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Usnesení 
ze 44. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 23. července 2014 

 

44/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Marta Pocsaiová, Ing. Jaroslav Zezula, Mgr. Jiří Janeček, 

b) program zasedání, 

c) v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 
rozhodnutí o námitkách podaných k návrhu Územního plánu Jevíčko ve znění předloženém 
pořizovatelem: 

I)  námitce č. 1 se vyhovuje - podali Miloslava a Jan Dvořákovi, Jevíčko 

 II)  námitce č. 2 se vyhovuje - podali Oldřich a Stanislava Popelkovi, Jevíčko 

 III)  námitce č. 3 se vyhovuje - podal František Sedláček, Jevíčko  

 IV)  námitce č. 4 se vyhovuje - podal Jiří Hrazdira, Jevíčko 

 V)  námitce č. 5 se vyhovuje - podala Jaroslava Horáková, Jevíčko 

 VI)  námitce č. 6 se vyhovuje - podala Romana Zapalačová, Jevíčko  

 VII)  námitce č. 7 se vyhovuje - podala Mgr. Jana Richterová, Jevíčko 

 VIII)  námitce č. 8 se vyhovuje - podala Věra Štarková, Jevíčko  

 IX)  námitce č. 9 se vyhovuje - podala Věra Wallertová, Jevíčko 

 X)  námitce č. 10 se vyhovuje - podal Radomír Řehoř, Jevíčko 

 XI)  námitce č. 11 se vyhovuje - podala Mgr. Věra Veverková, Jevíčko 

 XII)  námitce č. 12 se vyhovuje - podala Mgr. Věra Veverková, Jevíčko 

 XIII)  námitce č. 13 se vyhovuje - podal Jiří Hrazdira, Jevíčko 

 XIV)  námitce č. 14 se vyhovuje - podala Jaroslava Horáková, Jevíčko 

 XV)  námitce č. 15 se vyhovuje - podal František Sedláček, Jevíčko 

 XVI)  námitce č. 16 se vyhovuje - podali Mgr. Pavel a Mgr. Lenka Horákovi, Jevíčko 

 XVII)  námitce č. 17 se vyhovuje - podal Tomáš Jagoš, Jevíčko 

 XVIII) námitce č. 18 se vyhovuje - podal Radomír Řehoř - HRH Real, s. r. o., Praha 

 XIX)  námitce č. 19 se vyhovuje - podala Naďa Dokoupilová, Jevíčko, 

d) na základě rozhodnutí o námitkách podaných k návrhu Územního plánu Jevíčko vrácení návrhu 
územního plánu k jeho podstatné úpravě a k opakovanému veřejnému projednání, 

e) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2014 č. 4, 

f) cenovou nabídku firmy Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, 569 43 Jevíčko na dodávku 
a montáž skupinového splachovače pisoárů pro ovládání pisoárů WC ve čtyřech nadzemních 
podlažích v budově ZŠ Jevíčko za částku 65.480 Kč bez DPH (79.231 Kč vč. DPH), 

g) vícepráce na akci „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého“ provedené ak. sochařem 
Martinem Pokorným, Jeseniova 67, 130 00 Praha 3 spočívající ve výměně 8 ks spodních 
opukových stupňů po obvodu za částku 85.000 Kč bez DPH (97.750 Kč vč. DPH), 

h) cenovou nabídku firmy ERAC, s. r. o., Slunečná 314/1, 568 02 Svitavy k provedení vysokotlakého 
mytí a nástřiku hydrofobizačního prostředku střechy ZŠ Jevíčko vč. tělocvičny za částku 
196.920 Kč bez DPH (238.273 Kč vč. DPH),        

i) cenová nabídka firmy Petr Bombera-kompletní podlahářské práce, Jaroměřice 393 k provedení 
výměny koberců v budově ZŠ Jevíčko za částku 90.394 Kč bez DPH (109.377 Kč vč. DPH), 

j) vícepráce prováděné v rámci akce „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Jevíčko“ firmou 
VAŠSTAV, s. r. o., se sídlem Staňkova 103/8, 602 00 Brno ve výši 326.284 Kč vč. DPH dle 
položkového rozpočtu, 
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44/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Antonína Staňka 
a Mgr. Miloslava Parolka, 

 

44/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Územního plánu Jevíčko – tab. C1 a C2, 

b) zápis z kontrolní dohlídky a doporučení Národního památkového ústavu, Územního odborného 
pracoviště v Pardubicích na výměnu 8 ks spodních opukových stupňů po obvodu podstavce sochy 
sv. Jana Nepomuckého. 

 

 
 
 
 
 Ing. Roman Müller, v. r.        Mgr. Miroslav Šafář, v. r. 
 starosta       místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 28. 7. 2014 
Sejmuto: 13. 8. 2014 


