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Usnesení 
z 13. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 14. prosince 2011 
 

13/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Stanislav Dokoupil, Mgr. Miloslav Parolek, Vojtěch Hebelka, 

b) program zasedání, 

c) účast na dražbě 1/12 pozemků p. č. 4224/1 (4587 m2) a p. č. 4225 (1750 m2), která se koná dne 
14. 12. 2011 v sídle Exekutorského úřadu Šumperk s účastí místostarosty, 

d) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2011 č. 4, 

e) návrh rozpočtu Města Jevíčko na rok 2012 bez investičních akcí, 

f) rozpočet sociálního fondu města Jevíčka na rok 2012 ve výši 346.800 Kč, 

g) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 7/2011 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
s účinností od 1. 1. 2012, 

h) dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0717/S mezi Městem Jevíčko a Regionální 
radou regionu soudržnosti Severovýchod, Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové, týkající 
se změn v rozpočtu projektu, změny termínu pro předložení Závěrečné monitorovací zprávy 
a změny hodnoty indikátorů projektu, 

i) prodej pozemku p. č. 3060/5 (39 m2) – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí Martinu a Ivetě Fojtů, 
Biskupická 368, 569 43 Jevíčko za cenu 70 Kč/m2, celkem 2.730 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Martinem a Ivetou Fojtů na prodej 
pozemku p. č. 3060/5 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

j) prodej pozemků p. č. 15/4 (72 m2) a p. č. 13/2 (40 m2), oba zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí 
Mileně Zezulové a Miroslavu Zezulovi, Okružní III/770, 569 43 Jevíčko a kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Milenou Zezulovou a Miroslavem Zezulou na prodej pozemků p. č. 15/4 a p. č. 
13/2 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

k) koupi pozemků p. č. st. 1131/1 – zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 538/1 – ostatní plocha 
a p. č. 538/60 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí a cenu 6 €/m2, t. j. celkem 37.182 € od 
Slovenské republiky – Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany,  

 

13/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

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

 

13/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) statistiku odpadového hospodářství za rok 2010, 

b) plán práce RM a ZM na rok 2012, 

c) informaci starosty o odvolání Františka Skácela z funkce velitele JSDH Jevíčko, ke dni 31. 12. 
2011, na vlastní žádost, 

d) informaci starosty o jmenování Stanislava Ducháčka do funkce velitele JSDH Jevíčko s platností 
od 1. 1. 2012 a o jmenování Martina Jakubce a Františka Skácela zástupci velitele JSDH Jevíčko 
s platností od 1. 1. 2012, 

e) informace o nabídce p. Viléma Němce k převzetí daru v podobě podílu o velikosti 3/20 k celku 
pozemků p. č. 2095 (7231 m2) – lesní pozemek a p. č. 5215 (5241 m2) – orná půda a podílu 
o velikosti 1/20 k celku pozemku p. č. 5305 (6350 m2) – trvalý travní porost, vše v k. ú. Jevíčko-
předměstí, 

f) informaci o dopisu zaslaném společnosti S & M Develop, s. r. o., Jevíčko s požadavkem 
na přehodnocení záměru výstavby BPS na ul. Olomoucká v Jevíčku, 
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g) informaci o obdrženém dopisu od starosty obce Gruna pana Aloise Křivánka, týkající se činnosti 
společnosti S & M Develop, s. r. o., Jevíčko, 

h) informaci o možnosti zastupitelů zapojit se do e-lerningového kurzu, který pořádá Svaz měst 
a obcí ČR s názvem projektu „Vzdělaný zastupitel“, 

i) pozvánka starosty k novoročnímu přípitku, který se uskuteční 31. 12. 2011 v 18:00 hodin před 
budovou MěÚ Jevíčko, 

j) informace o plánovaných investiční a neinvestiční akcích v Jevíčku v roce 2012, 

k) informaci starosty o současné situaci týkající se úpravy autobusových jízdních řádů, 

 

13/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e :  

a) starostu projednáním podmínek kupní smlouvy na koupi pozemků p. č. st. 1131/1 – zastavěná 
plocha a nádvoří, p. č. 538/1 – ostatní plocha a p. č. 538/60 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-
předměstí od Slovenské republiky – Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany. 

 

 

 

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