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Usnesení 
z 20. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 

konaného dne 13. června 2016 
 
20/1  Zastupitelstvo   u r č u j e :  
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Janečka, Ing. Pavla 

Vykydala, 
  

20/2  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 
a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jana Junková, Mgr. Miloslav Parolek, Bc. Jan Finsterle, 
b) program zasedání, 
c) účetní závěrku Města Jevíčko za rok 2015 dle předložených podkladů, 
d) celoroční hospodaření města a závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření za rok 2015 Krajským úřadem Pk bez výhrad, 
e) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 3 na rok 2016, 
f) výsledek výběrového řízení na akci „Zhotovení a osazení pomníku obětem 1. světové války 

v Jevíčku“, ve kterém nabídku podala jedna firma Štěpán Hemzal, Jiráskova 359, 798 52 Konice 
za nabídkovou cenu 142.780 Kč vč. DPH, 

g) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Štěpán Hemzal, Jiráskova 359, 798 52 
Konice k realizaci akce „Zhotovení a osazení pomníku obětem 1. světové války v Jevíčku“ za 
nabídkovou cenu 142.780 Kč vč. DPH, 

h) veřejnoprávní smlouvu č. 69 mezi Městem Jevíčko a Svazkem obcí skupinového vodovodu Malá 
Haná, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko o poskytnutí dotace ve výši 400.000 Kč z rozpočtových 
prostředků města na neinvestiční akci „Výměna vodovodu a přepojení vodovodních přípojek vč. 
VRN na ul. Okružní IV Jevíčko – I. etapa“, 

i) smlouvu mezi Městem Jevíčko a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje o podmínkách 
zřízení stavby pro stavbu „Jevíčko – Okružní IV – výměna vodovodu a kanalizace – I. etapa“, 
v rámci které je nutno uhradit poplatek ve výši 294.010 Kč bez DPH (355.752,10 Kč vč. DPH) za 
uložení inženýrských sítí do silničního pozemku, poplatek za zvláštní užívání komunikace po 
dobu provádění prací ve výši 36.720 Kč bez DPH dle smlouvy je nákladem zhotovitele, 

j) prodej pozemků p. č. 4236/6 (644 m2) a p. č. 4238/6 (78 m2), oba orná půda v k. ú. Jevíčko-
předměstí Ing. V. K. z Rájce-Jestřebí za cenu 500 Kč bez DPH/m2, celkem 361.000 Kč bez DPH 
+ úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + zálohu 
spojenou s realizací přípojek stavby na tomto pozemku ve výši 60.000 Kč + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Ing. V. K. na prodej pozemků p. č. 4236/6 a p. č. 4238/6, oba v k. ú. Jevíčko-
předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

k) rozpočet kulturního programu v rámci Jevíčské pouti v termínu 13. – 14. 8. 2016 do výše výdajů 
182.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smluv s účinkujícími soubory, 

l) nákup programu Tritius a realizaci implementace dat z programu Clavius do Tritia v částce 
197.230 Kč vč. DPH se spoluúčastí města ve výši 59.230 Kč vč. DPH pro potřeby Městské 
knihovny v Jevíčku,  

m) 1. etapu obnovy chodníku na ulici Slunečná pracovníky města za náklady na pořízení materiálu 
do výše 180.000 Kč vč. DPH, 

n) navýšení provedení oprav zemědělských obslužných cest firmou AKVAMONT Svitavy, s. r. o., 
Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy za částku 48.400 Kč bez DPH (58.564 Kč vč. DPH), 
 

20/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 
a) vyhodnocení koncepce Pečovatelské služby Jevíčko k 5/2016, 
b) zprávu komise stavební ze dne 6. 6. 2016,  
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c) zprávu kontrolního výboru za období 12/2015 – 5/2016, 
d) informaci rady města o zrušení poptávkového řízení na akci „Zpracování projektové dokumentace 

na opravu budovy kina Astra Jevíčko“ a o vyhlášení opakovaného řízení vzhledem k tomu, že 
byla předložena jediná nabídka, 

e) informaci starosty o návrhu investičních akcí Města Jevíčko na rok 2017, 
f) zápisy ze schůzí komise pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost ze dne 10. 5. 2016, 

komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu ze dne 12. 5. 2016, 
 
20/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 
a) radu města vyhodnocením zadávacího řízení na akci „Infrastruktura pro výstavbu 16 RD v lokalitě 

ulice Vrchlického Jevíčko“, 
b) radu města vyhodnocením zadávacího řízení na akci „Obnova páteřních hřbitovních cest 

Jevíčko“ a starostu podpisem smlouvy. 
 

 
 
 
 
 Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.     
 starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 16. 6. 2016 Sejmuto: 4. 7. 2016 


