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Usnesení  
z 24. schůze Rady města Jevíčka 

konané dne 26. září 2011 

 
 
1/24 Rada schvaluje spoluúčast města na zhotovení veřejného chodníku na ul. K. Appla 702 v rozsahu 

dle zápisu, 
 
2/24 Rada schvaluje opravu zdi na pozemku p. č. 51/3 – zahrada v k. ú. Jevíčko-město z prostředků 

PBH Jevíčko za částku do 10.000 Kč vč. DPH, 
 
3/24 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním CN na provedení izolace venkovní zdi bytového domu 

M. Mikuláše 449 v Jevíčku, 
 
4/24 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a VHOS, a. s., Nádražní 6, Moravská Třebová 

o dodávce vody a odvádění odpadních vod v přístavbě nové budovy MěÚ, 
  
5/24 Rada uděluje souhlas s uložením orniční vrstvy z pozemku p. č. 3058/1 – trvalý travní porost 

na pozemky p. č. 4541 a 4544 – oba orná půda vše v k. ú. Jevíčko-předměstí žadatelce dle zápisu, 
 
6/24 Rada schvaluje smlouvu č. IV-12-2001955/VB/1, Jevíčko, ul. K. Čapka mezi Městem Jevíčko 

a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 784/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemky dle 
zápisu, 

 
7/24 Rada schvaluje smlouvu č. IV-12-2002044/VB/1, Jevíčko, Okružní-kvn, TS, knn mezi Městem 

Jevíčko a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 784/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene 
na pozemky dle zápisu, 

 
8/24 Rada neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 46/1 – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
9/24 Rada schvaluje přidělení bytu č. 3 na ul. Svitavská 474 žadateli dle zápisu na doporučení komise 

bytové a sociální, 
 
10/24 Rada schvaluje podání výpovědi smlouvy s dodavatelem el. energie ČEZ Distribuce, a. s., 

a přechod k novému dodavateli el. energie CENTROPOL ENERGY, a. s., 
 
11/24 Rada schvaluje bezplatný pronájem vysokozdvižné plošiny k provedení zednických prací na fasádě 

budovy K. H. Borovského 464 žadateli dle zápisu, 
 
12/24 Rada schvaluje CN firmy Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., k provedení monitorovací zprávy 

na zrekultivované skládce v lokalitě Jevíčko – Kopřivova zmola pro rok 2011 za částku 
26.023 Kč vč. DPH, 

 
13/24 Rada schvaluje CN Ing. Marie Zezulové na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení 

na akci: „Půdní vestavba archivu v budově MěÚ na Palackého nám. 1“ za částku 14.000 Kč, 
 
14/24 Rada schvaluje CN firmy Kamil Pitner, Horní Štěpánov na opravu společných prostor chodby 

bytového domu Soudní 57 za částku 74.850 Kč bez DPH,  
 
15/24 Rada schvaluje CN firmy VPO Protivanov na výměnu 2 ks oken v bytě č. 3 na ul. Soudní 56 

za částku 24.484 Kč bez DPH, 
 
16/24 Rada schvaluje směrnici č. 4/2011 o inventarizaci majetku a závazků města Jevíčko, 
 
17/24 Rada schvaluje předpokládaný záporný hospodářský výsledek na akce Malohanácký harmonikář 

a Festival dechových orchestrů s podílem města do výše 40.000 Kč. 
 
 
                                 Ing. Roman Müller, v. r.                                  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
                                            starosta                                                        místostarosta   
 
 
 
Vyvěšeno: 29. 9. 2011 
Sejmuto: 17. 10. 2011 


