok 2005
Starosta Petr Spáčil a Zastupitelstvo města Jevíčka

Třináct a dost

Celý rok jsme na tomto místě vyzývali občany ke spolupráci při řešení
problému, co se v Jevíčku líbí a nelíbí. Slabý ohlas nás trochu zklamal, a tak
v novém roce přijdeme trochu s něčím jiným. Čtenáře také upozorňujeme, že
běžný obsah rubrik vyjde opět v lednu spolu s vloženým Speciálem.
Děkujeme všem přispěvovatelům, na jejich články se nezapomíná, ale uveřejňují
se postupně dle prostorových možností. Těšíme se, že nám v roce 2005
zachováte svou přízeň.

Zasedání rady a zastupitelstva

Usnesení z 53. zasedání Rady Města Jevíčka dne 1. 11. 2004
Rada schvaluje návrh na opravu schodiště ul. Kobližná 128 v ceně dle zápisu.
Rada schvaluje výsledky hospodaření PBH Jevíčko na činnosti dle zápisu.
Rada schvaluje odpisový plán MŠ Jevíčko za rok 2004.
Rada schvaluje pronájem nebytového prostoru Kostelní 41 dle zápisu.
Rada schvaluje zrušení nájemní smlouvy na p.p.č. 85/1 v k.ú. Jevíčko-předměstí
dle zápisu.
Rada schvaluje záměr prodeje p.č. 3573 v k.ú. Jaroměřice dle zápisu.
Rada schvaluje finanční příspěvek na opravu schodiště u kostela sv. Bartoloměje
dle zápisu.
Rada pověřuje starostu přípravou materiálů pro PK k „Rekonstrukci
komunikace II/366“.

Rada schvaluje „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ dle zápisu.
Rada schvaluje pronájem objektu hodin na Palackého nám. pro reklamní účely
dle zápisu.
Rada schvaluje finanční příspěvek v rámci regenerace pro Církev čsl. husitskou
dle zápisu.
Rada pověřuje tajemnici přípravou materiálů pro personální změny.
Rada schvaluje dle návrhu bytové a sociální komise směny bytů (dle zápisu).
Rada schvaluje přidělení bytu 1+1 (dle zápisu).
Rada schvaluje předání knih rodičům dětí při vítání občánků dne 7. 11. 2004
(dle zápisu).
Rada schvaluje odměnu vedoucí PS.
Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 20. 10. 2004
Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: MUDr. Helena Blažková, MUDr. Tomáš Jagoš,
Ing. Zdeňka Jirásková,
b) ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Miroslav Šafář, Karel Skácel,
c) program zasedání,
d) vyhlášení inventarizace majetku města na základě příkazu starosty, a to
fyzické inventury k 31. 10. 2004 a dokladové inventury k 31. 12. 2004,
e) složení hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí dle
přílohy zápisu,
f) návrh na úpravu rozpočtu k 30. 9. 2004,
g) smlouvu o poskytnutí dotace na mobilní požární techniku jednotky Sboru
dobrovolných hasičů obce uzavřenou mezi Pardubickým krajem a Městem
Jevíčko ve výši 300.000,- Kč na pořízení hasičského vozidla,
h) smlouvu o úvěru č. 598-129-04 uzavřenou mezi Českou spořitelnou, a. s., a
Městem Jevíčko ve výši 2.000.000,- Kč na rekonstrukci a zprovoznění rozvodu
kabelové televize dle zápisu,
i) smlouvu o dílo uzavřenou mezi G T T a. s., Praha a Městem Jevíčko s
předmětem díla dle zápisu v celkové ceně díla 2.011.219,- Kč včetně DPH,
j) prodej p. č. 4660 – trvalý travní porost (581 m2) v k. ú. Jevíčko-předměstí p.
Radovanu Oškerovi za cenu 20,- Kč/m2,
k) odpověď pí Mileně Zezulové, Okružní III/770, Jevíčko ve věci připojení na
inženýrské sítě v lokalitě stavebních pozemků v jejím vlastnictví na ul.
Vrchlického,
l) návrh písemného podnětu k problematice firmy Gillette Czech s. r. o.
adresované do sídla společnosti – Bostonu,
m) návrh usnesení.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
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a) zprávu předsedy komise pro výchovu a vzdělávání,
b) informaci o nutnosti navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok
2005.
Zastupitelstvo ruší:
a) bod usnesení ZM 3/5 bod 2) – ZM pověřuje starostu, ing. P. Martínka a J.
Margetina sledováním záměru převedení stávajícího PBH na obchodní
společnost,
b) bod usnesení ZM 41/1 písm. q) ze dne 14. listopadu 2001 dle zrušení žádosti
sl. Barbory Komárkové, Příční 749, Jevíčko o prodej nemovitostí – budovy s č.
p. 349 na st. p. č. 210 a p. p. č. 133 – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí.
Zastupitelstvo pověřuje:
a) finanční výbor zjištěním všech podkladů pro prodej pozemku st. p. č. 64/2 –
zastavěná plocha a nádvoří (422 m2) v obci Jevíčko a k. ú. Zadní Arnoštov.

Společenská kronika

Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí:
Matěj Vašíček
Hana Vašíčková
Lucie Hanousková
Jan Haas
Sňatek uzavřeli občané z Jevíčka:
Tomáš Kubín – Andrea Uhrinová
Zlatou svatbu oslavili manželé:
Jan a Věra Kohoutkovi
Rozloučili jsme se s jevíčskými občany:
Josefa Hajná
Bohumil Vašíček
Miloslav Macoun
Anna Marková
Libuše Vašíčková
Životní jubileum v měsíci prosinci oslaví:
Josef Václavek
Jarmila Gerišová
Josef Červenka
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