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Usnesení 
z 18. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 18. dubna 2012 
 

18/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Antonín Staněk, Mgr. Jiří Janeček, Bc. Jan Finsterle, 

b) program zasedání, 

c) hospodářský výsledek příspěvkové organizace MŠ Jevíčko za rok 2011 se ziskem finanční částky 
49.599,89 Kč, kdy částka 58,88 Kč bude použita na pokrytí ztráty z minulých let a částka ve výši 
49.541,01 Kč bude převedena do rezervního fondu, 

d) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2012 č. 2, 

e) cenovou nabídku firmy AKVAMONT, s. r. o., Lačnov, Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy, na akci: 
„Oprava komunikací v Jevíčku““ za částku do 100.000 Kč vč. DPH, 

f) smlouvu o spolupráci a o provedení stavby na cizím majetku mezi Městem Jevíčko a firmou 
AVEKO Servomotory, s. r. o., K. Čapka  740, 569 43 Jevíčko, 

g) směnu pozemků p. č. st. 179 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-město a p. č. st. 1344 – 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí za pozemek p. č. 3060/1 – zahrada 
v k. ú. Jevíčko-předměstí + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
a směnnou smlouvu mezi Městem Jevíčko a Miroslavem Hrubým a Ludmilou Hrubou, Kostelní 40, 
569 43 Jevíčko na směnu pozemků p. č. st. 179 v k.ú. Jevíčko-město a p. č. st. 1344 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí za p. č. 3060/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

h) příspěvky z rozpočtu města na opravu nemovitých kulturních památek v rámci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2012 dle 
přílohy, 

i) smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 70.000 Kč (z rozpočtu města) v rámci 
„Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" mezi 
Městem Jevíčko a Římskokatolickou farností, Komenského 165, 569 43 Jevíčko na akci: „bývalý 
Augustiniánský klášter č. p. 167 na st. p. č. 2, Jevíčko“,  

j) smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 210.000 Kč (dotace MK ČR) v rámci „Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" mezi Městem 
Jevíčko a Římskokatolickou farností, Komenského 165, 569 43 Jevíčko na akci: „bývalý 
Augustiniánský klášter č. p. 167 na st. p. č. 2, Jevíčko“,  

k) výsledek výběrového řízení a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou KOLP, s. r. o., Kamenná 4b, 
Brno, provozovna Dr. Janského 1176/36, 571 01 Moravská Třebová na akci: „Oprava vnějších 
omítek budovy kláštera č. p. 51 (st. p. č. 3) omítky východní stěny po úroveň patrové římsy“ 
za částku 640.392 Kč vč. DPH,  

l) výsledek výběrového řízení a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou MOLAT spol. s r. o., Zámek 14, 
679 63 Velké Opatovice na akci: „Výměna parketové podlahy synagoga Jevíčko“ za částku 
693.864 Kč vč. DPH,   

m) smlouvu o dílo mezi Městem Jevíčko a ak. soch. Martinem Pokorným, restaurátorem 
Jeseniova 67, 130 00 Praha 3, na akci: „Město Jevíčko - Socha Nejsvětější Trojice – restaurování“ 
za částku 117.920 Kč vč. DPH,  

n) výsledek výběrového řízení na akci: „Vybudování dětského hřiště A. K. Vitáka Jevíčko“, 

o) dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi Městem Jevíčko a Státním 
zemědělským intervenčním fondem (SZIF), Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 na akci: „Oprava 
kulturního domu v Zadním Arnoštově I. etapa, kdy konečná výše dotace se určí na základě 
skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, 

p) finanční náklady ve výši do 60.000 Kč na zajištění hudebního odpoledne, které se uskuteční 
v rámci cyklistických závodů Grand Prix Matoušek, v prostorách Panského dvora za budovou ZŠ 
Jevíčko dne 5. 5. 2012 (30.000 Kč uhradí firma Czech Blades),  

q) bezúplatný převod nepotřebného movitého vojenského materiálu z majetku MO ČR do majetku 
Města Jevíčko, 
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r) změnu jednacího řádu ZM, který spočívá ve zkrácení lhůty pro zasílání materiálů zastupitelům 
na 5 dnů před vlastním zasedáním ZM, 

s) zrušení fondu rozvoje bydlení a převedení finančních prostředků do rozpočtu města po dobu 
jednoho roku. Po uplynutí této doby budou tyto finanční prostředky převedeny zpět do nově 
zřízeného fondu bydlení, 

t) dodatek č. 5 mezi Městem Jevíčko a firmou Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Husova 437, 566 01 
Vysoké Mýto, který upravuje snížení víceprací vyplývajících z dodatků č. 3 a 4 o částku 
62.410,35 Kč bez DPH při realizaci akce „Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku“. Cena za 
dílo jako celek se nemění, 

 

18/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Dušana Pávka, dipl. um. 
a Martu Pocsaiovou, 

 

18/3  Zastupitelstvo   r u š í : 

a) usnesení ZM č. 15/1 písm. h) ze dne 15. 2. 2012 – ZM schvaluje hospodářský výsledek 
příspěvkové organizace MŠ Jevíčko za rok 2011 se ziskem finanční částky 49.599,89 Kč, která 
bude použita do rezervního fondu, 

 

18/4  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu ze dne 18. 4. 2012, 

b) 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 nabízejícího dle zápisu, 

c) 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 nabízející dle zápisu, 

d) informace o nutnosti digitalizace kina ASTRA v Jevíčku a informování o cenových nabídkách 
na obrazovou digitalizaci v normě E-Cinema, 

e) informace o akceptované žádosti v rámci operačního programu „1.3 – Omezování rizika povodní – 
1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby“, kde město Jevíčko uspělo se svojí žádostí 
o vybudování rozhlasu, kde celkové náklady na akci činí 3.280.028 Kč vč. DPH, kdy částka 
ve výši 2.911.922 Kč vč. DPH bude hrazena SFŽP s podílem města ve výši 368.036 Kč vč. DPH, 

f) informace o zamítnuté žádosti města Jevíčka v rámci operačního programu „6. Zlepšování stavu 
přírody a krajiny, 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny“, kde město žádalo o regeneraci 
alejí, břehových porostů a solitérních stromů v Zadním Arnoštově a revitalizace sídelní zeleně 
sídliště K. Čapka, ul. Nerudova a A. K. Vitáka, 

g) zápisy KV ze dne 19. 3. 2012 a ze dne 26. 3. 2012, 

h) informace společnosti OREDO, s. r. o., Pardubice o změnách jízdních řádů od 1. 4. 2012, kde 
dochází k rušení některých spojů, 

i) zpráva o provozu kanalizace a ČOV Jevíčko v roce 2011, 

j) informace o možnosti směnit pozemky p. č. st. 320/5 za p. č. 344/3 oba v k. ú. Jevíčko-předměstí 
s firmou ERGO, 

k) informaci starosty o návštěvě města Jevíčka otcem Leopoldem a panem starostou 
Obergrünburgu, která se uskuteční ve dnech 26. – 28. 4. 2012, 

l) informace starosty o soutěži hasičských družstev „O putovní pohár Malé Hané“, který se uskuteční 
dne 12. 5. 2012 na hřišti u Gymnázia v Jevíčku, 

m) informace starosty o obdrženém Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje Č. j. : KrÚ – 
8060/18/2012/OMSŘ/MV-8, který tímto ruší Rozhodnutí MěÚ Jevíčko OVÚP ze dne 25. 11. 2011, 
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č. j. OVUP 4144/2011 – 309/B, kterým bylo rozhodnuto o umístění stavby „Bioplynová stanice 
0,6 MW, Jevíčko“ a věc se vrací stavebnímu úřadu k novému projednání, 

n) informace starosty o možnosti uzavření smlouvy o přijetí investičního úvěru od České spořitelny, 
a. s., (IČ 45244782), podle § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů do výše 1.000.000,00 Kč na financování investice nákup pozemků p. č. 1131/1 – 
zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 538/1 a p. č. 538/60 – oba ostatní plocha, vše v k. ú. Jevíčko-
předměstí v areálu MŠ Jevíčko se splatností do 2 let a zajištěného budoucími příjmy obce 
z prodeje domu č. p. 263 na ul. Okružní II a domu v Zadním Arnoštově č. p. 63 na splátku 
schváleného úvěru od České spořitelny, a. s., 

 

18/5  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) radu města, zpracováním přehledu o využití finančních prostředků z prodejů nemovitostí 
v majetku města schválených v roce 2011, 

b) radu města, zpracováním obecně závazné vyhlášky stanovující pravidla pro poskytování 
finančních prostředků z fondu rozvoje bydlení v nejzazším termínu do konce dubna 2013. 

 

 

 

             Ing. Roman Müller, v. r.                                    Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
                                      starosta                                                        místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 30. 4. 2012 
Sejmuto: 16. 5. 2012 

 


