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Usnesení 
z 23. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 17. října 2012 
 

23/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Vojtěch Hebelka, Ing. Antonín Staněk, Pavla Konečná, 

b) program zasedání, 

c) rekapitulaci akcí obnovy připravovaných v rámci městského programu regenerace památek v MPZ 
Jevíčko na rok 2013, 

d) koupi pozemků p. č. 529/4 (9 m2) a p. č. 1740/7 (163 m2), oba ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí 
za cenu 50 Kč/m2, celkem 8.600 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností QUATRO CS, spol. s r. o., Václavské 
náměstí 846/1, 110 00 Praha 1 na koupi pozemků p. č. 529/4 a p. č.1740/7, oba ostatní plocha,  

e) vícepráce na akci: „Úprava bytové jednotky v 1. NP DPS Jevíčko, Kobližná 125“ od firmy Instalatérství 
Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, 569 43 Jevíčko v částce 111.198 Kč vč. DPH, které budou hrazeny 
z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

f) výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Protipovodňový výstražný systém města Jevíčko“, 
ve kterém nejvýhodnější nabídku podala společnost Mopos Communications, a. s., IČ 26222396, 
Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice, 

g) nabídku v rámci zadávacího řízení na „Protipovodňový výstražný systém města Jevíčko“ a SOD mezi 
Městem Jevíčko a společností Mopos Communications, a. s., IČ 26222396, Rokycanova 2798, 530 02 
Pardubice na vybudování varovného a vyrozumívacího systému v ochraně před povodněmi za částku 
1.295.701 Kč bez DPH, 

 

23/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Martu Pocsaiovou a Ing. Františka 
Bušinu, 

 

23/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu o činnosti SPOZ za období 10/2011 – 10/2012, 

b) zprávu ředitelky MŠ Jevíčko k zahájení školního roku 2012/2013,  

c) zprávu ředitele ZŠ Jevíčko k zahájení školního roku 2012/2013,  

d) zprávu ředitele ZUŠ Jevíčko k zahájení školního roku 2012/2013, 

 

23/4  Zastupitelstvo   r u š í :  

a) usnesení ZM 21/1 písm. m) ze dne 22. 8. 2012 – ZM schvaluje 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, 

 

23/5  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) radu města zpracováním návrhu pravidel na uveřejňování politických inzerátů v Jevíčském zpravodaji. 

 

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