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Usnesení  
ze 47. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 9. července 2012 
 
 
1/47 Rada uděluje souhlas s výstavbou výrobny elektrické energie na nemovitostech č. p. 10 a č. p. 

12 stojících na pozemcích p. č. st. 29 a 30/1 a 30/2 v k. ú. Zadní Arnoštov, 
 
2/47 Rada schvaluje příspěvek ve výši 120 Kč na každého účastníka letního tábora ve 

Smolenském údolí, s trvalým pobytem v Jevíčku, pořádaného SRPS ZŠ Jevíčko,  
 
3/47 Rada schvaluje bezplatný pronájem městské chaty a stanů pro SRPS ZŠ Jevíčko, které 

 zajišťuje letní tábor ve Smolenském údolí, 
 
4/47 Rada schvaluje úhradu prací ve výši 17.802 Kč bez DPH spojených s výměnou bojleru v 

budově Zámečku firmou Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko, 
 
5/47 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a firmou Jarmila Vallová – Věžní hodiny Valla, 

U Jordánka 67, 682 01 Vyškov na opravu stroje věžních hodin Jevíčko za částku 38.000 Kč, 
 
6/47 Rada schvaluje zakoupení lavičky od firmy TR Antoš, s. r. o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov 

za částku 25.700 Kč bez DPH k doplnění mobiliáře dětského hřiště na ul. A. K. Vitáka, 
   

7/47 Rada schvaluje podání žádosti o povolení kácení 1 ks vzrostlého topolu ve vegetačním období 
z bezpečnostních důvodů (lokalita u kulturního domu v Zadním Arnoštově), 

  
8/47 Rada schvaluje směrnici č. 4-T/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech, na Městském úřadě v Jevíčku s účinností od 9. 7. 2012, 
 
9/47 Rada pověřuje místostarostu účastí na hlavním líčení u Okr. soudu ve Svitavách dne 11. 9. 

2012 ve věci dlužné částky 19.475 Kč za poskytnutí ubytovny osobě dle zápisu,  
 
10/47 Rada pověřuje IT zajištěním instalace spouštěcích čidel osvětlení na veřejná WC do 20. 8. 

2012,  
 
11/47 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru jednáním s Lesy ČR o odstranění skládky 

klestu z pozemku města v termínu do 6. 8. 2012, 
 
12/47 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru zajištěním odborného stanoviska ve věci 

vitality vzrostlého jasanu na pozemku p. č. 358/7 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí v 
termínu do 20. 8. 2012, 

 
13/47 Rada schvaluje CN firmy COLORMAL, Stanislav Trčka, Jevíčko ke zhotovení obkladu soklu a 

nátěr fasády bytového domu Soudní 56 za částku 16.045 Kč vč. DPH, 
 
14/47 Rada schvaluje CN firmy Mrňka Konice, a. s., na osazení výlohy do budoucí kanceláře MAS v 

budově MěÚ za částku 29.274 Kč vč. DPH, 
 
15/47 Rada pověřuje místostarostu jednat ve věci dle zápisu se SÚS Pardubického kraje do 20. 8. 

2012, 
 
16/47 Rada pověřuje místostarostu zasláním dopisu HZS Jevíčko do 23. 7. 2012, 
 
17/47 Rada pověřuje IT prověřením stavu a případnou opravou laviček v lokalitě u sochy TGM do 

20. 8. 2012. 
 

    Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
místostarosta 
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