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Usnesení 
z 39. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 12. b řezna 2014 

 

39/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Pavla Konečná, Marta Pocsaiová, Ing. Antonín Staněk, 

b) program zasedání, 

c) rozdělení částky 578.000 Kč v rámci grantového systému Města Jevíčka v roce 2014,  

d) dodatek č. 1 ke smlouvě mezi Městem Jevíčko a společností ARAGON Security, s. r. o., 
Mojmírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno o poskytování bezpečnostních služeb pro město Jevíčko 
s účinností od 1. 4. 2014 do 31. 12. 2014, 

e) cenovou nabídku firmy BaTR spol. s r. o., Poděbradova 909/41, 702 00 Ostrava 1 na výměnu 
2 ks protipožárních dveří v budově ZŠ Jevíčko za částku max. 145.000 Kč vč. DPH, 

f) kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Hanáckou zemědělskou společností Jevíčko, a. s. na 
prodej pozemku p. č. 1267/45 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

g) prodej pozemku p. č. 3096/1 (201 m2) – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí Janu Štindlovi, 
Pionýrská 571, 569 43 Jevíčko za cenu 80 Kč/m2, celkem 16.080 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Janem 
Štindlem na prodej pozemku p. č. 3096/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

h) prodej pozemku p. č. 2300/5 (5 m2) – lesní pozemek v k. ú. Jevíčko-předměstí Františku 
Svobodovi a Jarmile Svobodové, Palackého náměstí 16, 569 43 Jevíčko za cenu 70 Kč/m2, 
celkem 350 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a Františkem Svobodou a Jarmilou Svobodovou na prodej 
pozemku p. č. 2300/5 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

i) kupní cenu za pozemek p. č. 1744/2 – ostatní komunikace v k. ú. Jevíčko-předměstí pro RWE 
GasNet, s. r. o. ve výši 300 Kč/m2, 

j) znění zadávací dokumentace pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Jevíčko“ včetně smlouvy o dílo a ostatních příloh, 
které jsou její nedílnou součástí, 

k) složení komise pro otevírání obálek vč. náhradníků a složení komise pro hodnocení nabídek 
vč. náhradníků v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem 
„Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Jevíčko“ dle zápisu, 

l) výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Obnova chodníků sídliště K. Čapka Jevíčko 
III. etapa“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma František Hanzal, Dr. Klimeše 682, 569 
43 Jevíčko za nabídkovou cenu 746.715 Kč vč. DPH, 

m) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou František Hanzal, Dr. Klimeše 682, 
569 43 Jevíčko k provedení akce: „Obnova chodníků sídliště K. Čapka Jevíčko III. etapa“ 
za nabídkovou cenu 746.715 Kč vč. DPH, 

n) záměr přípravy pozemků pro výstavbu 26 řadových garáží na ul. K. Čapka, 

o) cenu 70 Kč/m2 za výkup pozemků k výstavbě řadových garáží na ul. K. Čapka,   

 

39/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Stanislava Dokoupila 
a Mgr. Miloslava Parolka, 

 

39/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu Policie ČR Moravská Třebová o bezpečnostní situaci za rok 2013 na Jevíčsku, 
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b) zápis z jednání pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko ze dne 26. 2. 2014 konaného 
za účelem projednání rozpisu přidělené kvóty ve výši 400.000 Kč na obnovu památek v rámci 
Programu regenerace MPZ Jevíčko na rok 2014 od Ministerstva kultury ČR, 

c) cenový marketing na výkon bezpečnostních služeb ve městě Jevíčko, 

d) informaci o žádosti Okresního soudu ve Svitavách k zajištění volby přísedících okresního soudu, 
kteří mají v obvodu města Jevíčka trvalý pobyt nebo v obvodu města pracují, vzhledem ke 
končícímu volebnímu období stávajících přísedících Okresního soudu ve Svitavách, 

 

39/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e :  

a) radu města zpracováním konkrétního řešení zástavby řadových garáží na ul. K. Čapka, 

b) radu města jednáním s vlastníky ve věci vykoupení pozemků k výstavbě řadových garáží 
na ul. K. Čapka, 

c) radu města zadáním zpracování výtvarného návrhu pamětní desky obětem I. světové války, která 
by mohla být umístěna na podestě současné sochy T. G. Masaryka, 

d) radu města zpracováním cenového marketingu a popsáním technických parametrů na koupi 
vysokozdvižné plošiny pro potřeby města, 

 

39/5  Zastupitelstvo   r u š í :  

a) bod usnesení 21/1 písm. f) ze dne 22. 8. 2012 – ZM schvaluje koupi pozemku p. č. 5366 (150 m2) 
– trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí za cenu 7.340 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč od České republiky, právo hospodaření s majetkem státu 
Silnice, státní podnik, Hradec Králové v likvidaci, Škroupova 631/6, 501 93 Hradec Králové. 

 

 

 

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