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Usnesení  
ze 48. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 23. července 2012 
 
 
1/48 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru v termínu do 1. 8. 2012 zajištěním odeslání 

informace na Krajský úřad Pk ve věci podání žádosti o kácení nebezpečné dřeviny na území 
města, 

 
2/48 Rada schvaluje provedení ořezu suchých větví borovice stojící u domu č. p. 529 

na ul. Nerudova, 
 
3/48 Rada schvaluje záměr pronájmu pozemků p. č. 54/3 (148 m2) – orná půda a p. č. 54/4 

(547 m2) – zahrada oba v k. ú. Zadní Arnoštov 
 
4/48 Rada schvaluje umístění reklamního propagačního panelu tzv. impactboardu na Palackého 

náměstí v období od 1. 9. 2012 do 19. 10. 2012 pro předvolební kampaň ODS za částku 
2.940 Kč,  

 
5/48 Rada pověřuje starostu zasláním vyjádření k Povodí Moravy, s. p., Brno dle zápisu do konce 

měsíce srpna, 
 
6/48 Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu budovy Zámečku v termínu 10. – 12. 9. 2012 

a bezplatnou inzerci ve zpravodaji pro potřeby RC Palouček na burzu dětského oblečení, 
 
7/48 Rada schvaluje příspěvek ve výši 120 Kč na každého účastníka letního tábora v Drhlenách 

v Českém ráji, s trvalým pobytem v Jevíčku, pořádaného SRPS ZŠ Jevíčko dle předloženého 
seznamu 

 
8/48 Rada schvaluje rozšíření pracovního místa v IC Jevíčko v rozsahu částečného úvazku, 
 
9/48 Rada schvaluje úhradu finanční částky 7.860 Kč vč. DPH firmě ALKYON elektric, Ing. Bedřich 

Huzlík, Víska u Jevíčka 3 za úpravu systému EZS v Městské knihovně v Jevíčku, 
 
10/48 Rada schvaluje bezplatné umístění směrových šipek na sloupech veřejného osvětlení pro 

veterinární ordinaci na ul. Třebovská, 
 
11/48 Rada schvaluje zakoupení Komunikační komponenty základních registrů od společnosti 

Asseco Solutions, a. s., za částku 4.800 Kč bez DPH s ročním UPG v částce 4.000 Kč 
bez DPH, 

 
12/48 Rada schvaluje CN firmy Karel Smékal, zednictví-malířství, Velké Opatovice na akci „Snížení 

stropů byt č. 2 ul. Růžová 91“ za částku 24.251 Kč bez DPH, 
 
13/48 Rada schvaluje výměnu kuchyňské linky, el. sporáku, odsavače par a PVC podlahy 

na náklady nájemce bytu č. 2 na ul. Růžová 91, 
 
14/48 Rada schvaluje zakoupení 1 ks vitríny (vč. 100 ks magnetů) pro potřeby MěÚ od firmy 

ENROM za částku 14.599 Kč vč. DPH. 
  
 
 
                 Ing. Roman Müller, v. r.   Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
       starosta  místostarosta  
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