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Usnesení 
z 8. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 15. června 2011 
 

8/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení:  Vojtěch Hebelka, Ing. Jaroslav Zezula a Petr Spáčil, 

b) program zasedání, 

c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2011 č. 1, 

d) smlouvu o poskytnutí členského příspěvku na rok 2011 uzavřenou mezi Městem Jevíčko 
a Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska ve výši 70.850 Kč, 

e) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Kamil Pitner, 798 47 Horní Štěpánov 362 
na akci: „Úprava bytové jednotky ve 2. NP, DPS Kobližná 125, Jevíčko“ za částku 
232.862 Kč vč. DPH, 

f) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Mrňka, a. s., 798 52 Konice – Bídov 463 
na akci: „Výměna oken ve dvorním traktu stávající budovy MěÚ“ za částku 181.920 Kč vč. DPH, 

g) prodej bytové jednotky č. 464/1, podílu o velikosti 10324/33023 na společných prostorách domu 
č. p. 464 a podílu o velikosti 10324/33023 nově zaměřeného pozemku p. č. st. 387/1 (234 m2) – 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí Mgr. Petrovi Veselkovi a Mgr. Haně 
Veselkové, K. H. Borovského 464 za dříve schválenou kupní cenu + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Mgr. Petrem 
Veselkou a Mgr. Hanou Veselkovou na prodej bytové jednotky č. 464/1, podílu o velikosti 
10324/33023 na společných prostorách domu č. p. 464 a podílu o velikosti 10324/33023 pozemku 
p. č. st. 387/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí s podmínkou použití výtěžku z prodeje do bytového fondu 
města, 

h) prodej bytové jednotky č. 464/4, podílu o velikosti 10101/33023 na společných prostorách domu 
č. p. 464 a podílu o velikosti 10101/33023 nově zaměřeného pozemku p. č. st. 387/1 (234 m2) – 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí Mgr. Josefovi Hufovi a Mgr. Heleně Hufové, 
K. H. Borovského 464 za dříve schválenou kupní cenu + úhradu správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Mgr. Josefem Hufem 
a Mgr. Helenou Hufovou na prodej bytové jednotky č. 464/4, podílu o velikosti 10101/33023 na 
společných prostorách domu č. p. 464 a podílu o velikosti 10101/33023 pozemku p. č. st. 387/1 
v k. ú. Jevíčko-předměstí s podmínkou použití výtěžku z prodeje do bytového fondu města, 

i) prodej bytové jednotky č. 464/2, podílu o velikosti 6211/33023 na společných prostorách domu 
č. p. 464 a podílu o velikosti 6211/33023 nově zaměřeného pozemku p. č. st. 387/1 (234 m2) – 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí Olze Žďárkové, K. H. Borovského 464 za 
dříve schválenou kupní cenu + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč 
a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Olgou Žďárkovou na prodej bytové jednotky č. 464/2, 
podílu o velikosti 6211/33023 na společných prostorách domu č. p. 464 a podílu o velikosti 
6211/33023 pozemku p. č. st. 387/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí s podmínkou použití výtěžku 
z prodeje do bytového fondu města, 

j) prodej bytové jednotky č. 464/3, podílu o velikosti 6387/33023 na společných prostorách domu 
č. p. 464 a podílu o velikosti 6387/33023 nově zaměřeného pozemku p. č. st. 387/1 (234 m2) – 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí Blance Říhové, K. H. Borovského 464 za 
dříve schválenou kupní cenu + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč 
a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Blankou Říhovou na prodej bytové jednotky č. 464/3, 
podílu o velikosti 6387/33023 na společných prostorách domu č. p. 464 a podílu o velikosti 
6387/33023 pozemku p. č. st. 387/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí s podmínkou použití výtěžku 
z prodeje do bytového fondu města, 

k) koupi domu č. p. 468 a pozemku p. č. st. 253 (1.037 m2) – zastavěná plocha a nádvoří včetně 
věcného břemene ve prospěch Ludmily Jenišové, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí od Karla Jeniše, 
Legionářská 2094/3, 680 01 Boskovice za kupní cenu 1.000.000 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Karlem Jenišem 
na koupi  domu č. p. 468 a pozemku p. č. st. 253 (1.037 m2) – zastavěná plocha a nádvoří včetně 
věcného břemene ve prospěch Ludmily Jenišové v k. ú. Jevíčko-předměstí, 



Usnesení z 8. zasedání ZM 15. 6. 2011 

2/2 

l) koupi pozemků p. č. 170/1 (122 m2) – zahrada, p. č. 170/2 (58 m2) – zahrada a p. č. 171 (893 m2) 
– zahrada včetně věcného břemene ve prospěch Ludmily Jenišové, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí 
od Ing. Blanky Jenišové, Legionářská 2094/3, 680 01 Boskovice za kupní cenu 200.000 Kč 
+ úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Ing. Blankou Jenišovou na koupi pozemků p. č. 170/1 (122 m2) – zahrada, 
p. č. 170/2 (58 m2) – zahrada a p. č. 171 (893 m2) – zahrada včetně věcného břemene 
ve prospěch Ludmily Jenišové v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

m) odstranění 9 ks stromů (z pěstebních důvodů) před budovou ZŠ na ulici U Zámečku na základě 
odborného posudku společnosti Zahradní a krajinářská tvorba, s. r. o. Brno a doporučení komise 
životního prostředí, 

n) cenovou nabídku firmy Aleš Ertl, lesní a obchodní činnost, Vrchlického 828, 569 43 Jevíčko 
k pokácení jírovcové aleje a odstranění pařezů frézováním před ZŠ Jevíčko za částku 
43.680 Kč vč. DPH a cenovou nabídku firmy Petr Dokoupil. Zahradnické práce, Náves 91, 679 38 
Cetkovice na dodávku sazenic stromků druhu Aesculus x carnea vč. zahradnických prací za 
částku 34.380 Kč vč. DPH,  

 

8/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Antonína Staňka a Mgr. 
Jiřího Janečka, 

 

8/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje, 

b) zprávu o činnosti kontrolního výboru, 

c) zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 30. 5. 2011, 

d) zápis ze schůze finančního výboru ze dne 8. 6. 2011, 

e) pozvánku na setkání občanů místní části Zadní Arnoštov s představiteli města dne 25. 6. 2011, 

f) informaci starosty o dopisu zástupce VÚTPHP Banská Bystrica ve věci možného převodu 
pozemků z majetku SR do majetku Města Jevíčko a žádosti o vyjádření,  

 

8/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) investičního technika města úpravou a vyčištěním Žlíbeckého potoka s termínem do 30. 6. 2011. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 21. 6. 2011 
Sejmuto: 8. 7. 2011 


