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Usnesení 
z 3. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 12. ledna 2015 
 

3/1  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Janečka 
a Ing. Pavla Vykydala, 

 

3/2  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloslav Parolek, Ing. Jaroslav Zezula, Martin Pávek, 

b) program zasedání, 

c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2014 č. 8, 

d) prodej domu Zadní Arnoštov 21 na pozemku p. č. st. 50/2 – zastavěná plocha a nádvoří 
a pozemek p. č. st. 50/2 – zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Zadní Arnoštov Rudolfovi 
Chudobovi, Tučkova 981/20, 602 00 Brno za cenu 93.000 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Rudolfem 
Chudobou na prodej domu Zadní Arnoštov 21 a pozemku p. č. st. 50/2 – zastavěná plocha 
a nádvoří, 

e) zásady pro poskytování cestovních náhrad vč. přílohy č. 1, 

f) jednotkovou kupní cenu při koupi části pozemku p. č. 550/24 – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí 
od Jany Batelkové, Jana Batelky a Romana Batelky, K. H. Borovského 477, 569 43 Jevíčko ve 
výši 300 Kč/m2, 

 

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

a) zprávu ředitelky MŠ, ředitele ZŠ a zástupce ředitele ZUŠ Jevíčko, 

b) informaci místostarosty o čerpání dotací a grantů v roce 2014 v celkové výši 11.853.273 Kč, 

c) informaci starosty o nabídce spol. E-centre na možnost zajištění elektronických aukcí energií pro 
město a občany, 

d) informaci starosty o návrhu výstavby kolumbárií a opravě cest na stávajícím hřbitově v Jevíčku 
s doporučením zařazení varianty č. 2 do investičních akcí města na rok 2016, 

e) informaci starosty o předpokládaném rozpočtu na Městský ples v částce 36.500 Kč, 

f) informaci starosty o aktuálním stavu uprázdněné nemovitosti č. p. 276 na ul. Okružní I v Jevíčku, 

g) informaci starosty k jednotlivým lokalitám pro výstavbu RD v Jevíčku, 

h) statistiku událostí a přehled výjezdů JSDH Jevíčko za rok 2014, 

i) informaci JUDr. Jahodové k problematice převzetí majetku zemřelého Miroslava Šamšuly, 

j) informaci starosty o nabídce Ing. Milana Nechuty na prodej pozemku p. č. 4235 v k. ú. Jevíčko-
předměstí o výměře 3.749 m2,  

k) informaci Ing. Ivo Junka k developerskému záměru řešení obytné zástavby na pozemku p. č. 
538/22 v k. ú. Jevíčko-předměstí na ulici Nerudova formou dvojdomků, 

l) informaci o výtěžku Tříkrálové sbírky 2015 za oblast Jevíčko a Zadní Arnoštov ve výši 77.626 Kč,  

 

3/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) radu města zpracováním ankety k umístění pomníku obětem 1. světové války, 

b) radu města zajištěním zpracování studie odtokových poměrů při uvažovaném napojení RD 
v lokalitě ul. Vrchlického do kanalizační sítě, 

c) radu města pokračováním v jednání ve věci výkupu pozemků v lokalitě ul. Vrchlického od 
soukromých vlastníků, 
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d) radu města zpracováním ankety ve věci pořádání elektronických aukcí energií pro město 
a občany, 

e) radu města zajištěním projektové dokumentace na provedení demolice nemovitostí č. p. 275 
a 276 na ul. Okružní I v Jevíčku, 

 

3/5  Zastupitelstvo   r u š í : 

a) bod usnesení 15/1 písm. p) ze dne 15. 2. 2012 – ZM schvaluje prodej domu Zadní Arnoštov 21 
na pozemku p. č. st. 50/2 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p. č. st. 50/2 – zastavěná 
plocha a nádvoří za cenu 111.800 Kč a smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Jevíčko 
a Monikou Guštárovou a Mariánem Guštárem, Zadní Arnoštov 21, 569 43 Jevíčko na prodej 
domu Zadní Arnoštov 21 a pozemku p. č. st. 50/2 – zastavěná plocha a nádvoří. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 15. 1. 2015 
Sejmuto: 2. 2. 2015 


