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Usnesení  
z 34. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 30. ledna 2012 
 
 
1/34 Rada pověřuje IT a vedoucí PBH provedením místního šetření za účelem zjištění možného vzniku 

vlhkosti a podáním konkrétního návrhu k provedení odstranění vlhkosti, 
 
2/34 Rada pověřuje IT zajištěním dalšího možného řešení úpravy kotelny MěÚ spočívající v možnosti 

zachování kotle 18 kW a osazení závěsného kotle s odvodem spalin mimo budovu do dvora 
ve spolupráci s Ing. Tichým, 

 
3/34 Rada schvaluje nájemní cenu pozemků převedených Pozemkovým fondem ČR u pronájmů pro 

nepodnikatelské využití v k. ú. Zadní Arnoštov za cenu obvyklou nájmu tj. ve výši 1,00 Kč/m2 a rok, 
 
4/34 Rada schvaluje bezplatný pronájem tělocvičny ZŠ za účelem konání 3. Masopustního karnevalu 

a poskytnutí občerstvení a odměn pro účastníky do výše 3.000 Kč,   
 
5/34 Rada schvaluje udělení licence na autobusovou linku 680861 Moravská Třebová-Velké Opatovice-

Jevíčko, 
 
6/34 Rada schvaluje udělení licence na autobusovou linku 680160 Jevíčko-Moravská Třebová-Svitavy 

s podmínkou, že dopravce zajistí provozování autobusové dopravy z obce Chornice-Jevíčko 
a zpět, 

 
7/34 Rada ruší bod usnesení RM č. 9/33 ze dne 16. 1. 2012, 
 
8/34 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč a propagačních materiálů města 

k uspořádání 26. ročníku halového turnaje v kopané, který se uskuteční ve sportovní hale 
na Žlíbkách ve dnech 25. – 26. 2. 2012, 

 
9/34 Rada schvaluje podání žádosti o grant v grantovém řízení Nadace OKD „Sídliště žije“, 

na revitalizaci chodníků a mobiliáře na sídlišti K. Čapka s předběžnými náklady ve výši 
1.960.247 Kč s 20 % spoluúčastí města a realizací v období 2012 - 2013,  

 
10/34 Rada schvaluje vyhlášení konkursů na pracovní místo ředitelů školských zařízení zřizovaných 

městem – ZŠ Jevíčko a ZUŠ Jevíčko,  
 
11/34 Rada pověřuje místostarostu zajištěním vyhlášení konkursu v období od 1. 2. 2012 do 30. 4. 2012 

a následnou organizací konkursních řízení ve spolupráci s OŠKT KrÚ Pardubického kraje,   
  
12/34 Rada schvaluje uveřejnění nemovitostí nabízených městem k prodeji na bezplatných realitních 

internetových stránkách, 
 
13/34 Rada schvaluje zakoupení 9 ks kancelářských židlí pro pracovníky MěÚ od firmy KŘESLA-ŽIDLE, 

s. r. o., Růžové náměstí 2238/3, Boskovice za částku 41.407 Kč vč. DPH s poskytnutím příspěvku 
ve výši 10.000 Kč ze sociálního fondu MěÚ, 

 
14/34 Rada schvaluje zakoupení digitálního fotoaparátu v ceně max. do 4.000 Kč vč. DPH pro potřeby 

JSDH Jevíčko, 
 
15/34 Rada ukládá vedoucí PBH, aby při uzavírání nových nájemních smluv na pronájem nebytových 

prostor bylo stanoveno jednoměsíční předplacení nájmu, které bude uhrazeno již při podpisu 
smlouvy, 

 
16/34 Rada schvaluje výměnu plynového kotle Destila DPL 7A v bytě č. 8 na ul. Nerudova 529 za částku 

17.100 Kč vč. DPH, kterou provedla firma Josef Bidmon, K. Čapka 605, Jevíčko. 
 
 
 
                                       Ing. Roman Müller, v. r.                                 Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
                                                  starosta                                                       místostarosta 
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Sejmuto: 22. 2. 2012 


