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Usnesení  
z 84. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 6. ledna 2014 
 
 
1/84 Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA Blansko, s. r. o. k výměně okna bytu č. 4 na ul. 

Třebovská 71 za částku 17.820 Kč bez DPH, 
 
2/84 Rada schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy mezi Městem Jevíčko a společností 
 Metroprojekt Praha, a. s., I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 o zřízení věcného břemene a 
 smlouvu o právu stavby č. OE-12-2002344 SOBS VB 001 Jevíčko, Sídliště II – vadné kabely, 
 
3/84 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdružení Babybox pro odložené 

děti – STATIM, Praha ve výši 2.000 Kč, 
 
4/84 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Moravská Třebová ve výši 

5.000 Kč, 
 
5/84 Rada pověřuje vedoucí PBH společně s IT provedením místního šetření za účelem zjištění 

stavu oken v bytě na ul. Třebovská 71, 
 
6/84 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k užívání nebytového prostoru na ul. Třebovská 

71 žadateli dle zápisu do 31. 12. 2014, 
 
7/84 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k užívání nebytového prostoru na ul. 

M. Mikuláše 449 žadateli dle zápisu do 31. 12. 2014, 
 
8/84 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Sdružení přátel Pk k vydání Vlastivědných 

listů ve výši 2.000 Kč, 
  
9/84 Rada schvaluje zakoupení mobilního skeneru pro potřeby Městského muzea Jevíčko do 

3.000 Kč vč. DPH,  
 
10/84 Rada uděluje souhlas k umístění mobilní buňky v prázdné proluce mezi garážemi mezi 

pozemky p. č. 4241/18 a p. č. 4241/8 po dobu 3 let žadateli dle zápisu za předpokladu 
i souhlasného stanoviska OVÚP, 

 
11/84 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru zpracováním smlouvy na pronájem 

Synagogy pro Křesťanské společenství Živá voda, o. s., Houbalova 2089/7, Brno, 
 
12/84 Rada schvaluje bezplatný pronájem kinosálu kina Astra pro Gymnázium Jevíčko ve dnech 

13. a 14. 3. 2014 k uskutečnění akce Expediční kamera, 
 
13/84 Rada schvaluje podání žádosti o grant Pk na restaurování pomníku Napoleonských válek, 
 
14/84 Rada pověřuje starostu a místostarostu podepisováním darovacích smluv, smluv o reklamě, 

smluv o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Jevíčko  
a nájemních smluv na pronájem bytů. 

 
  
 

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