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Usnesení 
ze 14. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 

konaného dne 18. ledna 2016 
14/1  Zastupitelstvo   u r č u j e :  
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Zdeňka Kleina 

a Mgr. Petra Votroubka, 
 

14/2  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 
a) návrhovou komisi ve složení: Pavla Konečná, Mgr. Jana Junková, Martin Pávek, 
b) program zasedání, 
c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 16 na rok 2015, 
d) výsledek výběrového řízení na akci „Prodej vysokozdvižné plošiny“, kdy nabídku podala jediná 

firma REGAM Logistics, s. r. o., Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8 za nabídkovou cenu 
124.000 Kč vč. DPH, 

e) cenovou nabídku firmy REGAM Logistics, s. r. o., Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8 na 
odkoupení vysokozdvižné plošiny od města Jevíčko za částku 124.000 Kč vč. DPH, 

f) strategický plán rozvoje města Jevíčko na období 2016 – 2022, 
g) prodej nově zaměřených pozemků p. č. 107/2 (51 m2) a p. č. 2460/2 (72 m2), oba ostatní plocha 

v k. ú. Zadní Arnoštov L. H. ze Zadního Arnoštova za cenu 100 Kč/m2 bez DPH, celkem 
12.300 Kč bez DPH + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + 
úhradu vyhotovení geometrického plánu v hodnotě 5.080 Kč + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a L. H. na prodej pozemků p. č. 107/2 a p. č. 2460/2, oba v k. ú. Zadní Arnoštov 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

h) souhlasné prohlášení duplicitních vlastníků lesního pozemku p. č. 1770 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
ve kterém V. a R. S. z Jevíčka uznávají vlastnictví Města Jevíčko k pozemku p. č. 1770 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem souhlasného prohlášení, 

i) výsledek výběrového řízení na akci „Jevíčko drcení odpadů cca 2.500 tun“, ve kterém rada města 
doporučuje vybrat nabídku firmy RESTA, s. r. o., Kojetínská 3120/75, 750 02 Přerov za 
nabídkovou cenu 232.925 Kč vč. DPH, 

j) cenovou nabídku firmy RESTA, s. r. o., Kojetínská 3120/75, 750 02 Přerov k realizaci drcení 
odpadů pro město Jevíčko za částku 232.925 Kč vč. DPH, 

k) výsledek výběrového řízení v rámci zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytu č. 8, 
M. Mikuláše 551, 4. NP vlevo, Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma Kamil 
Pitner, Obklady-podlahy-krby, 798 47 Horní Štěpánov 362 za nabídkovou cenu 289.579 Kč bez 
DPH s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

l) cenovou nabídku a SOD mezi PBH města Jevíčko a firmou Kamil Pitner, Obklady-podlahy-krby, 
798 47 Horní Štěpánov 362 k realizaci akce „Stavební úpravy bytu č. 8, M. Mikuláše 551, 4. NP 
vlevo, Jevíčko“ za částku 289.579 Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

m) přílohu č. 2 ke Směrnici o cestovních náhradách dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a vyhlášky 
MPSV ze dne 17. 12. 2015, 

n) dodatek č. 1 Grantového systému Města Jevíčko pro rok 2016, kterým se upravuje postup pro 
poskytování finančních dotací z rozpočtu města na podporu společensky prospěšných aktivit, 

o) rozpočet Městského plesu 2016 ve výši 52.300 Kč s předpokládaným hospodářským výsledkem 
v částce 15.700 Kč, kdy výtěžek z plesu bude použit na výstavbu chodníku na ul. Svitavská 
v úseku od Domu hasičů po ul. Kostelní, 

p) finanční příspěvek Města Jevíčko Římskokatolické farnosti Jevíčko ve výši 193.908 Kč vč. DPH 
na výměnu 6 ks oken na budově bývalého kláštera na ul. Soudní č. p. 51 v Jevíčku, kterou 
provede firma JM Mrňka, s. r. o., Bídov 463, 798 52 Konice s podmínkou, že v letech 2016 – 
2017 nebude farnosti ze strany Města Jevíčko poskytnuta žádná další finanční podpora, 

q) zásady pro stanovení odměn členům zastupitelstva města, předsedům a členům výborů a komisí 
v Jevíčku s účinností od 1. 2. 2016, 
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14/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 
a) informaci o čerpání dotací a grantů v roce 2015, 
b) informaci tajemníka o změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 

zastupitelstev, kde je možnost zvýšit maximální možnou výši měsíčních odměn za výkon funkce 
neuvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků,  

c) informaci starosty o provedené sondě v místní komunikaci na ul. Růžová u č. p. 77, kterou 
provedli pracovníci VHOS, a. s., kdy bylo kontrolováno podloží místní komunikace 
s konstatováním, že místní komunikace je únosná pro pojezd technikou, 

d) informaci starosty o jednáních týkajících se připravovaných komplexních pozemkových úprav 
v k. ú. Jevíčko-předměstí v rámci protipovodňových opatření, 

e) zápis ze schůze SPOZ ze dne 15. 12. 2015, 
 
14/4  Zastupitelstvo   r u š í : 
a) bod usnesení ZM č. 12/2 písm. j) ze dne 16. 11. 2015 – zastupitelstvo schvaluje prodej nově 

zaměřených pozemků p. č. 107/2 (51 m2) a p. č. 2460/2 (72 m2), oba ostatní plocha v k. ú. Zadní 
Arnoštov L. H. ze Zadního Arnoštova za cenu 150 Kč/m2, celkem 18.450 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + úhradu vyhotovení geometrického plánu 
v hodnotě 5.080 Kč + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a L. H. na prodej pozemků p. č. 107/2 
a p. č. 2460/2, oba v k. ú. Zadní Arnoštov a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

b) bod usnesení ZM č. 12/2 písm. n) ze dne 16. 11. 2015 – zastupitelstvo schvaluje finanční 
příspěvek Města Jevíčko Římskokatolické farnosti Jevíčko ve výši 193.908 Kč vč. DPH na 
výměnu 6 ks oken na budově bývalého kláštera na ul. Soudní č. p. 51 v Jevíčku, kterou provede 
firma JM Mrňka, s. r. o., Bídov 463, 798 52 Konice s podmínkou, že v letech 2016 – 2017 nebude 
farnosti ze strany Města Jevíčko poskytnuta žádná finanční podpora. 
 
 

 Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.   
 starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 22. 1. 2016 
Sejmuto: 8. 2. 2016 


