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Usnesení  
ze 42. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 30. dubna 2012 
 
1/42 Rada schvaluje úpravy pozemku přiléhajícího k č. p. 717 žadateli dle zápisu, kdy město dodá 

zámkovou dlažbu, obrubníky a drť a žadatel provede na svoje náklady vlastní úpravy, 
 
2/42 Rada uděluje souhlas s přeložením sloupu z pozemku p. č. 3072/5 – ostatní plocha na pozemek 

p. č. 3072/4 v k. ú. Jevíčko-předměstí žadateli dle zápisu, 
 
3/42 Rada pověřuje IT zajištěním cenových nabídek na zhotovení chodníku před domem č. p. 98 na ul. 

Křivánkova, 
 
4/42 Rada schvaluje podíl úhrady v částce 11.000 Kč za vyhotovení GP ul. Olomoucká v Jevíčku, 
 
5/42 Rada schvaluje inzerci města Jevíčka v příloze Svitavského deníku „Cesty městy“ za částku 

8.112 Kč vč. DPH, 
 
6/42 Rada schvaluje výrobu brožury pro potřeby muzea za částku max. do 7.000 Kč vč. DPH, 
 
7/42 Rada schvaluje CN firmy Petr Dokoupil, Zahrada pro Vás, 679 37 Borotín 5 na provedení 

odfrézování 2 ks pařezů v lokalitě u PENNY Marketu a náhradní výsadbu 6 ks stromků 
dle požadavku komise ŽP v celkové výši 26.680 Kč vč. DPH, 

 
8/42 Rada schvaluje nevýhradní smlouvy o zprostředkování prodeje na nemovitosti v majetku města 

č. p. 63 v Zadním Arnoštově a č. p. 263 v Jevíčku s přilehlými pozemky s RK Matras & Matras, 
Dvořákova 14, 602 00 Brno a RK Domino, 

 
9/42 Rada schvaluje podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Digitální povodňový plán 

města Jevíčko“, 
 
10/42 Rada jmenuje s účinností od 1. 8. 2012 pana Mgr. Miloslava Parolka na pracovní místo ředitele ZŠ 

Jevíčko, 
 
11/42 Rada jmenuje s účinností od 1. 8. 2012 pana Dušana Pávka, dipl. um., na pracovní místo ředitele 

ZUŠ Jevíčko,  
 
12/42 Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční dotace v požární ochraně na osobní ochranné 

pracovní prostředky JSDH Jevíčko v částce 40.000 Kč, 
 
13/42 Rada schvaluje částku 28.000 Kč bez DPH na odstranění pařezů, výměnu sloupu VO a umístění 

odpadkového koše na Malém náměstí, 
 
14/42 Rada schvaluje pravidla pro dláždění vjezdů na veřejných prostranstvích na ul. Mackerleho, 

Vrchlického a Svitavská takto: na náklady města bude provedeno zadláždění vjezdů v maximální 
šířce 4 m a v délce k hranicím pozemků dotčených nemovitostí; v případě, že majitel nemovitosti 
bude požadovat větší plochu na zadláždění, tuto plochu bude hradit na vlastní náklady, 

 
15/42 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním CN na rekonstrukci bytu na ul. Křivánkova č. p. 98, 
 
16/42 Rada schvaluje užití znaku města Jevíčka na propagačních materiálech pro potřeby firmy Balóny 

Konice, 
 
17/42 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení prostor Synagogy za účelem konání koncertů a vystoupení  

žáků ZUŠ Jevíčko v termínech 23. a 30. 5. 2012, 
 
18/42 Rada schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování č. VP_2012_49247 za živé užití 

hudebních děl v částce 11.449 Kč vč. DPH (poplatek Ochranného svazu autorského pro práva 
k dílům hudebním, o. s.). 

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