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Usnesení 
ze 41. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 14. kv ětna 2014 

 

41/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Jaroslav Zezula, Mgr. Jiří Janeček, Bc. Jan Finsterle, 

b) program zasedání, 

c) celoroční hospodaření města a závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajským úřadem Pk bez výhrad, 

d) účetní závěrku Města Jevíčko za rok 2013 dle předložených podkladů,  

e) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2014 č. 2, 

f) cenovou nabídku a příkazní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Ing. Janem Králem, Lázeňská 57, 
568 02 Svitavy na výkon kompletní investorské inženýrské činnosti na akci „Snížení energetické 
zátěže objektu ZŠ Jevíčko“ za částku ve výši 130.000 Kč bez DPH, 

g) zařazení svého území do území působnosti MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s. 
na období 2014 – 2020, 

h) výsledek poptávkového řízení na akci: „Vstupní chodba a schodiště – oprava vnitřních omítek 
v bytovém domě Třebovská 71, Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma 
František Hanzal, Dr. Klimeše 682, 569 43 Jevíčko za nabídkovou cenu 114.236 Kč vč. DPH, 

i) cenovou nabídku a SOD mezi Podnikem bytového hospodářství města Jevíčka a firmou 
František Hanzal, Dr. Klimeše 682, 569 43 Jevíčko k provedení akce: „Vstupní chodba 
a schodiště – oprava vnitřních omítek v bytovém domě Třebovská 71, Jevíčko“ za nabídkovou 
cenu 114.236 Kč vč. DPH z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

j) výsledek výběrového řízení na akci: „Restaurování pomníku Napoleonských válek v Jevíčku“, 
ve kterém nejvýhodnější nabídku podal ak. sochař Martin Pokorný, Jeseniova 67, 130 00 Praha 3 
za nabídkovou cenu 75.325 Kč vč. DPH, 

k) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a ak. sochařem Martinem Pokorným, Jeseniova 
67, 130 00 Praha 3 k provedení akce: „Restaurování pomníku Napoleonských válek v Jevíčku“ 
za nabídkovou cenu 75.325 Kč vč. DPH, 

l) opravu místních komunikací (obslužných polních cest) v rozsahu dle zápisu, 

m) cenovou nabídku firmy František Hanzal, Dr. Klimeše 682, 569 43 Jevíčko na vícepráce (2 ks 
chodníků přiléhajících k bytovým domům) v rámci akce: „Obnova chodníků sídliště K. Čapka, 
Jevíčko“ ve výši 52.883 Kč vč. DPH, 

 

41/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Dušan Pávek, dipl. um. 
a Vojtěcha Hebelku, 

 

41/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu komise bytové a sociální, 

b) zprávu o činnosti a hospodaření PBH města Jevíčka za rok 2013, 

c) informaci místostarosty k návrhu územního plánu sídelního útvaru Jevíčko – varianty řešení 
návrhové plochy Z14, kdy dojde ke změně zatřídění na plochu smíšenou obytnou pro komerční 
obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti s možnou příměsí bydlení, 

d) výroční zprávu o činnosti MěÚ Jevíčko za rok 2013, 

e) informaci místostarosty o otevírání obálek k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
s názvem „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Jevíčko“, které proběhlo dne 30. 4. 2014 
a doručených nabídkách, 
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f) informaci místostarosty o záměru koupě 60 ks dřevěných polstrovaných židlí do synagogy v 
částce do 50.000 Kč vč. DPH (nebo 100.000 Kč vč. DPH) dle nabídek, 

g) informaci Ing. Jaroslava Zezuly o návrhu členů TJ Jevíčko a T. J. Sokol Jevíčko na převod 
nemovitého majetku Tělovýchovné jednoty (TJ) Jevíčko a Tělocvičné jednoty (T. J.) Sokol 
Jevíčko do majetku města, 

h) nabídku vlastníků nemovitosti na odkup budovy zdravotního střediska na ul. Kobližná 126 
v Jevíčku, 

i) stanovisko Odborného lesního hospodáře na základě upozornění Ing. Jiráskové na 
neoprávněnou těžbu na autostrádě (cesta k obci Víska u Jevíčka směrem ke Gydli), 

j) informaci o písemném odstoupení p. Bruna Redla, Podlesí 571, 757 01 Valašské Meziříčí od 
koupě osobního automobilu TATRA 613-4 T700 z majetku města, 

k) informaci místostarosty o možné grafické podobě pomníku obětem I. světové války, 

l) pozastavení záměru koupě vysokozdvižné plošiny pro město, 

 

41/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) radu města zpracováním připomínek k projektové dokumentaci předloženou Hanáckou 
zemědělskou společností Jevíčko, a. s., Třebovská 713, 569 43 Jevíčko pro vydání územního 
rozhodnutí na umístění stavby na akci: „Využití odpadního tepla z kogenerační jednotky 
bioplynové stanice Jevíčko“, 

 

41/5  Zastupitelstvo   r u š í :  

a) bod usnesení 40/1 písm. c) ze dne 16. 4. 2014 – ZM schvaluje prodej osobního automobilu 
TATRA 613-4 T700 z majetku města panu Bruno Redlovi, Podlesí 571, 757 01 Valašské Meziříčí 
na základě nejvyšší podané nabídkové ceny ve výši 820.000 Kč. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 21. 5. 2014 

Sejmuto: 6. 6. 2014 


