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Usnesení  
z 27. schůze Rady města Jevíčka 

konané dne 24. října 2011 

 
 
1/27 Rada doporučuje provést nejnutnější opravy hradeb (oprava spáry - pochůzná část hradeb 

vč. zaspárování a doplnění nejkritičtějších míst v tělese) do částky 50.000 Kč vč. DPH, po dohodě 
se zhotovitelem a pověřuje IT koordinací opravy, 

 
2/27 Rada pověřuje IT zajištěním příjezdu zástupců firmy Fasádní systémy Doseděl - zateplování 

budov, Výšovice, kteří provedou místní šetření a stanoví CN k zajištění obložení bytu v domě 
na ul. K. H. Borovského 465, 

 
3/27 Rada schvaluje finanční příspěvek pro ČSTV – Regionální sdružení sportů Svitavy na akci 

„Sportovec roku v regionu Svitavska“ ve výši 2.000 Kč, 
 
4/27 Rada schvaluje poskytnutí reklamních předmětů v hodnotě 2.000 Kč pro Tarokový klub Jevíčko 

na uspořádání 12. ročníku tradičního tarokového turnaje v Jevíčku, který se uskuteční ve školní 
jídelně dne 7. 1. 2012, 

 
5/27 Rada schvaluje CN firmy VPO Protivanov k výrobě a montáži okna do bytu na ul. Růžová 83 

v Jevíčku v částce 11.235 Kč vč. DPH, 
 
6/27 Rada schvaluje odklad uhrazení nájemného za užívání městského bytu na ul. K. Čapka 783 

v částce 2.529 Kč za měsíc 10/2011 vč. uhrazení nájemného za měsíc 11/2011 do konce měsíce 
listopad 2011 žadatelce dle zápisu, 

 
7/27 Rada schvaluje prodloužení úplné uzavírky silnice III. tř. č. 36615 v obci Jaroměřice v termínu 

od 1. 11. 2011 do 15. 11. 2011 z důvodu pokračujících prací při rekonstrukci mostu, 
  
8/27 Rada schvaluje nabídku Lukáše Martinka, Kresby historické architektury, Radouň k zakoupení 

50 ks publikací kreseb s vyobrazením města Jevíčka za částku 7.500 Kč vč. DPH, 
 
9/27 Rada schvaluje uhrazení výše jistiny 20.000 Kč a zplnomocňuje místostarostu účastí na dražbě 

spoluvlastnického podílu 1/12 pozemků p. č. 4224/1 a p. č. 4225, oba orná půda v k. ú. Jevíčko-
předměstí, která se bude konat dne 14. 12. 2011 v 15:30 hodin v prostorách exekutorského úřadu 
Šumperk, 

 
10/27 Rada schvaluje zadání odborného posouzení vlivů stavby bioplynové stanice na ŽP a posouzení 

podkladů pro ÚŘ s možností podání námitky společnostmi dle zápisu, 
 
11/27 Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Jevíčko a společností EKOLAMP, s. r. o., I. P. 

Pavlova 1789/5, Praha o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP,               
 
12/27 Rada schvaluje navýšení pracovních míst na MěÚ Jevíčko o dvě pracovní místa pro obsazení 

obsluhy veřejných WC a úklidových prací v přístavbě budovy MěÚ, 
 
13/27 Rada schvaluje zakoupení multifunkčního zařízení pro potřeby podatelny MěÚ Jevíčko do částky 

6.500 Kč vč. DPH, 
 
14/27 Rada schvaluje plán inventur na rok 2011 se stanovením termínů a inventarizačních komisí, 
 
15/27 Rada schvaluje úpravu grantových podmínek pro žadatele o grant města Jevíčka na základě 

doporučení kontrolního orgánu Krajského úřadu Pardubického kraje, 
 
16/27 Rada schvaluje CN firmy Akvamont Svitavy na opravení živicových povrchů místních komunikací 

v Jevíčku za částku 49.160 Kč vč. DPH. 
 
 
                                 Ing. Roman Müller, v. r.                                Mgr. Miroslav Šafář, v. r.   
                                            starosta                                                       místostarosta   
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