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Usnesení  
z 22. schůze Rady města Jevíčka 

konané dne 29. srpna 2011 

 
 

1/22 Rada schvaluje CN firmy VPO Protivanov na akci: „Výměna oken na bytě č. 2 č. p. 364 
na ul. Biskupická“ za částku 40.989 Kč vč. DPH, 

 
2/22 Rada pověřuje IT zajištěním vyčištění pozemku p. č. 4712 – trvalý travní porost 

v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
3/22 Rada schvaluje pronájem části pozemku p. č. 53 – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí 

na ul. Okružní I žadateli dle zápisu za částku 2 Kč/m2/rok na dobu neurčitou, 
 
4/22 Rada schvaluje přidělení bytu č. 1 na ul. Kobližná 125 žadatelce dle zápisu na návrh komise 

bytové a sociální, 
 
5/22 Rada schvaluje přidělení bytu č. 3 na ul. Pivovarská 812 žadateli dle zápisu na návrh komise 

bytové a sociální, 
  
6/22 Rada neschvaluje záměr pronájmu pozemků p. č. 4758 – trvalý travní porost, 4816 – orná 

půda a 4817 – trvalý travní porost, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
7/22 Rada pověřuje místostarostu zajištěním podkladů k podání žádosti pro vybudování dětského 

hřiště v lokalitě sídliště na ul. K. Čapka, 
 
8/22 Rada pověřuje IT ve spolupráci se starostou města zpracováním „Plánu oprav komunikací 

a chodníků, které jsou v majetku města“ dle návrhu KV, 
 
9/22 Rada schvaluje osazení mobiliáře dle CN společnosti MMcité, a. s., před Hotelem Morava 

v částce 46.577 Kč vč. DPH, 
 
10/22 Rada schvaluje osazení mobiliáře dle CN společnosti MMcité, a. s., před prodejnou ENAPO 

v částce 23.513 Kč vč. DPH, 
 
11/22 Rada pověřuje místostarostu vytvořením pracovní skupiny pro přípravu podkladů nového ÚP 

města Jevíčko, 
 
12/22 Rada schvaluje CN firmy ENROM na zakoupení 2 ks vitrín a 5 balení magnetů (50 ks) pro 

jízdní řády autobusů na novém autobusovém nádraží za částku 45.426 Kč vč. DPH, 
 
13/22 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru zajištěním odborného dendrologického 

posudku na přezkoumání zdravotního stavu stromů na ul. Okružní IV v Jevíčku. 
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