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Usnesení  
z 36. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 27. února 2012 
 
1/36 Rada schvaluje zapůjčení výstavních panelů pro VHOS, a. s. Moravská Třebová na pořádání 

dvoudenního odborného vodárenského semináře, 
 
2/36 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním oprav hlavních vchodových dveří a zateplení prostoru 

hlavního přívodu vody v bytovém domě č. p. 812 na ul. Pivovarská, 
 
3/36 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním nejnutnějších oprav střešních oken v podkrovním bytě 

na ul. K. Čapka 782, 
 
4/36 Rada schvaluje odložení splátky dlužného nájemného ve výši 3.422 Kč za byt na ul. K. Čapka 783 

žadatelce dle zápisu do 15. 4. 2012, 
 
5/36 Rada schvaluje umístění znaku města Jevíčka na pohlednice vydavatele Josefa Kristka, 
 
6/36 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení sálu kina Astra v Jevíčku pro Městskou knihovnu v Jevíčku za 

účelem pořádání literárního pořadu pro děti z cyklu „Listování“, který se uskuteční dne 20. 3. 2012, 
 
7/36 Rada schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 5452 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-

předměstí, 
 
8/36 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 183/1 – zahrada (369 m2) v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
9/36 Rada schvaluje slevu na nájemném ve výši 227 Kč měsíčně na byt č. p. 21 v Zadním Arnoštově 

žadatelům dle zápisu, 
 
10/36 Rada schvaluje CN firmy František Pazdírek, Třebovská 324, Jevíčko k výrobě kuchyňské linky 

a 2 ks stolů v částce 21.166 Kč vč. DPH a CN firmy Oldřich Loubal, Třebovská 69 Jevíčko 
na opravu podlahy v částce 24.372 Kč vč. DPH vše pro Středisko pečovatelské služby v Jevíčku, 
Kobližná 125, 

 
11/36 Rada určuje Ing. Romana Müllera jako předsedu a Mgr. Miroslava Šafáře jako člena konkursní 

komise pro vyhlášené konkursy na ředitele ZŠ Jevíčko a ZUŠ Jevíčko za zřizovatele, 
 
12/36 Rada pověřuje místostarostu jednáním ve věci převodu pozemku p. č. 175/8 v k. ú. Jevíčko-

předměstí do majetku města, 
 
13/36 Rada schvaluje zakoupení 25 licencí antivirové ochrany pro PC MěÚ Jevíčko od firmy ESET 

za částku 16.788 Kč vč. DPH, 
 
14/36 Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje 

JSDH Jevíčko v částce 4.245 Kč v měsících listopad a prosinec r. 2011 
 
15/36 Rada schvaluje výměnu plynového sporáku Mora 2120 na PB bombu za sporák elektrický 
 vč. provedení elektroinstalace v bytě č. 3, K. H. Borovského 476, Jevíčko za celkovou částku 
 10.000 Kč bez DPH, 
 
16/36 Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy s nájemcem nebytových prostor na ul. Kostelní 41 
 ve 2. NP formou okamžité výpovědi ke dni 29. 2. 2012, 
 
17/36 Rada pověřuje IT vyřadit dokončené investice z rozestavěného majetku a zařadit je na odpovídající 

majetkové účty, 
 
18/36 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení sálu kina Astra v Jevíčku pro ZUŠ Jevíčko za účelem 

generální zkoušky orchestru Etien Band a následné koncerty pro žáky Gymnázia Jevíčko, ZŠ 
Chornice a ZŠ Městečko Trnávka a dále pro konání koncertu Malohanácké muziky v termínech 
uvedených v zápisu. 

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