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Usnesení  
ze 40. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 2. dubna 2012 
 
 
1/40 Rada schvaluje CN firmy AKVAMONT, s. r. o., Svitavy k provedení opravy a asfaltování ulice 

U Cihelny za částku do 30.000 Kč bez DPH, 
 
2/40 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru prověřením existence dokumentů ohledně 

spoluvlastnických vztahů č. p. 812, 
 
3/40 Rada ruší bod usnesení RM č. 1/38 ze dne 19. 3. 2012, 
 
4/40 Rada schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 41 na ul. Kostelní 

ve II. NP, 
 
5/40 Rada schvaluje provedení odvodnění a komunikačního napojení dle schválené PD a městem 

již dříve stanovených podmínek a pověřuje IT zajištěním cenové kalkulace uvedených 
opatření, 

 
6/40 Rada schvaluje provedení vjezdů dle městem již dříve stanovených podmínek a pověřuje 

IT zajištěním cenové kalkulace uvedeného opatření dle zápisu, 
 
7/40 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru vytipováním vhodných lokalit v majetku 

města k možnosti startů horkovzdušných balónů, 
 
8/40 Rada schvaluje uskutečnění 22. ročníku soutěže hasičské techniky „O pohár Malé Hané“ 

a 3. ročníku běhu na 60 m jednotlivců o poháry hejtmanů Pardubického a Jihomoravského 
kraje, které proběhnou v prostoru hřiště u gymnázia a prostoru dvora za ZŠ Jevíčko dne 
12. 5. 2012 a schvaluje užití znaku města Jevíčka na propagačních materiálech souvisejících 
s hasičskými soutěžemi, 

 
9/40 Rada schvaluje úhradu částky ve výši 6.674,90 Kč firmě Petr Dokoupil, Zahrada pro Vás, 

679 37 Borotín 5 za údržbu zeleně ve městě dle zápisu, 
 
10/40 Rada ruší bod usnesení RM č. 2/39 ze dne 26. 3. 2012, 
 
11/40 Rada schvaluje CN firmy Stanislav Trčka – COLORMAL, Na Rybníku 813, Jevíčko k opravě 

společných prostor vstupní chodby a schodiště do bytového domu Soudní 56 za částku 
86.852 Kč bez DPH, kdy oprava bude hrazena z rozpočtu PBH,  

 
12/40 Rada pověřuje IT zajištěním posudku sanačních opatření v bytě č. 1 na ul. Soudní 56 za 

účelem odstranění plísní prostřednictvím firmy PRINS Přerov, 
 
13/40 Rada pověřuje vedoucí PBH prověřením možného zájmu stávajících nájemníků o koupi bytů 

dle zápisu, 
 
14/40 Rada pověřuje starostu odborným prověřením variantního osazení budoucích RD v lokalitě 

Panské pole. 
 
 
 
 
 Ing. Roman Müller, v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta  místostarosta 
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