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Usnesení 
z 21. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 22. srpna 2012 
 

21/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Ing. František Bušina, Bc. Jan Finsterle, Ing. Zdeňka Jirásková, 

b) program zasedání, 

c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2012 č. 3, 

d) bezúplatný převod pozemku p. č. 1740/10 – trvalý travní porost a nově zaměřeného pozemku 
p. č. 1751/64 – ostatní plocha, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí z vlastnictví města Jevíčka 
do vlastnictví Pardubického kraje, 

e) bezúplatný převod nově zaměřených pozemků p. č. 1751/57 – ostatní plocha, p. č. 1751/58 – 
ostatní plocha, díl „a“ oddělený z p. č. 1751/5, p. č. 1751/61 – ostatní plocha, p. č. 1751/62 – 
ostatní plocha, p. č. 1751/63 – ostatní plocha, p. č. 1751/67 – ostatní plocha, p. č. 1751/65 – 
ostatní plocha, p. č. 1751/66 – ostatní plocha, p. č. 1751/68 – ostatní plocha, p. č. 2557/1 – ostatní 
plocha, p. č. 2557/2 – ostatní plocha, p. č. 2557/3 – ostatní plocha a p. č. 2557/4 – ostatní plocha, 
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Jevíčka, 

f) koupi pozemku p. č. 5366 (150 m2) – trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí za cenu 
7.340 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč od České 
republiky, právo hospodaření s majetkem státu Silnice, státní podnik, Hradec Králové v likvidaci, 
Škroupova 631/6, 501 93 Hradec Králové, 

g) smlouvu mezi Českou republikou – Ministerstvem obrany a Městem Jevíčko o bezúplatném 
převodu vlastnictví č. 121805718 movitého majetku v souhrnné hodnotě 987.702,24 Kč, 

h) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou BaTR spol. s r. o., Poděbradova 909/41, 
702 00 Ostrava 1 na výměnu 2 ks protipožárních dveří v budově ZŠ Jevíčko za částku max. 
130.000 Kč vč. DPH, 

i) výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava kulturního domu Zadní Arnoštov 
I. etapa“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma MOLAT, spol. s r. o., Zámek 14, 679 63 
Velké Opatovice za částku 557.536 Kč vč. DPH, 

j) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou MOLAT, spol. s r. o., Zámek 14, 679 63 
Velké Opatovice k provedení akce „Oprava kulturního domu Zadní Arnoštov I. etapa“ za částku 
557.536 Kč vč. DPH, 

k) výsledek výběrového řízení na akci „Úprava bytové jednotky v 1. NP DPS Jevíčko, Kobližná 125“, 
ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, 
569 43 Jevíčko za částku 300.825 Kč vč. DPH, 

l) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 
431, 569 43 Jevíčko k provedení akce „Úprava bytové jednotky v 1. NP DPS Jevíčko, Kobližná 
125“ za částku 300.825 Kč vč. DPH,  

m) 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 panu Michalu Dlouhému a Evě Dlouhé bytem Skřípov 57, 798 52 Konice 
za cenu 750.000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
s podmínkami zakotvenými v kupní smlouvě dle zápisu, 

n) výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Studie protipovodňové ochrany pro Město 
Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma AGROPROJEKCE Litomyšl, spol. s r. o., 
Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto za částku 96.000 Kč vč. DPH, 

o) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou AGROPROJEKCE Litomyšl, spol. s r. o., 
Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto na zpracování „Studie protipovodňové ochrany pro Město 
Jevíčko“ za částku 96.000 Kč vč. DPH, 

p) dodatek č. 1 ke SOD mezi Městem Jevíčko a firmou M – SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 
Pardubice, k úhradě víceprací provedené akce „Komunikace Panské Pole – ul. Mackerleho“ 
v částce 93.501 Kč bez DPH, 
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q) výsledek výběrového řízení na akci: „Plynofikace bytu č. 10, Nerudova 529/A, Jevíčko“, ve kterém 
nejvýhodnější nabídku podala firma Kamil Pitner, Obklady-podlahy-krby, 798 47 Horní 
Štěpánov 362 za částku 315.234 Kč bez DPH, 

r) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Kamil Pitner, Obklady-podlahy-krby, 
798 47 Horní Štěpánov 362 k provedení akce „Plynofikace bytu č. 10, Nerudova 529/A, Jevíčko“, 
za částku 315.234 Kč bez DPH z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

s) výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: „Výstavba dešťové kanalizace – Panské pole – 
Jevíčko I. etapa, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma Stavební vodohospodářská, 
s. r. o., Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová za částku 383.396 Kč bez DPH, 

t) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Stavební vodohospodářská, s. r. o., 
Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová k provedení akce „Výstavba dešťové kanalizace – 
Panské pole – Jevíčko I. etapa za částku 383.396 Kč bez DPH, 

u) podání žádosti o poskytnutí podpory z OPŽP v rámci 38. výzvy a SOD mezi Městem Jevíčko 
a společností Dotamade, s. r. o., Branislavova 1412/2, 266 01 Beroun na zpracování dotační 
žádosti o poskytnutí dotace z OPŽP, dotační management a zajištění výběrových řízení na projekt 
„Snížení imisní zátěže na území města Jevíčko“ za částku 120.000 Kč (nejsou plátci DPH), 

 

21/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Pavlu Konečnou a Ing. Kamila 
Stopku, 

 

21/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) rozbor hospodaření města Jevíčko za období I.-VI. 2012 s uvedením částek na bankovních účtech 
města, 

b) zprávu o činnosti finančního výboru za I. pololetí roku 2012 a zápis ze schůze finančního výboru 
ze dne 6. 6. 2012, 

c) informaci starosty o obdržené finanční částce 5.973.637,54 Kč z Regionální rady regionu 
soudržnosti Severovýchod, která byla připsána na účet města. Jedná se o platbu dotace 
na projekt č. CZ.1.13/2.3.00/10.00717/1 – Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku, 

d) informace Kr. úřadu Pardubického kraje, který vydal usnesení veřejnou vyhláškou ze dne 
27. 6. 2012, kterým se odnímá územní řízení o umístění stavby „Bioplynová stanice 0,6 MW 
Jevíčko“ na pozemcích v k. ú. Jevíčko-předměstí, vedeného u MěÚ Jevíčko pod č. j. OVUP 
4144/2011 – 309/B MěÚ Jevíčko, odboru výstavby a územního plánování a přikazuje MěÚ 
Moravská Třebová, odboru výstavby a územního plánování, který ve věci předmětného územního 
řízení bude dále jednat a rozhodovat v postavení nalézacího správního úřadu, 

e) informace Kr. úřadu Pardubického kraje ze dne 27. 7. 2012 č. j. KrÚ-36065/2012/OMSŘ/Kš 
o odvolání se k usnesení krajského úřadu o odnětí územního řízení o umístění stavby „Bioplynová 
stanice 0,6 MW Jevíčko“ na pozemcích v k. ú. Jevíčko-předměstí, vedeného u MěÚ Jevíčko pod 
č. j. OVUP 4144/2011 – 309/B MěÚ Jevíčko, odboru výstavby a územního plánování a přikázání 
MěÚ Moravská Třebová, odboru výstavby a územního plánování, který ve věci předmětného 
územního řízení má dále jednat a rozhodovat v postavení nalézacího správního úřadu, 

f) usnesení Okresního státního zastupitelství ve Svitavách 1ZT 122/2011-19 ze dne 6. 8. 2012, 
kterým podle § 308/1 tr. řádu rozhodlo, že se obviněný „K. S.“ ve zkušební lhůtě podmíněného 
zastavení tr. stíhání osvědčil a tím nastávají účinky zastavení tr. stíhání podle § 11/1 písm. f) 
tr. řádu,  

g) informace o hodnocení Městské knihovny v projektu Benchmarking knihoven za rok 2011, 

h) seznam doručených nabídek v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Protipovodňový 
výstražný systém města Jevíčko“, 

i) cenové nabídky na zhotovení chodníku před domem č. p. 98 na ul. Křivánkova firmy GRANO 
Skuteč, spol. s r. o., Tyršova 389, 539 73 Skuteč za částku 97.602 Kč vč. DPH a firmy Dlažba 
Vysoké Mýto, s. r. o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto za částku 103.922 Kč vč. DPH, 
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j) cenovou nabídku firmy VPO OKNA Blansko, s. r. o., Rožmitálova 2291/14, 678 01 Blansko 
na výměnu 2 ks vchodových dveří na budově č. p. 586 na ul. K. H. Borovského za částku 
83.556 Kč vč. DPH, 

k) cenovou nabídku firmy M – SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice k vyspravení místních 
komunikací v Jevíčku a Zadním Arnoštově za částku 291.993 Kč bez DPH,  

l) cenovou nabídku firmy Kominictví Petr Lašan, Rekreační 21, 679 61 Letovice k provedení akce: 
„Oprava komínů v budově MěÚ Jevíčko a v Domě hasičů“ za částku 70.000 Kč bez DPH, 

 

21/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e: 

a) kontrolní výbor sledováním územního řízení o umístění stavby „Bioplynová stanice 0,6 MW 
Jevíčko“ na pozemcích v k. ú. Jevíčko-předměstí, které bylo přikázáno MěÚ Moravská Třebová, 
odboru výstavby a územního plánování. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vyvěšeno: 29. 8. 2012 
Sejmuto: 14. 9. 2012 


