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Usnesení 
z 28. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 13. b řezna 2013 

28/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Dušan Pávek, dipl. um, Ing. Zdeňka Jirásková, Vojtěch Hebelka, 

b) program zasedání, 

c) rozdělení částky 568.000 Kč v rámci grantového systému Města Jevíčka v roce 2013,  

d) 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 v Zadním Arnoštově II. etapa“ 
za částku 434.840 Kč bez DPH (526.156 Kč vč. DPH), 

e) cenové nabídky firmy Projektová a inženýrská kancelář, Lubomír Klodner, Rohozná 366 
na vypracování projektových dokumentací na akce v celkové částce 211.973 Kč vč. DPH:  

- „Jevíčko, ul. Svitavská – prodloužení chodníku od č. p. 496 po č. p. 765“ v částce 
   47.710 Kč vč. DPH,  
- „Jevíčko, ul. Nerudova – oprava komunikace mezi domy č. p. 477-528“ v částce 
   103.763 Kč vč. DPH,  
- „Jevíčko, ul. Svitavská – chodník od č. p. 474-511, ul. Okružní od č. p. 295-723“ v částce 
   36.300 Kč vč. DPH, 
- „Jevíčko, chodník mezi domy na ul. Brněnská č. p. 760-762 a M. Mikuláše č. p. 757-759 
   v částce 24.200 Kč vč. DPH, 

f) dodatek č. 2 ke SOD č. SD 512 537 ze dne 3. 12. 2012 uzavřené mezi Městem Jevíčko a Mopos 
Communications, a. s., Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice, kde předmětem dodatku je změna 
bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele v čl. I SOD, 

g) vynětí přidělení grantů Českému rybářskému svazu, MO Jevíčko z grantového systému města 
Jevíčka ve výši 19.000 Kč z důvodu dle zápisu, 

 

28/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Františka Bušinu 
a Ing. Kamila Stopku, 

 

28/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu Policie ČR Moravská Třebová o bezpečnostní situaci za rok 2012 na Jevíčsku, 

b) odstoupení společností Výstavba IS, spol. s r. o., Letovice a KOLP, spol. s r. o., Moravská Třebová 
z výběrového řízení na akci „Oprava kulturního domu v Zadním Arnoštově II. etapa“ z kapacitních 
důvodů, 

c) žádost Římskokatolické farnosti Jevíčko o poskytnutí finančních prostředků ve výši 70.000 Kč 
na další etapu oprav farnosti v Jevíčku v roce 2013, 

d) zápis ze schůze finančního výboru ze dne 7. 3. 2013,  

 

28/4  Zastupitelstvo   r u š í :  

a) usnesení ZM č. 27/1 písm. h) ze dne 13. 2. 2013 – ZM schvaluje 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 (462.963 Kč vč. DPH). 

 

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