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Usnesení 
z 16. mimo řádného zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 6. b řezna 2012 
 

16/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Petr Spáčil, Dušan Pávek, dipl. um., Ing. Kamil Stopka,  

b) program zasedání, 

c) dodatek č. 4 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, kterým se mění 
smlouva v bodě 3.7. – poskytnutá dotace se skládá z investiční dotace ve výši 18.742.189,67 Kč 
a neinvestiční dotace ve výši 440.845,45 Kč, 

d) směnu pozemku p. č. 4128 (4512 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko–předměstí s Českou republikou, 
se správou Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 za nově zaměřený 
pozemek 5359/3 (529 m2) – vodní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí a úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a směnnou smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Pozemkovým fondem ČR na směně pozemku p. č. 4128 za pozemek p. č. 5359/3, oba 
v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

e) vyhlášení výběrového řízení na dodavatele akce „Vybudování dětského hřiště A. K. Vitáka 
Jevíčko“, 

 

16/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelem zasedání Bc. Pavla Sedláka a ověřovatele zápisu Pavlu Konečnou a Vojtěcha 
Hebelku, 

 

16/3  Zastupitelstvo   r u š í : 

a) usnesení ZM 6/1 písm. f) ze dne 13. 4. 2011 – ZM schvaluje směnu pozemku p. č. 4128 (4512 m2) 
– orná půda v k. ú. Jevíčko–předměstí s Českou republikou, se správou Pozemkového fondu ČR, 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 za pozemek p. č. 5359 (1880 m2) – vodní plocha 
v k. ú. Jevíčko-předměstí a úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč 
a směnnou smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pozemkovým fondem ČR na směně pozemku 
p. č. 4128 za pozemek p. č. 5359, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

 

16/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) radu města k realizaci výběrového řízení na dodavatele akce „Vybudování dětského hřiště 
A. K. Vitáka Jevíčko“. 

 

 

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