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Usnesení 
z 34. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 16. října 2013 

 

34/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Marta Pocsaiová, Mgr. Miloslav Parolek, Vojtěch Hebelka, 

b) program zasedání, 

c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2013 č. 6, 

d) rekapitulaci akcí obnovy připravovaných v rámci městského programu regenerace památek 
v MPZ Jevíčko na rok 2014, 

e) vícepráce v rámci akce: „Obnova chodníků sídliště K. Čapka, Jevíčko“, kterou provádí firma      
M-SILNICE, a. s., OZ STŘED, Husova 1697, 530 03 Pardubice v částce 40.669 Kč bez DPH,  

f) výsledek výběrového řízení na akci: „Osada Zadní Arnoštov – Regenerace zeleně, Regenerace 
alejí, břehových porostů a solitérních stromů“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma Petr 
Vykrut – Zahradní služby, U Haldy 1616/68, 700 30 Ostrava-Hrabůvka za nabídkovou cenu 
738.910,41 Kč bez DPH, 

g) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Petr Vykrut – Zahradní služby, U Haldy 
1616/68, 700 30 Ostrava-Hrabůvka k provedení akce: „Osada Zadní Arnoštov – Regenerace 
zeleně, Regenerace alejí, břehových porostů a solitérních stromů“ za nabídkovou cenu 
738.910,41 Kč bez DPH, 

h) prodej bytové jednotky č. 476/4, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 na společných 
částech domů č. p. 475 a č. p. 476 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 na pozemcích 
p. č. st. 470/3 a p. č. st. 470/4, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí 
Mgr. Pavle Zikové, U Cihelny 655, 569 43 Jevíčko za cenu 780.000 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Mgr. Pavlou Zikovou na prodej nemovitostí, 

i) prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 1502/74 (14 m2) – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-
předměstí Karlovi Richterovi a Miroslavě Richtrové, K. Appla 703, 569 43 Jevíčko za cenu 
70 Kč/m2, celkem 980 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + 
1/2 ceny vyhotovení geometrického plánu v hodnotě 2.541 Kč a kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Karlem Richterem a Miroslavou Richtrovou na prodej pozemku p. č. 1502/74 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí, 

j) prodej nově zaměřeného pozemku s původním označením p. č. 1502/66 (98 m2) – ostatní plocha 
v k. ú. Jevíčko-předměstí Jiřímu Bubeníkovi a Magdě Bubeníkové, K. Appla 702, 569 43 Jevíčko 
za cenu 70 Kč/m2, celkem 6.860 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč + 1/2 ceny vyhotovení geometrického plánu v hodnotě 2.541 Kč a kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Jiřím Bubeníkem a Magdou Bubeníkovou na prodej pozemku p. č. 1502/66 v 
k. ú. Jevíčko-předměstí, 

k) prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 518/66 (16 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí 
Ing. Martinu Schmidtovi a Mgr. Monice Schmidt, Bělehradská 581, 530 09 Pardubice za cenu 
70 Kč/m2, celkem 1.120 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Ing. Martinem Schmidtem a Mgr. Monikou Schmidt 
na prodej pozemku p. č. 518/66 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

l) vícepráce v rámci akce: „Oprava a nátěr fasády Růžová 91“, kterou provádí firma ELDEK, s. r. o., 
Hlavní 177, 679 38 Cetkovice na obložení soklu domu v částce 13.291 Kč bez DPH z rozpočtu 
PBH města Jevíčko, 

m) záměr komplexní rekonstrukce budovy ZŠ v Jevíčku a podání dotační žádosti o prostředky 
z OPŽP na snížení energetické náročnosti budovy se zvolením varianty 62,1 % bodového 
hodnocení (z předpokládané rozpočtové částky 16,2 mil. Kč), 

 

34/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Dušana Pávka, dipl. um. 
a Mgr. Jiřího Janečka, 
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34/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu ředitelky MŠ Jevíčko k zahájení školního roku 2013/2014,  

b) zprávu ředitele ZŠ Jevíčko k zahájení školního roku 2013/2014,  

c) zprávu ředitele ZUŠ Jevíčko k zahájení školního roku 2013/2014, 

d) předpokládané vícepráce v rámci akce: „Oprava střech ZŠ Jevíčko“, kterou provádí firma Petr 
Ženožička, Nádražní 708, 679 63 Velké Opatovice, které by neměly přesáhnout částku 
100.000 Kč,  

e) výsledek dílčího přezkoumání hospodaření města Jevíčko za období od 1. 1. 2013 
do 8. 10. 2013, které provedli pracovníci KrÚ Pk ve dnech 7. – 8. 10. 2013, při kterém nebyly 
zjištěny žádné chyby či nedostatky, 

 

34/4  Zastupitelstvo   r u š í : 

a) bod usnesení 32/1 písm. v) ze dne 14. 8. 2013 – ZM schvaluje záměr komplexní rekonstrukce 
budovy ZŠ v Jevíčku a podání dotační žádosti o prostředky z OPŽP na snížení energetické 
náročnosti budovy se zvolením varianty 67,3 % bodového hodnocení. 

 

 

 

Ing. Roman Müller, v. r. 
starosta 
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