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Usnesení 
z 1. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 24. listopadu 2014 

 

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

a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jiří Janeček, Ing. Roman Müller, Mgr. Rudolf Beran, 

b) program zasedání, 

c) vícepráce prováděné v rámci akce „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Jevíčko“ firmou 
VAŠSTAV, s. r. o., se sídlem Staňkova 103/8, 602 00 Brno v celkové výši 331.200 Kč bez DPH 
(400.752 Kč vč. DPH), 

d) přílohy č. 1, 3 (ceníky č. 1, 2, 3, 4) ke smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu č. 103000213 
ve znění pozdějších dodatků mezi Městem Jevíčko a společností SITA CZ, a. s., Divize JIH, 
Drčkova 2798/7, 628 00 Brno, 

e) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
s účinností od 1. 1. 2015, 

f) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2014 č. 6, 

g) koupi pozemku nově označeného jako p. č. 2352/2 (1 m2) – zahrada v k. ú. Velké Opatovice od 
Stanislava Šicha, Nádražní 267, 679 63 Velké Opatovice za cenu 300 Kč/m2, celkem 300 Kč + 
úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Stanislavem Šichem na koupi pozemku p. č. 2352/2 v k. ú. Velké Opatovice, 

h) výsledek poptávkového řízení na akci: „Úprava bytové jednotky ve 2. NP DPS Jevíčko, Kobližná 
125“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma Kamil Pitner, Horní Štěpánov 362 za částku 
216.536 Kč vč. DPH, 

i) cenovou nabídku a SOD mezi PBH města Jevíčka a firmou Kamil Pitner, Horní Štěpánov 362 
k provedení akce „Úprava bytové jednotky ve 2. NP DPS Jevíčko, Kobližná 125“ za nabídkovou 
cenu 216.536 Kč vč. DPH s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčko, 

j) proplacení zůstatku řádné dovolené bývalému starostovi Ing. Romanovi Müllerovi v délce 12 dnů 
(18.409 Kč), 

 

1/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Františka Bušinu 
a Mgr. Zdeňka Kleina, 

 

1/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) slib člena Zastupitelstva města Jevíčka Ing. Pavla Vykydala,  

b) vyúčtování prací nad rámec sjednané smlouvy o dílo se společností VAŠSTAV, s. r. o. se sídlem 
       Staňkova 103/8, 602 00 Brno na akci „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Jevíčko“, 

c) dílčí přezkoumání hospodaření města Jevíčko za období 1. 1. 2014 do 14. 10. 2014, 

d) cenovou nabídku firmy SOME Jindřichův Hradec, s. r. o., Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův 
       Hradec na nákup doplňků pro zimní údržbu k zametacímu stroji Nilfisk CITY RANGER 3500 
       (čelní zametací sněhový kartáč) za částku 62.000 Kč bez DPH (75.020 Kč vč. DPH),  

 

1/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) investičního technika zajištěním poptávky na dodání vozidla Multicar vč. nástavby na zimní 
posyp,  
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1/5  Zastupitelstvo   r u š í : 

a) bod usnesení 44/1 písm. j) ze dne 23. 7. 2014 – ZM schvaluje 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. 

 

 

 

  Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 27. 11. 2014 
Sejmuto: 15. 12. 2014 


