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Usnesení 
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka 

konaného dne 18. května 2011 
 

7/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Marta Pocsaiová, Ing. Antonín Staněk, Mgr. Jiří Janeček,  

b) program zasedání, 

c) celoroční hospodaření města a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření Krajského úřadu Pk za rok 2010 s výhradami nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku 
hospodaření a přijímá následující opatření: Město Jevíčko ukládá kontrolnímu výboru provádění činnosti dle 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dle schváleného plánu práce kontrolního výboru; 
odpovídá předseda kontrolního výboru Ing. Kamil Stopka, 

d) smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární 
ochraně na výdaje JSDH Jevíčko pro rok 2011 v celkové výši max. 100.000 Kč z prostředků Pardubického 
kraje, 

e) poskytnutí účelového grantu z rozpočtu města Jevíčko pro TJ SK Jevíčko, ve výši 100.000 Kč na zajištění 
provozních nákladů oddílu kopané v roce 2011, 

f) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou JakaCom, s. r. o., Nádražní 74, 679 63 Velké 
Opatovice na zřízení VOIP telefonování pro MěÚ Jevíčko za částku 57.360 Kč vč. DPH, 

g) cenovou nabídku firmy AKVAMONT spol. s r. o., Lačnov, Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy, na akci: „Oprava 
komunikací v Jevíčku“ za částku 118.745 Kč bez DPH, 

h) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 7. 2011, 

i) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 2/2011 o místním poplatku ze psů s účinností od 1. 7. 2011, 

j) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
s účinností od 1. 7. 2011, 

k) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 4/2011 o místním poplatku ze vstupného s účinností 
od1. 7. 2011, 

l) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí s účinností od 1. 7. 2011, 

m) podání žádosti o odkoupení nově zaměřených pozemků p. č. 387/2 (20 m2) a p. č. 387/3 (20 m2) – oba 
ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí z majetku Pardubického kraje, 

n) smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Jevíčko a Karlem Foretem, Zadní Arnoštov 30, 569 43 
Jevíčko na prodej pozemku p. č. st. 64/1 – zastavěná plocha a nádvoří se stavbou bez čp/če na tomto 
pozemku stojící za cenu 345.356 Kč, 

o) minimální cenu za prodej domu č. p. 63 na pozemku p. č. st. 155 (93 m2) – zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Zadní Arnoštov ve výši 690.000 Kč, 

p) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi Městem Jevíčko a společností REHAU, s. r. o., Obchodní 
117, 251 70 Čestlice, o prodeji pozemku p. č. 5335 a částí pozemků p. č. 5329, p. č. 5330/1, p. č. 5331 
a 5332 v k. ú. Jevíčko-předměstí tak, jak budou zaměřeny geometrickým plánem, 

q) záměr vyčlenit při nejbližší změně Zásad územního rozvoje Pardubického kraje obchvat města Jevíčka 
z územního plánu, 

r) návrh zadání změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Jevíčko, v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 
stavebního zákona, 

s) dodatek č. 3 ke SOD ze dne 9. 3. 2010 mezi Městem Jevíčko a firmou Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Husova 
437, 566 01 Vysoké Mýto, týkající se navýšení ceny o dílo v částce 201.191 Kč bez DPH na základě odpočtů 
a přípočtů schválených stavebním dozorem akce, 

t) záměr doprojektování východní části Palackého náměstí v Jevíčku,  

u) prodej podílu o velikosti id. 1/4 pozemku p. č. 538/18 (1223 m2) – zahrada v k. ú. Jevíčko–předměstí 
Ladislavu Šponerovi a Metodějce Šponerové, Nerudova 539 za cenu 70 Kč/m2, celkem 21.402,50 Kč + 
úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Ladislavem Šponerem a Metodějkou Šponerovou na prodej id. 1/4 pozemku p. č. 538/18 v k. ú. Jevíčko-
předměstí, 

v) prodej podílu o velikosti id. 1/4 pozemku p. č. 538/18 (1223 m2) – zahrada v k.ú. Jevíčko–předměstí Marii 
Hrazděrové, Nerudova 539 za cenu 70 Kč/m2, celkem 21.402,50 Kč + úhradu správního poplatku 
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katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Marii Hrazděrovou na prodej 
id. 1/4 pozemku p. č. 538/18 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

w) prodej podílu o velikosti id. 1/4 pozemku p. č. 538/18 (1223 m2) – zahrada v k. ú. Jevíčko–předměstí 
Věroslavu Továrkovi a Aleně Továrkové, Horní Farní 176 za cenu 70 Kč/m2, celkem 21.402,50 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Věroslavem Továrkem a Alenou Továrkovou na prodej id. 1/4 pozemku p. č. 538/18 v k. ú. Jevíčko-
předměstí, 

x) prodej podílu o velikosti id. 1/4 pozemku p. č. 538/18 (1223 m2) – zahrada v k.ú. Jevíčko–předměstí Růženě 
Vlachové, Nerudova 539 za cenu 70 Kč/m2, celkem 21.402,50 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Růženou Vlachovou na prodej id. 1/4 
pozemku p. č. 538/18 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

y) prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 131/10 (11 m2) – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko–předměstí Ing. 
Antonínu Staňkovi, Třebovská 430, 569 43 Jevíčko za cenu 70 Kč/m2, celkem 770 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč + 1/2 ceny vyhotovení geometrického plánu v hodnotě 2520 
Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Ing. Antonínem Staňkem na prodej pozemku p. č. 131/10 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí, 

z) uzavření smlouvy mezi Městem Jevíčko a Agenturou NN Music, s. r. o., Bernolákova 5, 040 11 Košice, SR 
k uskutečnění vystoupení hudební skupiny NO NAME, při pořádání jevíčské pouti dne 14. 8. 2011 za částku 
120.000 Kč s podmínkou úhrady finanční částky ze sponzorských darů, 

aa) finanční příspěvek Kabelové televizi CZ, s. r. o. Praha ve výši 120.000 Kč na digitalizaci televizního vysílání 
v Jevíčku, 

 

7/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Františka Bušinu a Ing. Kamila Stopku, 

 

7/3  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) radu města zajištěním výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace na akci: „Revitalizace 
východní části Palackého náměstí v Jevíčku“, 

 

7/4  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu předsedkyně komise bytové a sociální o činnosti komise, 

b) zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace PBH města Jevíčko za rok 2010, 

c) petici na podporu lidských práv praktikujících pokojné meditační praxe Falun Gong v Číně, 

d) prezentaci Kabelové televize CZ, s. r. o., Praha k připravované digitalizaci televizního vysílání v Jevíčku, 

e) informaci o potvrzení zájmu nájemníků o koupi jednotlivých bytů v domě č. p. 464 na ul. K. H. Borovského 
v Jevíčku, 

f) vyhodnocení výsledků projednání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Jevíčko 
s určeným zastupitelem v souladu s ustanovením § 47 odst. 4 stavebního zákona, 

g) upravený návrh zadání změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Jevíčko, 

h) prezentace záměrů žadatelů (S & M Develop, s. r. o., Regam, s. r. o., Petr Nárožný) o koupi pozemku 
p. č. 4000 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

i) informaci o odstoupení Mgr. Petra Pávka od záměru koupě domu č. p. 263 na ul. Okružní II v Jevíčku. 

 

 

 

Ing. Roman Müller, v. r.  
             starosta 

 

 

 

 
Vyvěšeno: 19. 5. 2011 
Sejmuto: 6. 6. 2011 


