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Usnesení 
ze 42. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 22. kv ětna 2014 

 

42/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Dušan Pávek, dipl. um., Pavla Konečná, Marta Pocsaiová, 

b) program zasedání, 

c) výsledek zadávacího řízení na akci: „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Jevíčko“, ve 
kterém nejvýhodnější nabídku podala firma VAŠSTAV, s. r. o., se sídlem Staňkova 103/8, 602 00 
Brno za nabídkovou cenu 10.932.825 Kč bez DPH (13.228.718 Kč vč. DPH), 

d) výsledek výběrového řízení na akci: „Restaurování sochy sv. Josefa na ul. Olomoucká v Jevíčku“, 
ve kterém nejvýhodnější nabídku podal ak. sochař Martin Pokorný, Jeseniova 67, 130 00 Praha 3 
za nabídkovou cenu 71.800 Kč bez DPH (82.570 Kč vč. DPH), 

e) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a ak. sochařem Martinem Pokorným, 
Jeseniova 67, 130 00 Praha 3 k provedení akce: „Restaurování sochy sv. Josefa na ul. 
Olomoucká v Jevíčku“ za nabídkovou cenu 71.800 Kč bez DPH (82.570 Kč vč. DPH), 

f) dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi Městem Jevíčko a SZIF, Ve 
Smečkách 801/33, 110 00 Praha o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na akci: „Výstavní 
systém města Jevíčko“ s předpokládanou spoluúčastí města ve výši 17.223 Kč,  

g) cenovou nabídku na opravu místních komunikací (obslužných polních cest) společností Správa 
a údržba silnic Pk, cestmistrovství Moravská Třebová, Nádražní 15, 571 01 Moravská Třebová za 
částku 181.392 Kč vč. DPH, 

h) vydání souhlasného stanoviska k projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí 
na umístění stavby na akci: „Využití odpadního tepla z kogenerační jednotky bioplynové stanice 
Jevíčko“, investor Hanácká zemědělská společnost Jevíčko, a. s., Třebovská 713, 569 43 
Jevíčko, s podmínkou zapracování připomínek Města Jevíčko dle přílohy zápisu, 

 

42/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Františka Bušinu 
a Mgr. Jiřího Janečka, 

 

42/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) text připomínek ze strany Města Jevíčko k projektové dokumentaci pro vydání územního 
rozhodnutí na umístění stavby na akci: „Využití odpadního tepla z kogenerační jednotky 
bioplynové stanice Jevíčko, investor Hanácká zemědělská společnost Jevíčko, a. s., Třebovská 
713, 569 43 Jevíčko, 

b) dotazník Města Skuteč ve věci stanoviska ke vzniku obce s rozšířenou působností ve správním 
obvodu Města Jevíčko, 

c) informaci o možné podpoře Gymnázia Jevíčko pro dojíždějící žáky a možného zřízení 
prospěchového stipendia hrazeného z rozpočtu města. 

 

 

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

 

 

 

Vyvěšeno: 27. 5. 2014 
Sejmuto: 12. 6. 2014 


