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Usnesení  
z 54. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 15. října 2012 
 
 
1/54 Rada pověřuje starostu města jednáním s majitelem RD č. p. 76 na ul. Růžová o investicích 

týkající se opravy chodníku s termínem do 29. 10. 2012, 
 
2/54 Rada schvaluje úpravu plochy před domem 811 na ul. Růžová zadlážděním za použití 

vlastních žulových kostek, které položí pracovníci města, 
 
3/54 Rada schvaluje asfaltování chodníků na ul. Smolenská do částky 50.000 Kč vč. DPH, 
 
4/54 Rada schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě pro školní rok 2012/2013 Základní 

škole Jevíčko, U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko dle § 23 zákona č. 561/2004 Sb., 
 
5/54 Rada pověřuje starostu a IT provedením místního šetření za účelem zjištění nutných nákladů 

na opravu nebytových prostor – garáže a dílny na ul. Soudní 51 s termínem do 29. 10. 2012, 
 
6/54 Rada schvaluje udělení licencí na autobusové linky č. 729290 Cetkovice-Uhřice-Úsobrno-

Jaroměřice-Jevíčko, 729251 Skalice nad Svitavou-Boskovice-Velké Opatovice-Jevíčko, 
729291 Velké Opatovce-Jevíčko-Jaroměřice-Úsobrno-HorníŠtěpánov pro dopravce DOPAZ, 
s. r. o., Horní Poříčí 123, 679 62 Křetín a na linku č. 251 Skalice nad Svitavou-Boskovice-
Velké Opatovice-Jevíčko pro dopravce ČSAD Tišnov, spol. s r. o., Červený Mlýn 1538, 666 01 
Tišnov, 

 
7/54 Rada pověřuje místostarostu jednáním s majitelem nemovitosti č. p. 17 na Palackého náměstí 

o možnosti omezení hudebních zkoušek rockové skupiny s termínem do 29. 10. 2012, 
 
8/54 Rada pověřuje vedoucí PBH provedením místního šetření za účelem prohlídky komínových 

průduchů v domě č. p. 83 na ul. Růžová k možnosti napojení krbových kamen s termínem 
do 29. 10. 2012, 

 
9/54 Rada schvaluje uhrazení víceprací za opravu věžních hodin firmě Jarmila Vallová – Věžní 

hodiny Valla, U Jordánka 67, 682 01 Vyškov ve výši 2.200 Kč dle zápisu, 
 
10/54 Rada schvaluje vystěhování nájemníka ubytovny, který neplní svoje povinnosti tím, že řádně 

neplatí nájemné za ubytování, kdy i po upomínkách činí jeho dlužná částka nejméně 
19.328 Kč, 

 
11/54 Rada schvaluje cenovou nabídku firmy LESPROJEKT BRNO, a. s., Jezuitská 13, 602 00 Brno 

na vyhotovení Lesního hospodářského plánu pro lesy v majetku města Jevíčka za částku 
300 Kč/ha bez DPH, 

 
12/54 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bidmon, s. r. o., Jevíčko k výměně plynového kotle 

v bytě č. 6 na ul. K. Čapka 782 za částku 27.410 Kč bez DPH z rozpočtu PBH města Jevíčko, 
 
13/54 Rada schvaluje podání žaloby o zaplacení dlužné částky ve výši 11.872 Kč proti nájemkyni 

městského bytu na ul. M. Mikuláše 551 za neuhrazení nájemného a záloh dle zápisu. 
 

 
 

     Ing. Roman Müller, v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 17. 10. 2012 
Sejmuto: 2. 11. 2012 


