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Usnesení  
z 66. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 25. b řezna 2013 
 
1/66 Rada pověřuje IT zajištěním poptávkového řízení na akci: „Oprava světlíku v budově MěÚ Jevíčko“, 
 
2/66 Rada pověřuje IT zajištěním poptávkového řízení na zajištění „Průkazu energetické náročnosti 

budov v Jevíčku“ dle předloženého seznamu, 
 
3/66 Rada pověřuje IT zajištěním propočtu odhadovaných nákladů spojených s prodejem a přípravou 

parcel k výstavbě nových garáží na ul. K. Čapka za účelem zjištění zájmu uchazečů o koupi 
za takto zkalkulovanou cenu, 

 
4/66 Rada schvaluje veliteli JSDH Jevíčko nákup drobného materiálu a provádění oprav na hasičské 

technice bez informování RM do částky 5.000 Kč měsíčně, 
  
5/66 Rada pověřuje velitele JSDH Jevíčko ve spolupráci s tajemníkem MěÚ Jevíčko vypracováním 

„Dopravně provozního řádu vozidel pro JSDH Jevíčko“, 
 
6/66 Rada schvaluje plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku PBH města Jevíčka na rok 

2013, 
 
7/66 Rada schvaluje investici ZUŠ Jevíčko k pořízení melodického bicího nástroje Marimba, 

kdy uvedený hudební nástroj bude částečně hrazen z provozního rozpočtu ZUŠ Jevíčko a dotace 
SZIF, 

 
8/66 Rada schvaluje výměnu sporáku v bytě č. 1 na ul. K. H. Borovského 465 žadatelům dle zápisu, 
 
9/66 Rada schvaluje přihlášení osoby k trvalému pobytu na adrese Křivánkova 98 v Jevíčku, 
 
10/66 Rada schvaluje bezplatný pronájem kina Astra pro ZŠ Jevíčko k uspořádání představení s názvem 

„Jak víla modrovláska splnila tři přání“ pro žáky ZŠ Jevíčko dne 24. 4. 2013, 
 
11/66 Rada schvaluje zábor veřejného prostranství k umístění letní zahrádky před restaurací PRIMA 

RISTORANTE s možností umístění max. 2 stolů se zachováním pochůzného pásu 150 cm 
od okraje vozovky, 

 
12/66 Rada schvaluje úhradu částky ve výši 32.170 Kč vč. DPH za provedení opravy vozidla Škoda 

Octavia, 
 
13/66 Rada schvaluje záměr směny pozemku p. č. 47/2 – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
 
14/66 Rada schvaluje výměnu bytu 3+1 v domě K. H. Borovského 475 za byt 3+1 v domě M. Mikuláše 

551 na doporučení komise bytové a sociální, 
 
15/66 Rada schvaluje členy povodňových orgánů Města Jevíčka dle zápisu, 
 
16/66 Rada schvaluje cenové nabídky na výměnu oken bytu č. 3 na ul. Růžová 83 v provedení dřevo 

(2 ks) firmou VPO Protivanov, Rožmitálova 229/14, Blansko za částku 29.975 Kč vč. DPH 
a provedení plast (2 ks) firmou VPO Protivanov, Rožmitálova 229/14, Blansko za částku 24.125 Kč 
vč. DPH Kč, vše hrazeno z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 
17/66 Rada schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na akci: „Rekonstrukce koupelny bytu č. 3 

na ul. Růžová 83“ a seznam firem, které budou obeslány v rámci této akce dle zápisu, 
 
18/66 Rada jmenuje komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na akci: „Rekonstrukce koupelny 

bytu č. 3 na ul. Růžová 83“ dle zápisu, 
 
19/66 Rada schvaluje Směrnici č. 3-F/2013 k DPH města Jevíčka s účinností od 1. 4. 2013. 

 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  

místostarosta 
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