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Usnesení  
z 51. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 3. zá ří 2012 
 
 
1/51 Rada pověřuje IT zajištěním kalkulace oprav a zařazením opravy hradebního tělesa za RD 

145 na ul. Dolní Farní do programu regenerace MPZ pro rok 2013, 
 
2/51 Rada schvaluje návrh zápisu do kroniky města za rok 2011, 
 
3/51 Rada schvaluje odměnu kronikáři města, ve výši dle přílohy zápisu, za provedení zápisu 

do Kroniky města Jevíčka, 
 
4/51 Rada schvaluje zvýhodněný ceník za využití vysokozdvižné plošiny pro veřejný sektor 

na částku 400 Kč/hod. vč. DPH, 
 
5/51 Rada schvaluje užití znaku města Jevíčka na propagačních materiálech souvisejících 

s turnajem ve stolním tenise „O pohár starosty města Jevíčka“, 
 
6/51 Rada pověřuje IT zajištěním zabezpečení mostní konstrukce na pozemku p. č. 5365/1 – 

ostatní plocha v majetku města tak, aby nemohlo dojít k újmě na zdraví a označením cedulí 
se zákazem vstupu, 

 
7/51 Rada určuje IT dohodnout s tajemníkem MěÚ splátkový kalendář, kterým bude uhrazena 

částka za fakturovanou částku za užívaní služebního mobilního telefonu, nad rámec běžné 
úhrady paušálního poplatku dle zápisu, 

 
8/51 Rada neschvaluje záměr prodeje bytového domu č. p. 128 na ul. Kobližná v Jevíčku, 
 
9/51 Rada schvaluje nátěr fasády a opravu omítek ve dvorním traktu bytového domu č. p. 128 

na ul. Kobližná v Jevíčku za částku 23.838 Kč bez DPH z rozpočtu PBH města Jevíčka, 
 
10/51 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bidmon, s. r. o., Jevíčko na výměnu plynového 

ohřívače TUV v kotelně na ul. Kobližná 125 za částku 25.550 Kč bez DPH z rozpočtu PBH 
města Jevíčka, 

 
11/51 Rada schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Městem Jevíčko a Mateřskou školou Jevíčko 

a smlouvu o výpůjčce mezi Městem Jevíčko a Základní školou Jevíčko. 
 
  
 
 
 
 
                            Ing. Roman Müller, v. r.        Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
                   starosta      místostarosta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 5. 9. 2012 
Sejmuto: 21. 9. 2012 


