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Usnesení 
z 16. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 

konaného dne 14. března 2016 
16/1  Zastupitelstvo   u r č u j e :  
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Pavlu Konečnou a Ing. Romana 

Müllera,  
 

16/2  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 
a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloslav Parolek, Bc. Jan Finsterle, Mgr. Petr Votroubek, 
b) program zasedání, 
c) uzavření příkazní smlouvy mezi Městem Jevíčko a Ing. Janem Králem, Lázeňská 57, 568 02 

Svitavy na výkon investorské inženýrské činnosti na stavbě „Jevíčko – Okružní IV – výměna 
vodovodu a kanalizace, 1. etapa“ za částku 70.000 Kč bez DPH (84.700 Kč vč. DPH), 

d) výsledek výběrového řízení na akci „Zpracování projektové dokumentace na výměnu vodovodu 
a kanalizace na ul. Růžová a Soudní“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma Ing. Dalibor 
Dvořáček, Olomoucká 1097/26, 568 02 Svitavy za nabídkovou cenu 295.240 Kč vč. DPH. 
Hodnotící komise navrhuje uzavřít smlouvu o dílo s druhým uchazečem v pořadí z důvodů dle 
zápisu, kterou je firma Ing. František Pravec, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl s její nabídkovou 
cenou 324.280 Kč vč. DPH, 

e) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Ing. František Pravec, Suchá Lhota 22, 
570 01 Litomyšl na akci „Zpracování projektové dokumentace na výměnu vodovodu a kanalizace 
na ul. Růžová a Soudní“ za částku 324.280 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

f) výsledek výběrového řízení na akci „Obnova fasády na západním křídle ve dvorním traktu 
bývalého augustiniánského kláštera č. p. 51 na ul. Soudní v Jevíčku“, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku podala firma MOLAT, spol. s r. o., Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice za nabídkovou 
cenu 320.865 Kč bez DPH (388.247 Kč vč. DPH), 

g) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou MOLAT, spol. s r. o., Zámek 14, 679 63 
Velké Opatovice k zpracování akce „Obnova fasády na západním křídle ve dvorním traktu 
bývalého augustiniánského kláštera č. p. 51 na ul. Soudní v Jevíčku“ za částku 320.865 Kč bez 
DPH (388.247 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

h) výsledek výběrového řízení na akci „Restaurování vstupních dveří na objektu bývalé sýpky na ul. 
K. H. Borovského v Jevíčku“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma Jaroslav Doskočil, 
Na Petynce 141/110, 169 00 Praha 6 za nabídkovou cenu 66.350 Kč (není plátce DPH), 

i) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Jaroslav Doskočil, Na Petynce 141/110, 
169 00 Praha 6 k zpracování akce „Restaurování vstupních dveří na objektu bývalé sýpky na ul. 
K. H. Borovského v Jevíčku“ za částku 66.350 Kč (není plátce DPH) a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy, 

j) výsledek výběrového řízení na akci „Obnova vstupního dřevěného oboustranného schodiště na 
objektu bývalé sýpky na ul. K. H. Borovského v Jevíčku“, ve kterém nejvýhodnější nabídku 
podala firma MOLAT, spol. s r. o., Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice za nabídkovou cenu 
57.117 Kč bez DPH (69.838 Kč vč. DPH), 

k) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou MOLAT, spol. s r. o., Zámek 14, 679 63 
Velké Opatovice k zpracování akce „Obnova vstupního dřevěného oboustranného schodiště na 
objektu bývalé sýpky na ul. K. H. Borovského v Jevíčku“ za částku 57.117 Kč bez DPH 
(69.838 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

l) cenovou nabídku firmy NVB LINE, s. r. o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice na opravu příčných 
překopů ul. U Cihelny v Jevíčku technologií silkot za částku 99.900 Kč bez DPH (120.879 Kč vč. 
DPH), 
 

16/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 
a) zprávu o činnosti JSDH města Jevíčka za rok 2015, 
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b) přehled nabídkových cen na akci „Výměna vodovodu a kanalizace na ul. Okružní IV, 1. etapa“,  
c) informaci starosty o návrhu na rozdělení dotace ve výši 945.000 Kč z Programu regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2016, 
d) navržené podmínky prodeje pozemků v zájmovém území budoucího areálu REHAU Automotive, 

s. r. o., 
e) informaci starosty o stanovisku MV ČR k otázce pořizování zvukových a obrazových záznamů 

z jednání zastupitelstva, 
f) informaci starosty o vyřízení stížnosti občana Jevíčka z ul. Růžová, 
g) informaci starosty o daňové výtěžnosti k 02/2016 včetně porovnání období předchozích let, 
h) informaci starosty o vyúčtování Městského plesu s výtěžkem v částce 22.788,12 Kč, 
i) návrhovou studii na budovu kina v Jevíčku zpracovanou studenty VUT, Fakulty architektury 

v Brně pod vedením Doc. Ing. Miloslava Meixnera, CSc., 
j) zápisy z jednání komise ŽP ze dne 29. 2. 2016 a komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže 

a sportu ze dne 1. 3. 2016, 
k) informaci o návrhu prodejní ceny pozemku p. č. 519/41 (17 m2) - zahrada v k. ú. Jevíčko-

předměstí, o které bude dále jednáno s žadatelkou,  
l) informaci o možnosti oslovit studenty Fakulty architektury VUT v Brně se zpracováním návrhové 

studie stavebních úprav domu Barvířská 560, Jevíčko. 
 
 

 
 

 Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 22. 3. 2016 Sejmuto: 7. 4. 2016 


