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Usnesení 
ze 45. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 13. srpna 2014 

45/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Bc. Jan Finsterle, Stanislav Dokoupil, Pavla Konečná, 

b) program zasedání, 

c) vícepráce provedené SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Moravská Třebová, Nádražní 15, 
571 01 Moravská Třebová při asfaltování místních komunikací ve městě Jevíčko v částce 
27.500 Kč bez DPH (33.275 Kč vč. DPH), 

d) výsledek výběrového řízení na akci: „Prodej osobního automobilu TATRA 613-4 T700 z majetku 
města“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podal Radek Janča, Stupkova 1570/6, Praha 7 za 
nabídkovou cenu 650.000 Kč, 

e) prodej osobního automobilu TATRA 613-4 T700 z majetku města panu Radku Jančovi, Stupkova 
1570/6, Praha 7 na základě nejvyšší podané nabídkové ceny ve výši 650.000 Kč + kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a Radkem Jančou na prodej osobního automobilu TATRA 613-4 
T700,  

f) smlouvu o úvěru č. 0395594439 mezi Městem Jevíčko a Českou spořitelnou, a. s., na poskytnutí 
úvěru ve výši 6.000.000 Kč na akci: „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Jevíčko“, 

g) prodej pozemku p. č. st. 72/3 (96 m2) – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zadní Arnoštov panu 
Radku Kummerovi, Tomečkova 3, 638 00 Brno za cenu 35 Kč/m2, celkem 3.360 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Radkem Kummerem na prodej pozemku p. č. st. 72/3 v k. ú. Zadní Arnoštov, 

h) poskytnutí příspěvku Gymnáziu Jevíčko na úhradu části ubytování na Domově mládeže ve výši 
200 Kč/měsíc/ubytovaného studenta od školního roku 2015/2016, 

 

45/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Vojtěcha Hebelku a Mgr. Jiřího 
Janečka, 

 

45/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) rozbor hospodaření města Jevíčko za období I.-VI. 2014 s uvedením částek na bankovních 
účtech města, 

b) zprávu finančního výboru za I. pololetí roku 2014,  

c) předloženou studii Ing. Ivo Junka pro umístění řadových garáží na ul. K. Čapka s návrhem na 
úpravu dle zápisu, 

d) materiál pana Františka Skácela ohledně pořízení elektronického vstupního systému budovy ZŠ 
Jevíčko v částce do 150.000 Kč bez DPH (181.500 Kč vč. DPH), 

 

45/4  Zastupitelstvo   r u š í :  

a) bod usnesení 41/1 písm. i) ze dne 14. 5. 2014 – ZM schvaluje 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. 
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