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Usnesení 
z 9. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čko 

konaného dne 17. srpna 2015 
 

9/1  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Pavlu Konečnou a Mgr. Janu 
Junkovou, 

 

9/2  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Bc. Jan Finsterle, Mgr. Jiří Janeček, Ing. Jaroslav Zezula, 

b) program zasedání, 

c) výsledek výběrového řízení na akci „Oprava střechy a výměna světlíku budovy MěÚ č. p. 1 
v Jevíčku“ (varianta pálená taška), kdy nejvýhodnější nabídku podala společnost 
MATOUŠEK CZ, a. s., Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno za nabídkovou cenu 1.338.100 Kč 
vč. DPH, 

d) výsledek výběrového řízení na zajištění kompletních činností pro získání dotace z IROP v prioritní 
ose 2.5 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení firmou EGRANT, s. r. o., Veverkova 
1343/1, Hradec Králové na objekt Křivánkova 98, Jevíčko za cenu 217.500 Kč bez DPH 
(263.175 Kč vč. DPH), 

e) cenovou nabídku a smlouvu o zpracování a administraci projektu mezi Městem Jevíčko a firmou 
EGRANT, s. r. o., Veverkova 1343/1, Hradec Králové na zajištění kompletních činností pro 
získání dotace z IROP v prioritní ose 2.5 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení na 
objekt Křivánkova 98, Jevíčko a pověřuje starostu případně místostarostu podpisem smlouvy, 

f) jednotkovou prodejní cenu pozemků p. č. 518/27, p. č. 518/28, p. č. 518/29, p. č. 518/30, p. č. 
518/61 a nově zaměřeného pozemku p. č. 518/67, všechny v k. ú. Jevíčko-předměstí ve výši 
83,16 Kč/m2 z důvodu aktuální povahy pozemku (vedení vodovodu) + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč, 

g) méněpráce prováděné v rámci akce „Rekonstrukce ulice Nerudova“ firmou M-SILNICE, a. s., 
Husova 1697, 530 03 Pardubice v celkové částce 434.785 Kč bez DPH (526.090 Kč vč. DPH) dle 
zpracovaných rozpočtů odsouhlasených zhotovitelem i investorem, 

h) opravu chodníku od křižovatky ul. P. Bezruče ke křižovatce K. Čapka firmou M-SILNICE, a. s., 
Husova 1697, 530 03 Pardubice ve stejném provedení jako chodník v nynější opravené části 
ulice a dále doplnění povrchu komunikace zhutněným asfaltovým recyklátem za celkovou částku 
244.561 Kč bez DPH (295.919 Kč vč. DPH), 

i) opravu komunikace ul. P. Bezruče asfaltovým betonem firmou M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 
530 03 Pardubice za celkovou částku 224.507 Kč bez DPH (271.653,47 Kč vč. DPH), 

j) výsledek výběrového řízení na akci „Administrace pro projekt snížení energetické náročnosti 
objektu Mateřské školy Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podal Mgr. Jaroslav Špajs, 
U hřiště 1280, 562 01 Ústí nad Orlicí za nabídkovou cenu 74.830 Kč (není plátce DPH), 

k) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a Mgr. Jaroslavem Špajsem, U hřiště 1280, 
562 01 Ústí nad Orlicí k realizaci akce „Administrace pro projekt snížení energetické náročnosti 
objektu Mateřské školy Jevíčko“ za nabídkovou cenu 74.830 Kč (není plátce DPH) a pověřuje 
starostu případně místostarostu podpisem smlouvy, 

l) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 11 na rok 2015, 

m) výsledek výběrového řízení a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a firmou I-TEC Czech, s. r. o., 
Ostrava-Vítkovice na dodávku vozidla a 4 ks kontejnerů pro svoz bioodpadu v projektu 
„Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Jevíčko“ za částku 1.134.000 Kč bez DPH 
(1.372.140 Kč vč. DPH), 

n) prodejní cenu pozemku p. č. st. 139/2 (330 m2) v k. ú. Zadní Arnoštov ve výši 75 Kč/m2 z důvodu 
aktuální povahy pozemku (existence ekologické zátěže) + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč, 
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9/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu komise stavební za I. pololetí roku 2015, 

b) rozbor hospodaření města Jevíčko za období I. - VI. 2015 s uvedením částek na bankovních 
účtech města, 

c) zprávu finančního výboru za I. pololetí roku 2015, 

d) zprávu komise bytové a sociální za I. pololetí 2015, 

e) úpravy rozpočtu Města Jevíčko č. 9 a č. 10 na rok 2015 schválené Radou města Jevíčko dne 
13. 7. 2015 a 10. 8. 2015, 

f) prohlášení společnosti MATOUŠEK CZ, a. s., Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno k cenové 
nabídce na akci „Oprava střechy a výměna světlíku budovy MěÚ č. p. 1 v Jevíčku“, 

g) reakci Ing. Ondřeje Blabolila na výši ceny za prodej pozemku p. č. st. 139/2 v k. ú. Zadní 
Arnoštov, 

h) nesouhlasné stanovisko předsedy Regionu MTJ JUDr. Miloše Izáka ve věci omezení plné osádky 
ZZS Pk v Moravské Třebové spočívající v neobsazení sestavy lékařem adresované hejtmanovi 
Pardubického kraje, 

i) odpověď hejtmana Pk JUDr. Martina Netolického, Ph.D. na nesouhlasné stanovisko předsedy 
Regionu MTJ, 

j) nabídku pana Jaroslava Hampla na koupi pozemku p. č. 183/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

k) informaci o nabídce HZS Jevíčko, a. s. na dodávku tepla z BPS pro veřejné budovy v majetku 
města s návrhem smlouvy o budoucích dodávkách tepla k připomínkám, 

l) návrh grantového systému pro rok 2016 – zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města 
Jevíčko zpracované v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

m) nabídku OCHMT na zajištění pečovatelské služby v Jevíčku dle předloženého záměru 
s provozním příspěvkem města 500.000 Kč na rok 2016, 

 

9/4  Zastupitelstvo   r u š í : 

a) bod usnesení 8/2 písm. e) ze dne 15. června 2015 – zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku 
p. č. st. 139/2 (330 m2) – zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov Ing. Ondřeji Blabolilovi, Okružní III 211, 
569 43 Jevíčko za cenu 150 Kč/m2 z důvodu aktuální povahy pozemku, celkem 49.500 Kč + 
úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Ing. Ondřejem Blabolilem na prodej pozemku p. č. st. 139/2 v k. ú. Zadní 
Arnoštov, 

 

9/5  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) radu města ve spolupráci s komisí bytovou a sociální zpracováním návrhu optimalizace 
Pečovatelské služby v Jevíčku pro rok 2016 a předložením na říjnovém zasedání ZM, 

b) kontrolní výbor prověřením žádosti Ing. Vlastimila Daňka týkající se nájemních smluv uzavřených 
mezi Městem Jevíčko a panem Petrem Šejnohou. 

 

 

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

 

 

 

 

Vyvěšeno: 19. 8. 2015 
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