
Usnesení z 10. schůze RM
konané dne 14. 3. 2011

1/2

Usnesení 
z 10. schůze Rady města Jevíčka

konané dne 14. března 2011

1/10 Rada pověřuje IT zajištěním cenových nabídek k zakoupení 40 ks obyčejných kancelářských 
židlí do Synagogy, 

2/10 Rada pověřuje místostarostu a vedoucího organizačního odboru jednáním s vlastníkem 
pozemku týkající dohody o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemku 
p. č. 127 a odkoupení části pozemku p. č. 126/1 – oba v k. ú. Jevíčko-předměstí,

3/10 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 131/1 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-
předměstí,

4/10 Rada pověřuje místostarostu provedením místního šetření týkající se žádosti žadatele 
o prodej pozemku p. č. 4835 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí,

5/10 Rada pověřuje IT provedením poptávkového řízení ve stavebních bazarech za účelem 
výměny oken domu na ul. Okružní I/276 v Jevíčku,                                                                                

6/10 Rada pověřuje vedoucí PBH a IT provedením místního šetření za účelem zjištění možné 
poruchy na septiku domu č. p. 75 na ul. Růžová,

7/10 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor ve dvorním traktu objektu 
č. p. 427 na ul. Třebovská firmě MOAS-VPZ, spol. s r. o., Jevíčko na dobu neurčitou,

8/10 Rada schvaluje výrobu 2.500 ks propagačních letáků Střediska pečovatelské služby města 
Jevíčka firmou Martin Bednár – Grafika Matys, Velké Opatovice za částku do 6.000 Kč bez 
DPH,

9/10 Rada uděluje souhlas se stavbou zahradního domku na pozemku p. č. 209/7 – trvalý travní 
porost v k. ú. Jevíčko-předměstí žadateli dle zápisu,

10/10 Rada pověřuje místostarostu jednáním s žadatelem dle zápisu, týkající se těžby akátových 
dřevin na pozemcích města,

11/10 Rada pověřuje místostarostu zjištěním technických podmínek k vybudování chodníku 
na ul. Okružní IV., který by navazoval na přechod pro chodce od ZŠ a prověřením možnosti 
odstranění panelu na křižovatce ulic Okružní II. a Biskupická,

12/10 Rada pověřuje místostarostu a tajemníka přípravou návrhu OZV, kterou by se stanovila 
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě,

13/10 Rada schvaluje cenovou nabídku Ing. Víta Komárka k vypracování položkových rozpočtů 
na akci „Oprava vnějších omítek (severní strana), klášter č. p. 167“ za částku 3.000 Kč 
vč. DPH,

14/10 Rada schvaluje návrh akcí z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2011 „Restaurování 
městské kašny na Palackého náměstí“ a „Oprava vnějších omítek (severní strana), bývalého 
Augustiniánského kláštera č. p. 167“ a vypsání výběrových řízení na tyt akce,

15/10 Rada schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen mezi Městem Jevíčko 
a Telefónica O2 Czech Republic, a. s., na pozemcích p. č. 96/4 – trvalý travní porost 
a p. č. 96/5 – ostatní plocha oba v k. ú. Jevíčko-město pro umístění nového 
telekomunikačního vedení do pozemků města,

16/10 Rada schvaluje smlouvu o umístění veřejného komunikačního vedení mezi Městem Jevíčko 
a Telefónica O2 Czech Republic, a. s., umístěné v budově na pozemku p. č. st. 143 –
zastavěná plocha a nádvoří,
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17/10 Rada schvaluje osazení 2 ks termoregulačních hlavic a radiátoru v bytě číslo 3, K. Čapka 782, 
Jevíčko za částku do 9.000 Kč bez DPH,

18/10 Rada pověřuje místostarostu jednáním s nájemkyní bytu č. 1 na ul. Svitavská 474 
o případném přidělení náhradního bytu,

19/10 Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu kina Astra v Jevíčku za účelem koncertu orchestru 
ETIEN Band, který proběhne v pátek 25. 3. 2011,

20/10 Rada pověřuje vedoucí PBH a IT provedením místního šetření a řešením opravy vstupních 
dveří u bytového domu č. p. 551 na ul. M. Mikuláše v Jevíčku.

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

Vyvěšeno:17. 3. 2011
Sejmuto: 4. 4. 2011  




