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Usnesení  
ze 101. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 29. zá ří 2014 
 
1/101 Rada uděluje souhlas s umístěním komunikačního vedení společnosti O2 Czech Republic, 

a. s., do chodníku v majetkové správě města Jevíčko, který je umístěn na pozemku p. č. 107/1 
– silnice v k. ú. Jevíčko-město a schvaluje smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě mezi 
Městem Jevíčko a O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, 

 
2/101 Rada schvaluje využití bezpečnostní služby společnosti ARAGON Security, s. r. o. 

v prostorách Odborného léčebného ústavu dle zápisu, 
 
3/101 Rada pověřuje IT zajištěním cenových nabídek na výrobu směrových ukazatelů s nápisem 

LÉČEBNA, 
 
4/101 Rada schvaluje ZŠ Jevíčko výjimku z nejvyššího počtu žáků ve skupině při výuce anglického 

jazyka na školní rok 2014/2015, 
 
5/101 Rada pověřuje IT provedením místního šetření za účelem zjištění stavu štítové zdi RD č. p. 

287 na ul. Okružní I, 
 
6/101 Rada schvaluje přidělení bytů na základě doporučení bytové a sociální komise uvedeným 

žadatelům dle zápisu, 
 
7/101 Rada schvaluje prodejní cenu knihy Muřinoh a Krchomilka na částku 250 Kč vč. DPH, 
  
8/101 Rada schvaluje pronájem nebytového prostoru ve II. NP domu Jevíčko, Kostelní 41 

společnosti NETVOIP, s. r. o. za cenu 12.024 Kč/rok s měsíční platbou ve výši 1.002 Kč 
a smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností NETVOIP, s. r. o., Kostelní 41, Jevíčko na 
dobu neurčitou, 

 
9/101 Rada schvaluje pronájem nebytových prostor pro Gymnázium Jevíčko na pozemku p. č. st. 3 

v k. ú. Jevíčko-město za částku 190 Kč/m2/rok s účinností od 1. 10. 2014, 
 
10/101 Rada schvaluje CN firmy Vodoinstalatérství-Topenářství Miroslav Tříska, Růžová 91, Jevíčko 

na výměnu závěsného plynového kotle LUNA 3 Komfort Fi v bytě č. 9 na ul. K. Čapka 782 za 
částku 31.658 Kč (není plátce DPH) s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

 
11/101 Rada schvaluje obeslání pěti firem na akci „Úprava bytové jednotky ve 2. NP, Kobližná 125, 

Jevíčko“ a stanovení komise pro hodnocení a otvírání obálek dle zápisu, 
 
12/101 Rada schvaluje vyřazení videokamery National M7 z majetku PBH města Jevíčka, 
 
13/101 Rada schvaluje náklady na akce Malohanácký harmonikář do 50.000 Kč a Festival 

mládežnických dechových orchestrů do 50.000 Kč, 
 
14/101 Rada schvaluje provozní dotaci pro ZUŠ Jevíčko (příspěvek na provoz) ve výši 13.380 Kč na 

pokrytí nájemného hrazeného Gymnáziu Jevíčko za pronájem učeben v jejich budově, 
 
15/101 Rada schvaluje ponechání reklamního poutače na Výlov rybníka v Cetkovicích, který je 

umístěn na billboardu města Jevíčko pro společnost LESCUS Cetkovice s podmínkou finanční 
nebo jiné kompenzace. 

  
 

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