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Usnesení  
z 98. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 11. srpna 2014 
 
1/98 Rada neschvaluje podání žádosti o povolení kácení ořešáku u domu Biskupická č. p. 364,

   
2/98 Rada pověřuje starostu řešením zadláždění prostorů sběrných míst na sídlišti K. Čapka, 
 
3/98 Rada schvaluje podání žádosti o úpravu dopravního značení na ulici Příční, 
 
4/98 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 18/5 v k. ú. Zadní Arnoštov,  
 
5/98 Rada schvaluje udělení souhlasu firmě Lesy ČR se skládkováním materiálu na pozemku p. č. 

2568 v k. ú.  Zadní Arnoštov, 
 
6/98 Rada schvaluje poskytnutí příspěvku 5.000 Kč Středisku výchovné péče Svitavska na provoz 

detašovaného pracoviště v Jevíčku, 
 
7/98 Rada schvaluje ZŠ Jevíčko použití vozidla PEUGEOT pro dopravu dětí a vybavení na letní 

tábor v Jedlové u Poličky, 
  
8/98 Rada schvaluje smlouvu o obstarání reklamy mezi VHOS, a. s. a Městem Jevíčko na 

prezentaci společnosti v rámci Jevíčské pouti 2014 za částku 5.000 Kč, 
 
9/98 Rada schvaluje smlouvu o obstarání reklamy mezi Vašstav, s. r. o. a Městem Jevíčko na 

prezentaci společnosti v rámci Jevíčské pouti 2014 za částku 50.000 Kč, 
 
10/98 Rada schvaluje licenční smlouvu s OSA o veřejném provozování hudebních děl (reprodukci 

hudebních děl v rámci vysílání městského rozhlasu) ve výši 7.298 Kč bez DPH ročně,                                                                                                                                     
 
11/98 Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Pavel Továrek ve výši 16.965 Kč bez DPH na nátěr 

střechy bytového domu Třebovská č. p. 71, 
 
12/98 Rada schvaluje fakturaci firmy Kamil Pitner, Horní Štěpánov ve výši 10.747 Kč bez DPH za 

pokládku PVC a provedení dokončovacích prací v bytě číslo 11, Nerudova 529/A,  
 
13/98 Rada schvaluje text výzvy pro poptávkové řízení a složení komise pro otevírání obálek a 

hodnocení nabídek na zpracování PD stavebních úprav domu Barvířská 560, 
 
14/98 Rada schvaluje fakturaci firmy Kamil Pitner, Horní Štěpánov ve výši 8.960 Kč za provedení 

výměny vany v bytě č. 10, Pivovarská 812, 
 
15/98 Rada schvaluje pronájem pozemku p. č. 2212 – ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov o 

velikosti 1465 m2 za cenu 1,- Kč/m2 a rok, celkem 1465 Kč/rok na dobu neurčitou žadateli dle 
zápisu,                                           

 
16/98 Rada schvaluje cenovou nabídku společnosti Ing. Witold Stopa, Český Těšín na zpracování 

průkazů energetické náročnosti budov v majetku města ve výši 48.000 Kč (není plátce DPH). 
 
 
 
 

 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r. 

místostarosta 
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