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Usnesení 
z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čko 

konaného dne 14. zá ří 2015 
10/1  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

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

 

10/2  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Votroubek, Mgr. Rudolf Beran, Pavla Konečná, 

b) program zasedání, 

c) záměr Města Jevíčko využívat alternativní dodávku tepla pro veřejné budovy v majetku města – 
mateřskou školu, základní školu, dům hasičů, dům s pečovatelskou službou a budovu zámečku, 

d) cenovou nabídku firmy Pavel Továrek – klempíř, Bělá u Jevíčka 37, 569 43 Jevíčko k provedení 
výměny střešní krytiny a provedení klempířských prací na přístavku u zadních garáží Domu hasičů v 
Jevíčku za částku ve výši 46.890 Kč bez DPH (56.737 Kč vč. DPH), 

e) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a společností MATOUŠEK CZ, a. s., Čechyňská 
419/14a, 602 00 Brno k realizaci akce „Oprava střechy a výměna světlíku budovy MěÚ č. p. 1 
v Jevíčku“ (varianta pálená taška) za nabídkovou cenu 1.338.100 Kč vč. DPH a pověřuje starostu 
popř. místostarostu podpisem smlouvy, 

f) prodej pozemku p. č. 518/30 (220 m2) – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí Josefu Biberlemu a Zdeňku 
Biberlemu, A. K. Vitáka 585, Jevíčko za cenu 83,16 Kč/m2, celkem 18.295 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč, vklad věcného břemene na pozemek p. č. 518/30 v 
k. ú. Jevíčko-předměstí, kupní smlouvu a smlouvu o vzniku věcného břemene mezi Městem Jevíčko a 
Josefem Biberle a Zdeňkem Biberle na prodej pozemku a současně vklad věcného břemene na 
pozemek p. č. 518/30 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu popř. místostarostu podpisem 
smlouvy, 

g) prodej pozemku p. č. 518/29 (168 m2) – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí Zdeňku Podlezlovi a Kamile 
Podlezlové, A. K. Vitáka 585, Jevíčko za cenu 83,16 Kč/m2, celkem 13.971 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč, vklad věcného břemene na pozemek p. č. 518/29 v 
k. ú. Jevíčko-předměstí, kupní smlouvu a smlouvu o vzniku věcného břemene mezi Městem Jevíčko a 
Zdeňkem Podlezlem a Kamilou Podlezlovou na prodej pozemku a současně vklad věcného břemene 
na pozemek p. č. 518/29 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu popř. místostarostu podpisem 
smlouvy, 

h) prodej pozemku p. č. 518/28 (159 m2) – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí Erichu Richterovi, A. K. 
Vitáka 584, Jevíčko za cenu 83,16 Kč/m2, celkem 13.222 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč, vklad věcného břemene na pozemek p. č. 518/28 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí, kupní smlouvu a smlouvu o vzniku věcného břemene mezi Městem Jevíčko 
a Erichem Richterem na prodej pozemku a současně vklad věcného břemene na pozemek p. č. 
518/28 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu popř. místostarostu podpisem smlouvy, 

i) prodej pozemku p. č. 518/27 (134 m2) – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí Miroslavu Petrželkovi a 
Anně Petrželkové, A. K. Vitáka 583, Jevíčko za cenu 83,16 Kč/m2, celkem 11.143 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč, vklad věcného břemene na pozemek p. 
č. 518/27 v k. ú. Jevíčko-předměstí, kupní smlouvu a smlouvu o vzniku věcného břemene mezi 
Městem Jevíčko a Miroslavem Petrželkou a Annou Petrželkovou na prodej pozemku a současně vklad 
věcného břemene na pozemek p. č. 518/27 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu popř. 
místostarostu podpisem smlouvy, 

j) prodej pozemku p. č. 518/61 (27 m2) – orná půda a nově zaměřeného pozemku p. č. 518/67 (374 m2) 
– ostatní plocha, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí Radce Bašićové a Květoslavě Dvořákové, A. K. Vitáka 
592, Jevíčko za cenu 83,16 Kč/m2, celkem 33.347 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč, vklad věcného břemene na pozemky p. č. 518/61 a p. č. 518/67, oba v k. ú. 
Jevíčko-předměstí, kupní smlouvu a smlouvu o vzniku věcného břemene mezi Městem Jevíčko a 
Radkou Bašićovou a Květoslavou Dvořákovou na prodej pozemků a současně vklad věcného 
břemene na pozemky p. č. 518/61 a p. č. 518/67, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
popř. místostarostu podpisem smlouvy, 

k) grantový systém 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 se zapracovanými připomínkami dle zápisu, 
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l) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 12 na rok 2015, 

m) prodej pozemku p. č. st. 139/2 (330 m2) – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zadní Arnoštov 
Ing. Ondřeji Blabolilovi, Okružní III 211, Jevíčko, kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Ing. Ondřejem 
Blabolilem na prodej pozemku p. č. st. 139/2 v k. ú. Zadní Arnoštov a pověřuje starostu popř. 
místostarostu podpisem smlouvy, 

n) prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 80/7 (13 m2) – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí Mgr. Jiřímu 
Janečkovi a Mgr. Janě Janečkové, Okružní II 235, Jevíčko za cenu 150 Kč/m2, celkem 1.950 Kč + 
úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč, kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Mgr. Jiřím Janečkem a Mgr. Janou Janečkovou na prodej pozemku p. č. 80/7 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu popř. místostarostu podpisem smlouvy, 

o) poslední prodloužení lhůty pro dokončení stavby RD do 30. 11. 2015 bez udělení smluvní pokuty ve 
výši 64.000 Kč za nedodržení stanoveného termínu 1. 8. 2015 Ing. Andree Jagošové, Palackého nám. 
28, 569 43 Jevíčko, 

p) uzavření smlouvy o dílo o pěstební a těžební činnosti v městských lesích a kupní smlouvu na dřevní 
hmotu mezi Městem Jevíčko a firmou Aleš Ertl, Vrchlického 828, 569 43 Jevíčko a pověřuje starostu 
popř. místostarostu podpisem smlouvy, 

q) vzor kupní smlouvy mezi Městem Jevíčko a kupujícím na prodej pozemku pro výstavbu RD v nové 
lokalitě Vrchlického II se zapracovanými připomínkami dle zápisu, 

r) pořízení změny č. 1 územního plánu Jevíčko, 

s) Mgr. Miroslava Šafáře jako zastupitele určeného pro pořizování změny č. 1 územního plánu Jevíčko, 

t) dodatek č. 1 ke SOD mezi Městem Jevíčko a firmou M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 
Pardubice na akci „Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477 – 528, Jevíčko“, 

 

10/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu o činnosti JSDH města Jevíčko, 

b) zprávu o činnosti komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu, 

c) zprávu o činnosti komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje, 

d) zápis ze schůze kontrolního výboru konané 26. 8. 2015,  

e) informaci předsedy kontrolního výboru o prověření žádosti Ing. Vlastimila Daňka týkající se nájemních 
smluv uzavřených mezi Městem Jevíčko a panem Petrem Šejnohou, 

f) výsledek dílčího přezkoumání hospodaření města Jevíčko za období od 1. 1. 2015 do 9. 9. 2015, které 
provedli pracovníci KrÚ Pk ve dnech 8. – 9. 9. 2015, při kterém nebyly zjištěny žádné chyby či 
nedostatky, 

g) informaci starosty o vyúčtování Jevíčské pouti 2015, 

h) technický návrh řešení zpevnění pravostranného břehu Žlíbeckého potoka v lokalitě ulice Zadní 
s předběžným cenovým vyčíslením předloženým společností AGROPROJEKCE Litomyšl, 

i) předání Manipulačního řádu Vodní nádrže Žlíbka Ing. Jaroslavem Zezulou pro potřeby města, 

 

10/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) radu města zajištěním VŘ na dodávku tepla pro vybrané veřejné budovy v majetku města, 

b) kontrolní výbor provedením fyzické kontroly pěstební a těžební činnosti na lesních pozemcích v 
majetku města, 

c) radu města zajištěním VŘ na projekční práce v rámci změny č. 1 územního plánu Jevíčko, 

d) radu města stanovením ceníku za užívání zázemí ZŠ Jevíčko při konání veřejných akcí v „Panském 
dvoře“. 

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

 

Vyvěšeno: 18. 9. 2015 
Sejmuto: 5. 10. 2015 


