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Usnesení 
z 30. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 15. kv ětna 2013 

30/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloslav Parolek, Marta Pocsaiová, Ing. František Bušina, 

b) program zasedání, 

c) účetní závěrku Města Jevíčko za rok 2012 dle předložených podkladů, 

d) smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
v požární ochraně na výdaje JSDH Jevíčko pro rok 2013 v celkové výši 100.000 Kč z prostředků 
Pardubického kraje, 

e) dodatek č. 3 ke SOD č. SD 512 537 ze dne 3. 12. 2012 mezi Městem Jevíčko a firmou Mopos 
Communications, a. s., Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice, kde se mění změna termínu 
dokončení díla v čl. V, kdy předpokládaný termín dokončení akce „Protipovodňový výstražný 
systém města Jevíčko“ je 3. 8. 2013, 

f) smlouvu mezi Městem Jevíčko a firmou GRANTIKA České spořitelny, a. s., Jánská 448/10, 
602 00 Brno na zpracování žádosti o dotaci na čerpání prostředků z fondů EU na realizaci 
projektu s předběžným názvem „Zateplení Základní školy Jevíčko“, 

g) cenovou nabídku firmy Ing. Jiří Janda, Větrná 860/18, 568 02 Svitavy na zpracování 
dokumentace – úvodní projekt pro žádost o dotace – snížení energetické náročnosti objektu 
Základní školy Jevíčko za částku 124.000 Kč (není plátce DPH), 

h) zálohu na provoz pro ZUŠ Jevíčko v částce 450.000 Kč s tím, že záloha bude k 31. 12. 2013 
vyúčtována, 

i) poskytnutí finančních prostředků ve výši 35.000 Kč Římskokatolické farnosti Jevíčko pro rok 2013 
na zajištění úprav potřebných pro osazení pyrolytického kotle v budově fary Jevíčko, 

j) cenovou nabídku firmy Mrňka, a. s., Bídov 463, 798 52 Konice na výměnu vchodových dveří 
na objektu synagogy za částku 80.050 Kč vč. DPH, 

k) prodej pozemku p. č. 3077/6 (30 m2) v k. ú. Jevíčko-předměstí Mgr. Pavlu Horákovi a Mgr. Lence 
Horákové, Na Rybníku 814 za cenu 70 Kč/m2, celkem 2.100 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + úhradu vyhotovení geometrického plánu v hodnotě 
5.040 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Mgr. Pavlem Horákem a Mgr. Lenkou 
Horákovou na prodej pozemku p. č. 3077/6 v k. ú. Jevíčko-předměstí 

 

30/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

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

 

30/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu komise bytové a sociální, 

b) zprávu o činnosti hospodaření PBH města Jevíčka za rok 2012, 

c) výroční zprávu o činnosti MěÚ Jevíčko za rok 2012, 

d) informace o předběžně stanovené kupní ceně za pozemek k výstavbě řadových garáží na ulici 
K. Čapka ve výši 30.160 Kč, 

e) informace starosty týkající se přípravných prací a zajištění podkladů pro územní a stavební řízení 
na povolení stavby turistické rozhledny na Kumperku formou veřejnoprávní smlouvy. 

 

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