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Usnesení 
z 24. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 14. listopadu 2012 
 

24/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Zdeňka Jirásková, Stanislav Dokoupil, Ing. Kamil Stopka, 

b) program zasedání, 

c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2012 č. 5, 

d) grantový systém Města Jevíčka na rok 2013,  

e) doplnění inventarizační komise PBH města Jevíčka o dva členy dle zákona č. 563/1991 Sb., 
novými členy se stali Ing. Jaroslav Zezula a Mgr. Jiří Janeček, 

f) přílohy č. 1, 2 a 3 ke smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu č. 103000213 ve znění 
pozdějších dodatků mezi Městem Jevíčko a společností SITA a. s., Divize JIH, Holzova 14/730, 
628 00 Brno (identifikační list, specifikace služeb a ceníky pro rok 2013), 

g) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
s účinností od 1. 1. 2013, 

h) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 4/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů 
na veřejném prostranství ve městě Jevíčku s účinností od 1. 1. 2013, 

i) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 5/2012 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 
činností s účinností od 1. 1. 2013, 

j) cenu stočného pro rok 2013 ve výši 29,30 Kč/m3 vody vč. DPH za podmínky převedení finanční 
částky 0,20 Kč z položky zisku do položky nájemné, 

k) provedení víceprací na akci „Oprava kulturního domu Zadní Arnoštov – I. etapa“ firmou MOLAT 
spol. s r. o. Velké Opatovice v celkové částce 155.428 Kč vč. DPH, 

l) provedení víceprací na akci „Výstavba dešťové kanalizace Panské Pole I. etapa“ firmou Stavební 
vodohospodářská, s. r. o., Moravská Třebová v celkové částce 77.633 Kč bez DPH, 

m) provedení ústředního topení v objektu Synagogy firmou Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 
431, 569 43 Jevíčko v celkové částce 126.545 Kč vč. DPH, 

n) dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi Městem Jevíčko a Státním 
zemědělským intervenčním fondem na realizaci projektu „Revitalizace zeleně na veřejných 
prostranstvích – ulice K. Čapka, A. K. Vitáka Jevíčko“ s celkovou výší přiznané dotace v částce 
450.000 Kč. Celkové výdaje projektu činí 816.056 Kč, 

o) dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi Městem Jevíčko a Státním 
zemědělským intervenčním fondem na realizaci projektu „Oprava kulturního domu v Zadním 
Arnoštově II. etapa“ s celkovou výší přiznané dotace v částce 445.169 Kč. Celkové výdaje 
projektu činí 685.313 Kč, 

p) uzavření SOD o pěstební a těžební činnosti v městských lesích s firmou Aleš Ertl, Vrchlického 
828, 569 43 Jevíčko, 

q) cenovou nabídku firmy STUDIO TRINITY, s. r. o., Dolní Novosadská 742/65A, 779 00 Olomouc, 
Nové Sady na tisk knihy „Pověsti Jevíčska“ za částku 38.000 Kč bez DPH, 

r) licenční smlouvu nakladatelskou mezi Městem Jevíčko a PhDr. Jiřím Šmeralem, Voskovcova 8, 
779 00 Olomouc na poskytnutí materiálních autorských práv k dílu „Pověsti Jevíčska“ 
na 300 výtisků za částku 20.000 Kč, 

s) 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 a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Michalem Dlouhým a Evou Dlouhou na prodej domu č. p. 263 a pozemků p. č. st. 191, p. č. 115 
a p. č. 122/2, vše v k.ú. Jevíčko-předměstí, 
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24/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Antonína Staňka a Vojtěcha 
Hebelku, 

 

24/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) informaci o inventarizaci majetku města, 

b) informaci o odstoupení od budoucí smlouvy kupní – manželé Guštárovi a o schválení navrácení 
dosud uhrazené zálohy ve výši 7.000 Kč radou města, 

c) cenu vodného pro rok 2013 ve výši 33 Kč/m3 vody vč. DPH, 

d) zápis z finančního výboru ze dne 7. 11. 2012, 

e) informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o vyhlášeném výběrovém řízení 
č. HSY/257/2012 a jeho podmínky na prodej RD č. p. 330 na stavebním pozemku p. č. st. 28 – 
zastavěná plocha a nádvoří (158 m2) v k. ú. Jevíčko-předměstí s vyvolávací cenou 60.000 Kč, 

f) informaci starosty o záměru výstavby rozhledny v k. ú. města Jevíčka, 

g) informaci starosty o možném svolání pracovní schůze ZM k seznámení se s připravovaným 
návrhem nového ÚP. 

 

 

 

    Ing. Roman Müller, v. r.        Mgr. Miroslav Šafář, v. r.   
 starosta       místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 26. 11. 2012 
Sejmuto: 12. 12. 2012 
 


