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Usnesení 
z 35. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 13. listopadu 2013 

 

35/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Antonín Staněk, Pavla Konečná, Ing. Kamil Stopka, 

b) program zasedání, 

c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2013 č. 7, 

d) grantový systém Města Jevíčka na rok 2014,  

e) 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 CZ, a. s., Divize JIH, Drčkova 
2798/7, 628 00 Brno (identifikační list, specifikace služeb a ceníky pro rok 2014), 

f) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 4/2013, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
s účinností od 1. 1. 2014, 

g) 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, 

h) nákup vybavení Městské knihovny v Jevíčku dle zápisu v celkové částce 106.620 Kč v rámci 
projektu „Modernizace knihovny“, registrační č. 13/019/41200/158/002100 realizovaného 
z dotace Programu rozvoje venkova při dodržení zásad SZIF pro nákup jednotlivých komponentů, 
které jsou pro čerpání dotace závazné,  

i) dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi Městem Jevíčko a SOME Jindřichův Hradec, s. r. o., 
Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec ze dne 23. 8. 2013 z důvodu změny bankovního 
spojení nyní vedeného účtu u Unicredit Bank Czech Republic, a. s. Ostatní ujednání kupní 
smlouvy zůstávají v platnosti beze změn, 

j) směnnou smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností AVEKO Servomotory, s. r. o., směnu nově 
zaměřených pozemků p. č. 4221/4 (352 m2) a p. č. 4222/2 (226 m2), oba v k. ú. Jevíčko-
předměstí v celkové výměře 578 m2 v majetku Města Jevíčka za pozemky p. č. st. 1013/5 
(108 m2), p. č. 530/121 (28 m2), p. č. 5452/6 (272 m2) a p. č. 5452/7 (134 m2), vše v k. ú. Jevíčko-
předměstí v celkové výměře 542 m2 v majetku společnosti AVEKO Servomotory, s. r. o. a úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč, 

k) zřízení fondu rozvoje bydlení (FRB) ve výši 33.000 Kč, 

l) půjčku z FRB panu Ladislavu Lamačovi, Křivánkova 102, Jevíčko na opravu fasády ve výši 
30.000 Kč, 

m) cenu stočného pro rok 2014 ve výši 30,00 Kč/m3 vody vč. DPH za podmínky uvedené v zápisu, 

n) smlouvu o dílo mezi Městem Jevíčko a Ing. Antonínem Olšinou, Spálenec 185/III, 566 01 Vysoké 
Mýto na projektovou dokumentaci „Turistická rozhledna Kumperk“,  

o) pronájem rybníku na pozemku p. č. 5328 a pozemků p. č. 5328 – vodní plocha, p. č. 5338 – 
ostatní plocha a p. č. 5325 – trvalý travní porost, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí Českému 
rybářskému svazu – Místní organizaci Jevíčko, Barvířská 110, Jevíčko za cenu 21.000 Kč/rok 
na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018, 

p) prodejní cenu nemovitosti č. p. 348 v k. ú. Jaroměřice ve výši 250.000 Kč, 

 

35/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Jaroslavu Jeřábkovou a ověřovatele zápisu Ing. Františka Bušinu 
a Vojtěcha Hebelku, 

 

35/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu o činnosti SPOZ,  
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b) poděkování ředitele ZUŠ Jevíčko Městu Jevíčko za schválené předfinancování projektu 
„Zkušebna regionálních souborů a orchestrů v ZUŠ Jevíčko“, který byl spolufinancován 
prostřednictvím SZIF ČR, 

c) cenu vodného pro rok 2014 ve výši 33,50 Kč/m3 vody vč. DPH, 

 

35/4  Zastupitelstvo   o d v o l á v á :  

a) člena kontrolního výboru pana Petra Spáčila na vlastní žádost, 

 

35/5  Zastupitelstvo   v o l í :  

a) člena kontrolního výboru pana Petra Nárožného, 

 

35/6  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e :  

a) radu města jednáním o prodejní ceně pozemků v areálu HZS Jevíčko, 

 

35/7  Zastupitelstvo   r u š í : 

a) bod usnesení 14/1 písm. k) ze dne 18. 1. 2012 – ZM schvaluje prodejní cenu nemovitosti č. p. 
 348 v k. ú. Jaroměřice ve výši znaleckého posudku t. j. 282.370 Kč. 

 

 

 

 

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