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Usnesení  
ze 74. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 5. srpna 2013 
 
1/74 Rada pověřuje správce Městského muzea v Jevíčku prohlídkou věcí pocházejících 

z Památníku města Velké Opatovice a podáním zprávy v termínu do 26. 8. 2013, 
 
2/74 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru prověřením možnosti oplocení části pozemku 

p. č. 1311/1 – ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov, a to část o velikosti cca 130 m2 
a podáním zprávy do 26. 8. 2013, 

 
3/74 Rada schvaluje umístění reklamní židle na Palackého náměstí do konce měsíce září 2013 

a za zábor veřejného prostranství uhradit poplatek dle platné OZV města 3/2011, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství, 

 
4/74 Rada schvaluje trvalý pobyt osobě na adrese Biskupická 364 dle zápisu, 
 
5/74 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním cenových nabídek na osazení radiátoru a výměnu 

 oken na chodbě domu na ul. Biskupická 364 v Jevíčku s termínem do 26. 8. 2013, 
 
6/74 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru zajištěním odborného stanoviska OLH města, 

zda odhad předložený nabízejícím k odkupu pozemku p. č. 2475 (5912 m2) – lesní pozemek 
v k. ú. Jevíčko-předměstí je reálný, 

 
7/74 Rada uděluje souhlas k užívání pozemků města za účelem parkovacích míst k ordinacím 

lékařů (ul. Okružní II/261), a to pro potřeby lékařů i pacientů. Jedná se o pozemek p. č. st. 203 
– zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí (434 m2) na ul. Třebovská 
a o Palackého náměstí, 

 
8/74 Rada schvaluje bezplatný zábor veřejného prostranství za stánkový prodej na Palackého 

náměstí při pořádání poutě dne 18. 8. 2013, 
 
9/74 Rada pověřuje místostarostu řešením budoucí údržby antukového povrchu hřiště u budovy 

Gymnázia v Jevíčku, 
 
10/74 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru sledováním převodu pozemků od firmy 

AVEKO Servomotory, s. r. o., 
 
11/74 Rada schvaluje seznam firem navržených pro obeslání v rámci veřejné zakázky „Osada Zadní 

Arnoštov - Regenerace zeleně, Regenerace alejí, břehových porostů a solitérních stromů“, 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek včetně náhradníků dle zápisu, 

 
12/74 Rada jmenuje člena povodňové komise města Jevíčko dle zápisu, 
 
13/74 Rada schvaluje Směrnici č. 1-T/2013 – Organizační řád MěÚ Jevíčko, 
 
14/74 Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2009075/VB/1, Jevíčko, 

K. Čapka 4222/2, AVEKO, Servomotor – přípojka NN mezi Městem Jevíčko a společností 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly na zřízení věcného břemene 
na části pozemků p. č. 530/21 – orná půda a p. č. 5452 – ostatní plocha, oba v k. ú. Jevíčko-
předměstí, 

 
15/74 Rada schvaluje CN firmy Miroslav Nečas, Jabloňany 107, Skalice nad Svitavou k provedení 

 klimatizace kanceláře užívané PBH města Jevíčka za částku 20.740 Kč bez DPH z rozpočtu 
 PBH. 

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

 

Vyvěšeno: 12. 8. 2013 
Sejmuto: 28. 8. 2013 


