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Usnesení 
z 28. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 

konaného dne 15. února 2017 

 

28/1 Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Zdeňka Kleina 
a Mgr. Janu Junkovovu, 

  

28/2 Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloslav Parolek, Mgr. Rudolf Beran, Ing. Roman Müller, 

b) program zasedání, 

c) rozdělení částky 581.900 Kč na granty typu A a C v rámci grantového systému Města Jevíčka pro 
rok 2017 dle návrhu komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu, 

d) provedení víceprací na akci „Sociální zázemí a WC pro lokalitu Panského dvora Jevíčko“, kterou 
realizuje firma MOLAT spol. s r. o., Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice ve výši 82.979 Kč bez 
DPH (100.405 Kč vč. DPH), 

e) prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 5198/2 (313 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí 
J. P., I. P. a L. P. z Adamova za cenu 150 Kč/m2, celkem 46.950 Kč, koupi nově zaměřeného 
pozemku p. č. 3188 (8 m2) – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí od J. P., I. P. a L. P., 
z Adamova za cenu 150 Kč/m2, celkem 1.200 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a J. P., I. P. a L. P. a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy, 

f) prodej pozemků p. č. 4241/36 (24 m2), p. č. 4241/37 (24 m2), oba orná půda v k. ú. Jevíčko-
předměstí Ing. L. H. a Bc. R. H. z Brna za cenu 8.400 Kč/pozemek bez DPH, celkem 16.800 Kč 
bez DPH + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícími 
a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Ing. L. H. a Bc. R. H. na prodej pozemků p. č. 4241/36 
a p. č. 4241/37, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

g) záměr odkoupit od Povodí Moravy, s. p. část pozemku p. č. 5355/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje radu města dalším jednáním s vlastníkem, 

h) použití výtěžku z městského plesu na spolufinancování vybudování pomníku obětem 1. světové 
války s parkovými úpravami na ul. U Zámečku, 

 

28/3 Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) výsledek ankety k diferenciaci svozu komunálního odpadu a informaci zástupce společnosti 
SUEZ Využití zdrojů, a. s. k četnosti svozu komunálního odpadu, 

b) výsledek ankety k názvu nové ulice v lokalitě Vrchlického, 

c) zprávu komise životního prostředí, 

d) zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu ze dne 9. 2. 2017, 

e) vyhodnocení koncepce Pečovatelské služby Jevíčko za rok 2016, 

f) zápis ze schůze bytové a sociální komise konané dne 18. 1. 2017, 

g) kontrolu plnění drobných úkolů z jednání zastupitelstva. 

 

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

 

 
Vyvěšeno: 20. 2. 2017 
Sejmuto: 8. 3. 2017 


