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Usnesení 
z 22. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 19. zá ří 2012 
 

22/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Dušan Pávek, dipl. um., Marta Pocsaiová, Mgr. Jiří Janeček, 

b) program zasedání, 

c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2012 č. 4, 

d) cenovou nabídku firmy GRANO Skuteč, spol. s r. o., Tyršova 389, 539 73 Skuteč na zhotovení 
chodníku před domem č. p. 98 na ul. Křivánkova za částku 97.602 Kč vč. DPH, 

e) 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, 

f) cenovou nabídku firmy M – SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice k vyspravení místních 
komunikací v Jevíčku a Zadním Arnoštově za částku 326.871,6 Kč vč. DPH,  

g) 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 84.000 Kč vč. DPH, 

h) realizaci opravy vodovodu a kanalizace na části ulice Nerudova v celkové výši 1.060.000 Kč bez 
DPH (přičemž část 430.000 Kč za vodovod bude hrazena z rozpočtu Svazku obcí Skupinového 
vodovodu Malá Haná, 630.000 Kč za kanalizaci bude hrazena z rozpočtu města), kterou provede 
na základě výsledku VŘ z roku 2009 společnost AKVAMONT, s. r. o.,  Lačnov, Hlavní 426/4, 
568 02 Svitavy, 

 

22/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Zdeňku Jiráskovou 
a Bc. Jana Finsterleho, 

 

22/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu o činnosti JSDH města Jevíčko za rok 2012, 

b) žádost Svitavské nemocnice, a. s., o finanční příspěvek k řešení nově vzniklé investiční potřeby 
na porodních sálech. 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 25. 9. 2012 
Sejmuto: 11. 10. 2012 

 


