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Usnesení 
z 37. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 15. ledna 2014 

 

37/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Vojtěch Hebelka, Ing. Jaroslav Zezula, Mgr. Miloslav Parolek, 

b) program zasedání, 

c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2013 č. 9, 

d) přílohu č. 8 ke Směrnici o cestovních náhradách dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a vyhlášky 
MPSV č. 435/2013 Sb., 

e) rozpočet sociálního fondu města Jevíčka na rok 2014 ve výši 378.000 Kč, 

f) příkazní smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností GRANTIKA České spořitelny, a. s., Jánská 
448/10, 602 00 Brno k realizaci projektu s názvem: „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ 
Jevíčko“ za částku 65.000 Kč bez DPH, 

g) nabídku Ing. Jiřího Jandy, Větrná 860/18, 568 02 Svitavy k vypracování projektové dokumentace 
na akci: „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Jevíčko“ za částku 240.000 Kč bez DPH 
(není plátce DPH), 

h) prodej nemovitostí do spoluvlastnického podílu pro každého z žadatelů o velikosti id. 1/2 bytové 
jednotky č. 476/4, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/24 na společných částech domů 
č. p. 475 a č. p. 476 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/24 na pozemcích p. č. st. 470/3 
a p. č. st. 470/4, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí Lucii 
Němečkové, DiS., Pod Zahradami 693, 569 43 Jevíčko a Volodymyrovi Leskivovi, 17. listopadu 
17, 680 01 Boskovice za celkovou cenu 780.000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Lucií Němečkovou, DiS. 
a Volodymyrem Leskivem na prodej nemovitostí, 

i) prodej bytové jednotky č. 476/5, 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 
Ing. Tomáši Vybralovi, Jaroměřice 424, 569 44 Jaroměřice za cenu 780.000 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Ing. Tomášem Vybralem na prodej nemovitostí, 

j) bezúplatný převod nově zaměřených pozemků p. č. 1751/70, p. č. 1751/71 a p. č. 1751/72, vše 
ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města 
Jevíčka, 

k) maximální náklady na organizaci a zajištění VIII. městského plesu, který se uskuteční 
dne 15. 2. 2014, ve výši 110.000 Kč vč. DPH, 

 

37/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Martu Pocsaiovou a Bc. Jana 
Finsterleho, 

 

37/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) souhrnný přehled obdržených dotací a grantů za rok 2013, 

b) dopis hejtmana Pk JUDr. Martina Netolického, Ph.D. ve věci dalšího vývoje ohledně koncepce 
středního školství v regionu, 

c) analýzu budoucího vývoje počtu studentů Gymnázia Jevíčko s ohledem na demografický vývoj 
zpracovanou RNDr. Lukášem Müllerem, Ph.D., 

d) bilanční rozvahu neinvestičních výdajů a příjmů Gymnázia Jevíčko na rok 2013, 
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e) možné náklady na úpravu obřadní síně dle cenových nabídek na výměnu koberce, malbu, 
výměnu topných těles dle zápisu v celkové výši 105.608 Kč vč. DPH, 

f) informaci o podepsané dohodě starostou o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR 
mezi Městem Jevíčko a Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), Ve Smečkách 
801/33, 110 00 Praha – Nové Město k realizaci projektu „Turistická rozhledna Kumperk“ 
s částkou dotace 1.800.000 Kč ze dne 29. 11. 2013, 

 

37/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) starostu zpracováním celkového přehledu předrealizačních, realizačních a provozních nákladů   
      souvisejících s možnou výstavbou a provozem turistické rozhledny Kumperk, 

b) radu města zadáním výběrového řízení na realizaci zhotovitele turistické rozhledny Kumperk. 

   

 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 12. 2. 2014 
Sejmuto: 28. 2. 2014 


