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Usnesení  
z 53. sch�ze Rady m�sta Jeví�ka 

konané dne 1. �íjna 2012 

1/53 Rada schvaluje vým�nu okna v byt� �. 1 v Zadním Arnoštov� 35 do �ástky max. 10.000 K�  
v�. DPH z rozpo�tu PBH m�sta Jeví�ka v�. práce, 

2/53 Rada schvaluje vydání souhlasu s existující stavbou transforma�ní stanice na pozemku 
p. �. st. 1347 v k. ú. Jeví�ko-p�edm�stí, z d�vodu zápisu tohoto objektu do KN a schvaluje 
uzav�ení smlouvy mezi M�stem Jeví�kem a V�E, s. p. Hradec Králové na pronájem uvedené 
parcely za �ástku 3.140 K� s každoro�ním zvýšením dle nár�stu inflace, 

3/53 Rada schvaluje ud�lení licence na autobusovou linku �. 251 Skalice nad Svitavou-Boskovice-
Velké Opatovice-Jeví�ko pro dopravce ZDAR, a. s., Jihlavská 759/4, 591 01 Ž�ár nad 
Sázavou, 

4/53 Rada schvaluje vým�nu okna do koupelny a vým�nu radiátoru v RD na ul. Biskupická 364 
do �ástky max. 10.000 K� v�. DPH z rozpo�tu PBH m�sta Jeví�ka, 

5/53 Rada pov��uje IT nacen�ním úpravy chodníku p�ed domem 76 na ul. R�žová s termínem 
do 15. 10. 2012, 

6/53 Rada pov��uje IT nacen�ním úpravy plochy p�ed domem 811 na ul. R�žová s termínem 
do 15. 10. 2012, 

7/53 Rada schvaluje odprodej nepot�ebného materiálu v celkové �ástce 700 K� žadateli dle zápisu, 

8/53 Rada schvaluje CN spole�nosti Elektrowin, a. s., ke zpracování Sm�rnice základních rizik 
ekologické újmy za �ástku 9.000 K� v�. DPH na objekty uvedené v zápisu, 

9/53 Rada schvaluje náhradní výsadbu d�evin dle doporu�ení komise ŽP za �ástku 47.292 K� v�. 
DPH dle CN Petr Dokoupil – Zahrada pro Vás, 

10/53 Rada schvaluje prodloužení smlouvy o zprost�edkování prodeje �. p. 63 v Zadním Arnoštov�
mezi M�stem Jeví�ko a realitní kancelá�í Matras&Matras, pobo�kou Moravská T�ebová, 

11/53 Rada pov��uje místostarostu ve spolupráci s Ing. Janíkovou p�ípravou dota�ní žádosti na 
projekt dle zápisu v rámci probíhající výzvy z OPŽP, 

12/53 Rada schvaluje smlouvu mezi M�stem Jeví�ko a Pardubickým krajem o poskytnutí dotace 
na �innost a provoz turistického informa�ního centra v Jeví�ku ve výši 42.673 K�
z rozpo�tových prost�edk� Pk, 

13/53 Rada schvaluje úpravu smlouvy o nájmu nebytových prostor o pronájmu sálu Záme�ku 
o povinnosti uhradit pronajímateli �ástku ur�enou dle ceníku inventá�e pop�. uhrazení opravy 
poškozeného majetku, 

14/53 Rada schvaluje CN spole�nosti Aleš Ertl – Lesní a obchodní �innost, Vrchlického 828, Jeví�ko 
a realizaci kácení 10 ks vrby k�ehké v osad� Zadní Arnoštov za �ástku 26.000 K� bez DPH, 

15/53 Rada schvaluje CN spole�nosti Vodní zdroje Chrudim, s. r. o., na monitoring zrekultivované 
skládky v lokalit� Kop�ivova zmola pro rok 2012 v souladu s p�íslušnými normami ve výši 
26.023 K� v�. DPH, 

16/53 Rada schvaluje provedení asfaltovacích prací na ul. K. Appla dle zápisu za �ástku 17.136 K�
a pov��uje investi�ního technika nacen�ním oprav komunikací na ulicích Dr. Klimeše 
a Smolenská, 

17/53 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bidmon, s. r. o., Jeví�ko k vým�n� plynového kotle 
v byt� �. 4 na ul. K. �apka 782 za �ástku 27.410 K� bez DPH z rozpo�tu PBH m�sta Jeví�ko, 
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18/53 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bidmon, s. r. o., Jeví�ko k vým�n� plynového kotle 
v byt� �. 7 na ul. K. �apka 782 za �ástku 27.410 K� bez DPH z rozpo�tu PBH m�sta Jeví�ko, 

19/53 Rada schvaluje zpracování splátkového kalendá�e k úhrad� dlužného nájemného ve výši 
4.558 K� za užívání bytu na ul. K �apka 783 žadatelce dle zápisu s povinností hradit b�žné 
nájemné, 

20/53 Rada schvaluje CN firmy Tesa�ství – Berka, U Cihelny 631, Jeví�ko k oprav� podhled�
na bytovém dom� 128 na ul. Kobližná za �ástku 12.640 K� bez DPH z rozpo�tu PBH m�sta 
Jeví�ka, 

21/53 Rada pov��uje vedoucího organiza�ního odboru zajišt�ním souhrnu volných parcel 
pro výstavbu RD s termínem do 15. 10. 2012, 

22/53 Rada schvaluje zhotovení transparentu na tradi�ní hudební akce za �ástku 3.500 K�
bez DPH, 

23/53 Rada schvaluje zakoupení konvektoru 232/USB pro pot�eby regulace topení na Záme�ku 
za �ástku 432 K� v�. DPH. 

  

Mgr. Miroslav Šafá�, v. r.  
místostarosta 

Vyv�šeno: 4. 10. 2012 
Sejmuto: 22. 10. 2012 


