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Usnesení 
ze 17. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 21. b řezna 2012 
 

17/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Jaroslav Zezula, Mgr. Miloslav Parolek, Marta Pocsaiová, 

b) program zasedání, 

c) finanční příspěvek ve výši 50.000 Kč Římskokatolické farnosti Jevíčko, Komenského nám. 165, 
569 43 Jevíčko na akci: „Výměna oken na faře v Jevíčku“ realizovanou v roce 2012, 

d) smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
v požární ochraně na výdaje JSDH Jevíčko pro rok 2012 v celkové výši 100.000 Kč z prostředků 
Pardubického kraje, 

e) hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ Jevíčko za rok 2011 se ziskem finanční částky 
81.731,88 Kč, kdy částka 81.180,08 Kč bude použita na pokrytí ztráty z roku 2010 a částka 
ve výši 551,80 Kč bude převedena do rezervního fondu, 

f) rozdělení částky 484.000 Kč v rámci grantového systému Města Jevíčka v roce 2012, kdy částka 
85.856 Kč bude rozdělena z výtěžku VHP za rok 2011 a zbytek bude rozdělen z rozpočtu města, 

g) koupi pozemku p. č. 5178 (2303 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí za cenu 50 Kč/m2, 
celkem 115.150 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní 
smlouvu mezi Vilémem Němcem, Okružní III 207, 569 43 Jevíčko a Městem Jevíčko na koupi 
pozemku p. č. 5178 – orná půda, 

h) výsledek výběrového řízení na akci „Komunikace Panské pole – ul. Mackerleho, Jevíčko“, kdy 
nejvhodnější nabídku v částce 2.554.251 Kč vč. DPH předložila firma M – SILNICE, a. s., 
odštěpný závod VÝCHOD, Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim,  

i) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou M – SILNICE, a. s., odštěpný závod 
VÝCHOD, Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim, na akci „Komunikace Panské pole – ul. 
Mackerleho, Jevíčko“, 

j) cenovou nabídku na dodání anhydritového potěru v rámci opravy podlahy v tanečním sále ZUŠ 
Jevíčko od firmy Koberce Boskovice, s. r. o., Hradní 640/3, 680 01 Boskovice, v částce 
80.852,40 Kč vč. DPH, 

k) cenovou nabídku na akci „Zpevnění břehu biocentra Jevíčko“ od firmy KERAX, s. r. o., Karla 
Čapka 601, 569 43 Jevíčko v částce 92.800 Kč bez DPH (kamenivo bude účtováno v konečné 
faktuře dle skutečnosti podle dodacích listů), 

l) cenovou nabídku na výměnu 1 ks vstupních dveří MěÚ Jevíčko od firmy Mrňka, a. s., Bídov 463, 
798 52 Konice, v částce 34.581 Kč vč. DPH, 

m) cenovou nabídku na výměnu 2 ks vstupních dveří, 1 ks okna na budově Domu hasičů v Jevíčku 
od firmy Mrňka, a. s., Bídov 463, 798 52 Konice, v částce 79.417 Kč vč. DPH, 

n) cenovou nabídku na výměnu 4 ks oken v kancelářích MěÚ (OVÚP) Jevíčko od firmy Mrňka, a. s., 
Bídov 463, 798 52 Konice, v částce 62.755 Kč vč. DPH, 

o) cenovou nabídku na montáž a dodávku 1 ks vstupních dveří, 1 ks výlohy a 1 ks vrat na budově 
MěÚ Jevíčko v rámci zřízení nového informačního centra Jevíčko od firmy Mrňka, a. s., Bídov 
463, 798 52 Konice, v částce 90.968 Kč vč. DPH, 

p) vyhlášení výběrového řízení na dodavatele akce „Protipovodňový výstražný systém města 
Jevíčko“, 

q) snížení minimální ceny za prodej domu č. p. 263 na ul. Okružní II v Jevíčku a pozemků p. č. st. 
191 (161 m2) – zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 115 (278 m2) – zahrada a p. č. 122/2 (263 m2) – 
zahrada, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí na 850.000 Kč, 

r) snížení minimální ceny za prodej domu č. p. 63 na pozemku p. č. st. 155 (93 m2) – zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Zadní Arnoštov na 550.000 Kč, 

s) cenovou nabídku k vypracování projektové dokumentace určenou pro územní rozhodnutí 
a stavební povolení na výstavbu dešťové kanalizace „Panské pole“ – Jevíčko – I. a II. etapa, 
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firmou Ing. František Pravec, PC PROJEKT, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl v částce 
63.600 Kč vč. DPH, 

t) navýšení nákladů na organizaci a zajištění 6. Městského plesu o 23.894 Kč, 

 

17/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Pavlu Konečnou a Vojtěcha 
Hebelku, 

 

17/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu Policie ČR, Obvodního oddělení Moravská Třebová o bezpečnostní situaci za rok 2011 
na Jevíčsku, 

b) informaci o nabídce společnosti OPTIMAL-ENERGY.CZ, a. s., Brno zastoupené panem Markem 
Káňou na energetické poradenství s možností přechodu k alternativnímu dodavateli zemního 
plynu a elektřiny společnosti ARMEX ENERGY, a. s., Děčín, 

c) zápis finančního výboru ze dne 7. 3. 2012, 

d) informaci starosty o možnosti koupě spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 pozemků p. č. 
1773, p. č. 1853, p. č. 2054, p. č. 2154 a p. č. 4915, vše lesní pozemek v k. ú. Jevíčko-předměstí 
za celkovou kupní cenu 319.154 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč od Ing. Ladislava Jeniše, Smetanova 402, 569 92 Bystré, 

e) informaci starosty o možnosti koupě spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 pozemků p. č. 
1773, p. č. 1853, p. č. 2054, p. č. 2154 a p. č. 4915, vše lesní pozemek v k. ú. Jevíčko-předměstí 
za celkovou kupní cenu 319.154 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč od Alžběty Filové, Třebovská 433, 569 43 Jevíčko, 

 

17/4  Zastupitelstvo   r u š í : 

a) usnesení ZM 52/1 písm. e) ze dne 18. 9. 2002 – ZM schvaluje cenu nájmu za hrobové místo 
ve výši 4 Kč/m2 dle Výměru MF ČR č. 1/2001 a cenu služeb ve výši 25 Kč/hrobové místo/rok pro 
pohřebiště v lokalitě Jevíčko (ul. Svitavská) a „U kostelíčka“ s platností od 1. 10. 2002, 

b) usnesení ZM 6/1 písm. g) ze dne 13. 4. 2011 – ZM schvaluje minimální cenu za prodej domu č. p. 
263 na ul. Okružní II v Jevíčku a pozemků p. č. st. 191 (161 m2) – zastavěná plocha a nádvoří, 
p. č. 115 (278 m2) – zahrada a p. č. 122/2 (263 m2) – zahrada, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí 
ve výši 950.000 Kč, 

c) usnesení ZM 7/1 písm. o) ze dne 18. 5. 2011 – ZM schvaluje 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, 

 

17/5  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) radu města ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy, Třída Tomáše 
Bati 5146, 760 01 Zlín k realizaci výběrového řízení na dodavatele akce „Protipovodňový 
výstražný systém města Jevíčko“. 

 

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

 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 23. 3. 2012 
Sejmuto: 10. 4. 2012 


