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Usnesení  
ze 46. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 25. června 2012 
 
 
1/46 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním projektové dokumentace na rekonstrukci bytu 

v bytovém domě Nerudova č. p. 529, 
 
2/46 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení výstavních panelů T. J. Sokol Jevíčko v termínu 

od 9. do 16. 7. 2012 pro účely výstavy fotografií, 
 
3/46 Rada schvaluje umístění loga Linky důvěry Ústí nad Orlicí na internetových stránkách Města 

Jevíčka, 
 
4/46 Rada pověřuje místostarostu v termínu do 20. 7. 2012 odesláním dotazníku MěÚ Moravská 

Třebová, OVÚP, 
 
5/46 Rada pověřuje tajemníka vyřízením výzvy MF ČR v termínu do 20. 7. 2012, 
 
6/46 Rada schvaluje Svazu skautů a skautek ČR, oddíly Jevíčko poskytnutí příspěvku přihlášeným 

účastníkům letošních dětských táborů s bydlištěm v Jevíčku,  
 
7/46 Rada schvaluje Pionýru Jevíčko poskytnutí příspěvku přihlášeným účastníkům letního tábora 

v Bobrovecké dolině s bydlištěm v Jevíčku, 
  
8/46 Rada pověřuje investičního technika zajištěním opravy zadláždění vjezdu do dvorního traktu 

ul. Soudní 51 v termínu do 23. 7. 2012, 
 
9/46 Rada neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 4240 – orná půda v k. ú. Jevíčko-

předměstí, 
 
10/46 Rada pověřuje místostarostu řešením podnětů občanů Zadního Arnoštova s průběžnou 

informací do 23. 7. 2012,  
 
11/46 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a firmou Lubomír Coufal – ROOT, Kollárova 

808, 784 01 Litovel, o službě ROOT – vzdálená technická podpora s úhradou 750 Kč bez 
DPH/rok, 

 
12/46 Rada schvaluje udělení souhlasu žadateli dle zápisu k umístění stavby do vzdálenosti 1 metr 

od východní hranice pozemku p. č. 4232/10 – trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
13/46 Rada schvaluje záměr bezúplatného převodu částí pozemků p. č. 1751/17 – ostatní plocha 

a p. č. 1757/8 – vodní plocha a celého pozemku p. č. 1740/10 – trvalý travní porost, vše v k. ú. 
Jevíčko-předměstí, 

 
14/46 Rada doporučuje zastupitelstvu schválit bezúplatný převod pozemku 1740/10 – trvalý travní 

porost a nově zaměřeného pozemku p. č. 1751/64 - ostatní plocha, oba v k. ú. Jevíčko-
předměstí z vlastnictví města Jevíčka do vlastnictví Pardubického kraje, 

 
15/46 Rada doporučuje zastupitelstvu schválit bezúplatný převod nově zaměřených pozemků 

1751/57 – ostatní plocha, p. č. 1751/58 - ostatní plocha, díl „a“ oddělený z p. č. 1751/5, p. č. 
1751/61 – ostatní plocha, p. č. 1751/62 - ostatní plocha, p. č. 1751/63 - ostatní plocha, p. č. 
1751/67 - ostatní plocha, p. č. 1751/65 - ostatní plocha, p. č. 1751/66 - ostatní plocha, p. č. 
1751/68 - ostatní plocha, p. č. 2557/1 - ostatní plocha, p. č. 2557/2 - ostatní plocha, p. č. 
2557/3 - ostatní plocha a p. č. 2557/4 - ostatní plocha, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí 
z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Jevíčka, 

 
16/46 Rada schvaluje přidělení bytových jednotek žadatelům dle zápisu na základě doporučení 

komise bytové a sociální, 
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17/46 Rada schvaluje úhradu víceprací firmě COLORMAL - Stanislav Trčka ve výši 9.760 Kč bez 
DPH v rámci opravy vstupní chodby a schodiště bytového domu Soudní č. p. 56, 

 
18/46 Rada jmenuje komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na akci „Úprava bytové 

jednotky v DPS Kobližná č. p. 125“ dle zápisu, 
 
19/46 Rada schvaluje cenovou nabídku Instalatérství Bidmon ve výši 16.500 Kč bez DPH na 

osazení nového ekvitermního regulátoru a rekonstrukci elektroinstalace v kotelně bytového 
domu K. H. Borovského č. p. 475/476, 

 
20/46 Rada schvaluje CN firmy Pokrývačství - Klempířství Jaroslav Kopecký, Velké Opatovice 

ve výši 87.694,50 Kč bez DPH na výměnu části střechy do dvora na domě Třebovská č. p. 71, 
 
21/46 Rada schvaluje kupní smlouvu se společností CEMEX Czech Republic, s. r. o., na odběr 

cementového zboží se slevou 15 % pro Město Jevíčko, 
 
22/46 Rada pověřuje IT zajištěním souhlasu RWE a následným dořešením zaslepení plynové 

přípojky na pozemku p. č. 15/3 v k. ú. Jevíčko-předměstí v termínu do 23. 7. 2012, 
 
23/46 Rada schvaluje zapojení se do akce „Turistická vizitka a turistický deník místa“ pro potřeby 

Informačního centra Jevíčko, 
 
24/46 Rada pověřuje investičního technika jednáním ve věci dokončení investiční akce dle zápisu 

v termínu do 23. 7. 2012, 
 
25/46 Rada stanovuje u jednotlivých pověření konkrétních pracovníků jednotný termín 30 dní, 

ve kterém bude zadaný úkol vyřešen, případně bude radě podána informace o průběhu jeho 
řešení s důvody posunutí termínu pro splnění úkolu, 

 
26/46 Rada schvaluje použití vozidla Peugeot Boxer s přívěsem, pro potřeby oddílu PIONÝR 

Jevíčko, k přepravě dětí na letní tábor do Bobrovecké doliny v SR. 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Roman Müller, v. r.   Mgr. Miroslav Šafář, v. r.   
     starosta  místostarosta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 28. 6. 2012 
Sejmuto: 16. 7. 2012 


