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Usnesení  
z 55. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 29. října 2012 
 
 
1/55 Rada schvaluje umístění krbových kamen v bytě č. 6 na ul. Růžová 83 za podmínky úhrady 

veškerých finančních nákladů spojených s opravou komínu uvedených v zápisu, 
 
2/55 Rada schvaluje udělení licencí na autobusové linky č. 700190 Jevíčko-Křenov, pro dopravce 

DOPAZ, s. r. o., Horní Poříčí 123, 679 62 Křetín za podmínky dle zápisu a na linku č. 251 
Skalice nad Svitavou-Boskovice-Velké Opatovice-Jevíčko pro dopravce ČAD Blansko, a. s., 
Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko, 

 
3/55 Rada schvaluje odložení úhrady dlužného nájemného ve výši 17.940 Kč za užívání 

městského bytu na ul. M. Mikuláše 551 do 20. 11. 2012 žadatelce dle zápisu, 
 
4/55 Rada schvaluje pronájem nebytových prostor na ul. M. Mikuláše 449 za částku 

1.250 Kč/měsíc žadateli dle zápisu, 
 
5/55 Rada schvaluje poskytnutí reklamních předmětů v hodnotě 2.000 Kč pro Tarokový klub 

Jevíčko na uspořádání 13. ročníku tradičního tarokového turnaje v Jevíčku, který se uskuteční 
ve školní jídelně dne 5. 1. 2013 a poskytnutí finančního příspěvku za pronájem prostor jídelny 
ve výši 900 Kč, 

 
6/55 Rada schvaluje spoluúčast města při osazení zábradlí přístupové cesty do areálu Žlíbka dle 

zápisu, 
 
7/55 Rada schvaluje uzavření mandátních smluv se společností JUSTITIA, s. r. o., Ostrava, 

ul. 28. října 1142/168 na zajištění výběrového řízení na akce dle zápisu, 
 
8/55 Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Jevíčko a Českou pojišťovnou, a. s. 

s navýšením limitu plnění v pojištění odpovědnosti za škodu na částku 5 mil. Kč, 
 
9/55 Rada schvaluje pronájem nebytového prostoru v I. NP domu Jevíčko, Palackého náměstí 1 

společnosti MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s., za cenu 12.733 Kč/rok, 
 
10/55 Rada schvaluje CN firmy GRANO Skuteč, spol. s r. o. na dodávku a montáž kamenné dlažby 

na chodníky v atriu bývalého kláštera č. p. 167 za částku 15.580 Kč bez DPH, 
 
11/55 Rada schvaluje koupi motoru do městského traktoru od firmy KERAX, s. r. o. Jevíčko 

za částku 20.000 Kč bez DPH, 
 
12/55 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství BIDMON, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko k opravě 

otopného systému v bytě č. 1 na ul. Soudní 56 za částku 10.132 Kč bez DPH z rozpočtu PBH, 
 
13/55 Rada schvaluje přidělení bytu na ul. Soudní 57 žadatelce dle zápisu za podmínky, že bude 

uhrazeno dlužné nájemné ve výši 17.940 Kč za užívání bytu na M. Mikuláše 551 a dále 
přidělení bytu na ul. 529/A žadatelce dle zápisu dle doporučení komise bytové a sociální, 

 
14/55 Rada schvaluje CN firmy Kamil Pitner, obklady-podlahy-krby, Horní Štěpánov 362 na opravu 

balkonu na bytovém domě ul. Soudní 57 za částku 15.221 Kč bez DPH z rozpočtu PBH, 
 
15/55 Rada schvaluje CN firmy Koberce Boskovice, s. r. o., Hradní 640/3, 680 01 Boskovice 

k opravě poškozených PVC schodových hran v budově Zámečku za částku 4.608 Kč vč. DPH. 
 
 

     Ing. Roman Müller, v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.   
 starosta místostarosta 
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