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Usnesení 
z 27. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 13. února 2013 
27/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Kamil Stopka, Ing. Jaroslav Zezula, Pavla Konečná, 

b) program zasedání, 

c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2013 č. 1, 

d) úpravu plánovaných investičních a neinvestičních akcí na rok 2013 na základě úpravy rozpočtu Města 
Jevíčko č. 1 na rok 2013, 

e) zakoupení 3 ks PC pro potřeby MěÚ Jevíčko do max. částky 75.000 Kč vč. DPH, 

f) cenovou nabídku firmy Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, 569 43 Jevíčko na provedení 
výměny zásobníku na TUV na ubytovně města, Soudní 51, Jevíčko z důvodu havárie zásobníku 
za částku 43.351 Kč bez DPH, 

g) výsledek výběrového řízení na akci: „Oprava kulturního domu v Zadním Arnoštově II. etapa“, ve kterém 
nejvýhodnější nabídku podala firma Výstavba IS, spol. s r. o., Brněnská 1117/18, 679 61 Letovice, 
za nabídkovou cenu 382.614 Kč bez DPH (426.963 Kč vč. DPH), 

h) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Výstavba IS, spol. s r. o., Brněnská 1117/18, 
679 61 Letovice k provedení akce: „Oprava kulturního domu v Zadním Arnoštově II. etapa“ za částku 
382.614 Kč bez DPH (426.963 Kč vč. DPH), 

i) výsledek výběrového řízení na akci: „Revitalizace zeleně na veřejných prostranstvích - ulice K. Čapka, 
A. K. Vitáka Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma Technické služby Moravská 
Třebová, s. r. o., Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová za nabídkovou cenu 280.665 Kč bez DPH 
(339.604 Kč vč. DPH), 

j) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Technické služby Moravská Třebová, s. r. o., 
Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová k provedení akce: „Revitalizace zeleně na veřejných 
prostranstvích - ulice K. Čapka, A. K. Vitáka Jevíčko“ za částku 280.665 Kč bez DPH (339.604 Kč 
vč. DPH), 

k) smlouvu o dílo č. 4/2009 mezi Městem Jevíčko a Ing. Ivo Junkem, Kostelní 42, 569 43 Jevíčko 
na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele na akci 
revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku – STAVBA 3 (východní část) za částku 272.000 Kč bez DPH 
(329.120 Kč vč. DPH), 

l) cenovou nabídku Ing. Antonína Olšiny, Pálenec 185/III, 566 01 Vysoké Mýto (není plátce DPH) 
na zpracování projektové dokumentace na akci „Rozhledna Kumperk“ za částku 150.000 Kč,  

 

27/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Stanislava Dokoupila a Mgr. Jiřího 
Janečka, 

 

27/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu komise stavební, 

b) zprávu komise životního prostředí, 

c) zájem stávajících nájemníků o koupi bytových jednotek v bytovém domě K. H. Borovského č. p. 475 
(476) a kupní cenu za jednotlivé bytové jednotky navrženou radou města, 

d) informaci starosty o účasti na jednáních ve věci koncepce středního školství v Pardubickém kraji, 

e) informaci starosty o účasti na jednáních ve věci řešení dopravní obslužnosti regionu, 

f) informaci starosty o ocenění JSDH Jevíčko hejtmanem Pk za záchranu lidského života a za nasazení 
při vyprošťování havarovaného sypače SÚS Pk. 

    Ing. Roman Müller, v. r.        Mgr. Miroslav Šafář, v. r.   
 starosta       místostarosta 
Vyvěšeno:18.2.2013 
Sejmuto:6.3.2013 


