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Usnesení  
z 87. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 24. února 2014 
 
1/87 Rada schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 4712 (2049 m2) trvalý travní porost v k. ú. 

Jevíčko-předměstí, 
 
2/87 Rada schvaluje úhradu faktury v částce 14.772 Kč vč. DPH firmě LANius, s. r. o., Jiráskova 

1775, Tábor za UPDATE – nové verze pro moduly programu Clavius pro Městskou knihovnu 
v Jevíčku, 

 
3/87 Rada schvaluje úhradu faktury za provedení výmalby prostor Městské knihovny v Jevíčku 

firmou Roman Dvořák, Městečko Trnávka 101 za částku 18.256 Kč (není plátce DPH), 
 
4/87 Rada schvaluje poskytnutí zálohy na provoz pro MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s. 

v částce 20.000 Kč s tím, že záloha bude k 20. 4. 2014 vyúčtována, 
 
5/87 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, 

o. s. na vydání čtvrtletníku „Vlastivědný věstník moravský“ ve výši 2.000 Kč, 
 
6/87 Rada schvaluje inzerci města Jevíčka v příloze Svitavského deníku za částku 3.500 Kč bez 

DPH, 
  
7/87 Rada schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci „Obnova chodníků sídliště K. Čapka 

Jevíčko III. etapa“, seznam firem pro obeslání a stanovuje komisi pro otevírání obálek 
a hodnocení nabídek dle zápisu, 

 
8/87 Rada ruší bod usnesení RM č. 7/86 ze dne 10. 2. 2014,  
 
9/87 Rada schvaluje CN ČP, a. s., k uzavření havarijního pojištění pracovního stroje NILFISK CITY 

RANGER 3500, rz E01 0328 za částku 8.716 Kč / rok se spoluúčastí 5 % z pojistného plnění, 
 
10/87 Rada schvaluje zastupování MěÚ Jevíčko v žalovaném řízení na ochranu před nezákonným 

zásahem správního orgánu Advokátní kanceláří Mgr. Živany Petrlové, Jakubské náměstí 1, 
Brno a této uděluje plnou moc k vykonávání veškerých úkonů v této věci související, 

 
11/87 Rada schvaluje zakoupení AKU vrtačky pro potřeby pracovníků údržby města za částku do 

5.000 Kč bez DPH, 
 
12/87 Rada schvaluje prodejní cenu DVD Malohanácký harmonikář na 100 Kč vč. DPH. 
 
 
 
 
  
 

 
      Ing. Roman Müller, v. r.        Mgr. Miroslav Šafář, v. r.   
 starosta       místostarosta 
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Sejmuto: 19. 3. 2014 


