Usnesení ze 44 schůze RM
konané dne 5. 9. 2016

Usnesení
ze 44 schůze Rady města Jevíčko
konané dne 5. září 2016
1/44

Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním vyrozumění nájemkyně bytu č. 1 na ul. Třebovská
427, aby byt vyklidila do 30. 9. 2016 a dále zajištěním vyrozumění nájemkyně bytu č. 2 na ul.
Třebovská 427, aby byt uvedla do obyvatelného stavu,

2/44

Rada pověřuje IT zajištěním zprávy pro společnost SINGRAF Moravská Třebová o vyznačení
technické infrastruktury v daném území v rámci projektové přípravy stavebního záměru
„Výstavby školícího střediska společnosti BLAUKOM CZ“,
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Rada neschvaluje dopravu části družstva dorostu fotbalového oddílu SK Jevíčko vozidlem
JSDH Jevíčko,
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Rada schvaluje zajištění provozních záležitostí dle zápisu,
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Rada schvaluje práce provedené firmou František Hanzal, Dr. Klimeše 682, Jevíčko na opravu
zápraží hřbitovní brány ve výši do 10.000 Kč bez DPH,

6/44

Rada pověřuje starostu zajištěním CN na úpravu nebytových prostor bývalé vývařovny na ul.
Soudní 51 v Jevíčku za účelem rozšíření muzea v těchto prostorách,

7/44

Rada schvaluje dotisk 2.000 ks aktualizovaného plánu (mapy) města a 1.000 ks bedekru
Muřinoh a Krchomilka firmou Art reklama, s. r. o., Letovice za nabídkovou cenu 14.399 Kč vč.
DPH,

8/44

Rada schvaluje CN firmy Pavel Továrek, umělecké kovářství, Bělá u Jevíčka 37 na výrobu
a instalaci kovové branky na zabezpečení schodiště bývalé sýpky za celkovou částku
26.000 Kč (není plátce DPH),
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Rada schvaluje CN SÚS Pk na obnovu nástřiku vodorovného dopravního značení na
Palackého náměstí a na ul. Křivánkova za částku 35.000 Kč bez DPH (42.350 Kč vč. DPH),
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Rada schvaluje obeslání firem dle zápisu pro podání nabídek na akci „Rekonstrukce chodníku
Okružní IV Jevíčko, I. etapa“,
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Rada schvaluje prodej strojů z vybavení klempířské dílny bývalého PBH nejvyšší cenové
nabídce, kterou podala firma Pavel Továrek, Bělá u Jevíčka 37 za částku 22.500 Kč.

Dušan Pávek, dipl. um., v. r.
starosta

Mgr. Miroslav Šafář, v. r.
místostarosta

Vyvěšeno: 9. 9. 2016
Sejmuto: 26. 9. 2016
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