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Usnesení  
ze 44. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 28. kv ětna 2012 
 
 
1/44 Rada schvaluje členy hodnotící komise na akci: „Rekonstrukce bytu na ul. Křivánkova č. p. 98“ 

dle zápisu, 
 
2/44 Rada pověřuje místostarostu zajištěním cenové kalkulace na zpevnění břehu Žlíbeckého 

potoka dle zápisu, 
 
3/44 Rada uděluje souhlas společnosti AGROPROJEKT Praha, s. r. o., Ve Smečkách 33, Praha 1, 

k demolici stavby na p. č. st. 148 v k. ú. Zadní Arnoštov dle přiložené projektové 
dokumentace, 

 
4/44 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení prostor Synagogy za účelem konání koncertů 

a vystoupení žáků ZUŠ Jevíčko v termínech dle přílohy zápisu, 
 
5/44 Rada pověřuje IT zajištěním naceněním prací k dobudování chodníku na pozemku města p. č. 

1506/2 v k. ú. Jevíčko-předměstí a zajištěním realizace pracovníky města, 
 
6/44 Rada schvaluje financování akce Jevíčkovění částkou do 30.000 Kč, 
 
7/44 Rada schvaluje CN Ing. Marie Zezulové na zpracování projektové dokumentace pro územní 

řízení na akci: „Rozšíření hřbitova v Jevíčku“ za částku 26.500 Kč, 
 
8/44 Rada schvaluje složení hodnotící komise pro vyhodnocení cenových nabídek na zpracování 

digitálního povodňového plánu města Jevíčko ve složení Ing. Roman Müller, Mgr. Miroslav 
Šafář, Ing. Jaroslav Zezula, Stanislav Dokoupil, Dušan Pávek, dipl. um. a postupuje výsledek 
VŘ zastupitelstvu k projednání, 

 
9/44 Rada schvaluje prodloužení 20 licencí antivirové ochrany pro server MěÚ Jevíčko od firmy 

ESET za částku 6.643 Kč vč. DPH, 
 
10/44 Rada pověřuje IT zajištěním výroby provizorního kotce k umístění volně pobíhajících psů, 
 
11/44 Rada schvaluje výměnu oken v bytě č. 2 na ul. Růžová 91 firmou Černohous Milan, Jamné 

nad Orlicí za částku 62.009,15 Kč bez DPH z rozpočtu PBH města Jevíčka,  
 
12/44 Rada schvaluje úhradu finanční částky 20.326 Kč bez DPH firmě Instalatérství Bidmon, 

s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko za provedení opravy havarijního stavu vodovodního potrubí 
v budově na ul. Komenského nám. 167 z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 
13/44 Rada schvaluje mandátní smlouvu s firmou JUSTITIA, s. r. o., Ostrava, ul. 28. října 1142/168 

na zajištění výběrového řízení na akci: „Oprava kulturního domu Zadní Arnoštov, p. č. st. 162, 
v k. ú. Zadní Arnoštov“ v částce 12.000 Kč, 

 
14/44 Rada schvaluje seznam firem, které budou obeslány pro podání nabídky na akci „Oprava 

kulturního domu Zadní Arnoštov, p. č. st. 162, v k. ú. Zadní Arnoštov“, 
 
15/44 Rada schvaluje členy hodnotící komise na výběrové řízení na akci „Oprava kulturního domu 

Zadní Arnoštov, p. č. st. 162, v k. ú. Zadní Arnoštov dle zápisu. 
 
 
         Ing. Roman Müller, v. r.   Mgr. Miroslav Šafář, v. r.   
     starosta  místostarosta  
 
 
 
Vyvěšeno: 4. 6. 2012 
Sejmuto: 20. 6. 2012 


