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Usnesení 
z 20. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 13. června 2012 
 

20/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Jaroslav Zezula, Mgr. Miloslav Parolek, Ing. Kamil Stopka, 

b) program zasedání, 

c) celoroční hospodaření města a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření Krajského úřadu Pk za rok 2011 bez výhrad, 

d) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 2/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška 
č. 5/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní 
zařízení povolené Ministerstvem financí, 

e) smlouvu o poskytnutí členského příspěvku na rok 2012 uzavřenou mezi Městem Jevíčko 
a Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska ve výši 71.625 Kč, 

f) výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Protipovodňový výstražný systém města 
Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma ENVIPARTNER, s. r. o., Pšeník 11, 
639 00 Brno-Štýřice za částku 125.000 Kč bez DPH, 

g) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou ENVIPARTNER, s. r. o., Pšeník 11, 
639 00 Brno-Štýřice k provedení akce „Protipovodňový výstražný systém města Jevíčko“ 
za částku 125.000 Kč bez DPH, 

h) 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 750.000 Kč, 

i) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou TR Antoš, s. r. o., Na Perchtě 1631, 
511 01 Turnov, na akci „Dětské hřiště A. K. Vitáka v Jevíčku“ za částku 397.333 Kč vč. DPH,  

j) prodej p. č. 4232/10 (799 m2) – trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí Jaroslavu Laštůvkovi 
a Anně Lexmanové za cenu 300 Kč/m2, celkem 239.700 Kč, prodej investic realizovaných panem 
Aigelem za cenu 65.671 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
+ částečnou (1/16) úhradu vyhotovení geometrického plánu v hodnotě 4.095 Kč + připojovací 
poplatek ČEZ ve výši 12.500 Kč + přípojku vody včetně vodoměrné šachty ve výši 23.734 Kč + 
přípojku kanalizace ve výši 9.816 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Jaroslavem 
Laštůvkou a Annou Lexmanovou na prodej pozemku p. č. 4232/10 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

k) nabytí pozemku p. č. 48/3 (317 m2) – zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov do vlastnictví města Jevíčka, 

l) cenovou nabídku firmy Kamil Pitner, 798 47 Horní Štěpánov 362 k provedení akce „Plynofikace 
a rekonstrukce koupelny bytu č. 1, Křivánkova 98, Jevíčko“ za částku 184.739 Kč bez DPH 
z rozpočtu PBH města Jevíčka,  

m) cenovou nabídku firmy Karel Hlíza, Jílová 825, 268 01 Hořovice na výrobu 15 ks dřevěných 
stanových podsad s příslušenstvím za částku 112.725 Kč (nejsou plátci DPH) a cenovou nabídku 
firmy Kateřina Havlíková, Souběžná 96, 267 62 Komárov u Hořovic na výrobu 15 ks stanových 
celt s příslušenstvím za částku 36.300 Kč vč. DPH, 

n) povinnost předkladateli návrhu na čerpání prostředků města doložit informaci o vztahu 
navrhovaného čerpání peněz k rozpočtu města. V případě, že se nejedná o částku uvažovanou 
v rozpočtu města nebo její překročení, navrhne předkladatel způsob zajištění těchto prostředků, 

o) směnu nově zaměřeného pozemku p. č. 4128/2 (600 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko–předměstí 
s Českou republikou, správa Pozemkový fond 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. 4128/2 za pozemek p. č. 5359/3, oba 
v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

p) nákup 7 ks osobních ochranných prostředků – zásahových oděvů ZAHAS VI COMFORT PROFI 
za částku 80.481 Kč vč. DPH pro členy JSDH Jevíčko se spoluúčastí města Jevíčko částkou 
40.481 Kč, 
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20/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Stanislava Dokoupila a Pavlu 
Konečnou, 

 

20/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) slib člena Zastupitelstva města Jevíčko Ing. Zdeňky Jiráskové,  

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

c) zprávu o činnosti kontrolního výboru za období 1. – 5. 2012, 

d) zprávu místostarosty o činnostech v Zadním Arnoštově za období 8/2011 – 5/2012, 

e) informaci z ÚP ČR o zařazování uchazečů na veřejnou službu, 

f) informaci starosty o ukončení fyzické kontroly akce „Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku“ 
z Regionální operační rady, 

g) informaci a pozvánku místostarosty k návštěvě rakouského Obergrünburgu v termínu 30. 6. – 2. 7. 
2012,  

 

20/4  Zastupitelstvo  r u š í : 

a) výběrové řízení na dodavatele akce „Vybudování dětského hřiště A. K. Vitáka Jevíčko“, 

b) usnesení ZM 16/1 písm. d) ze dne 6. 3. 2012 – 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 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. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


