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Usnesení 
z 31. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 

konaného dne 15. května 2017 

31/1 Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Janečka 
a Ing. Jaroslava Zezulu, 

 

31/2 Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavel Vykydal, Mgr. Rudolf Beran, Mgr. Zdeněk Klein, 

b) program zasedání, 

c) výsledek zadávacího řízení na akci „Zateplení bytového domu č. p. 98 v Jevíčku“ se 
spolufinancováním z dotace v rámci IROP ve výši 32 %, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala 
firma MOLAT spol. s r. o., Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice za nabídkovou cenu ve výši 
2.664.057,80 Kč vč. DPH, 

d) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou MOLAT spol. s r. o., Zámek 14, 679 63 
Velké Opatovice na akci „Zateplení bytového domu č. p. 98 v Jevíčku“ se spolufinancováním 
z dotace v rámci IROP ve výši 32 % za nabídkovou cenu 2.664.057,80 Kč vč. DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy, 

e) koupi pozemku p. č. st. 74 (87 m2) – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí od 
P. N. z Jevíčka a P. N. z Velkých Opatovic za cenu 300 Kč/m2, celkem 26.100 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a P. N. a P. N. na koupi pozemku p. č. st. 74 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

f) celoroční hospodaření města a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2016 Krajským úřadem Pk bez výhrad, 

g) účetní závěrku Města Jevíčko za rok 2016 dle předložených podkladů, 

h) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 3 na rok 2017, 

i) dodatek č. 3 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní ze dne 30. 5. 2011 na prodej části 
pozemků p. č. 5330/1 – trvalý travní porost, p. č. 5329 – orná půda, p. č. 5331 – trvalý travní 
porost, p. č. 5332 – trvalý travní porost a pozemku p. č. 5335 – ostatní plocha a p. č. 5359/3 – 
vodní plocha, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí mezi Městem Jevíčko a společností REHAU 
Automotive, s. r. o., Obchodní 117, 251 01 Čestlice a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 3, 

j) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej části pozemku p. č. 5332 – trvalý travní 
porost v k. ú. Jevíčko-předměstí mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

k) koupi spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3/6 k celku nově zaměřeného pozemku p. č. 519/42 
(11 m2) – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí za cenu 1 Kč/m2 od PaedDr. P. K. z Jevíčka + 
úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a PaedDr. P. K. na koupi spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3/6 k celku 
pozemku p. č. 519/42 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

l) koupi spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3/6 k celku nově zaměřeného pozemku p. č. 519/42 
(11 m2) – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí za cenu 1 Kč/m2 od PaedDr. P. K. a M. K. 
z Jevíčka + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + 
kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a PaedDr. P. K. a M. K. na koupi spoluvlastnického podílu 
o velikosti id. 3/6 k celku pozemku p. č. 519/42 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy, 

m) dodatek č. 1 k SOD akce „Sociální zázemí a WC pro lokalitu Panského dvora“ uzavřené mezi 
Městem Jevíčko a firmou MOLAT, spol. s r. o., Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice a pověřuje 
starostu podpisem dodatku, 

n) výsledek zadávacího řízení na akci „Synagoga na ul. Soudní, Jevíčko – oprava podlahy kúru 
a modlitebny“ se spolufinancováním z dotace Pardubického kraje ve výši 80.000 Kč, ve kterém 
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nejvýhodnější nabídku podala firma MOLAT, spol. s r. o., Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice za 
nabídkovou cenu ve výši 144.904 Kč vč. DPH, 

o) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou MOLAT, spol. s r. o., Zámek 14, 679 63 
Velké Opatovice na akci „Synagoga na ul. Soudní, Jevíčko – oprava podlahy kúru a modlitebny“ 
se spolufinancováním z dotace Pardubického kraje ve výši 80.000 Kč za nabídkovou cenu ve 
výši 144.904 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

 

31/3 Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu místostarosty o činnostech v Zadním Arnoštově za období 06/2016 – 05/2017, 

b) informaci místostarosty o přípravných krocích k výstavbě plánované cyklostezky mezi Jevíčkem a 
Velkými Opatovicemi, 

c) zápis ze schůzí finančního a kontrolního výboru, které se konaly dne 3. 5. 2017, 

d) informaci starosty o zápisu ze schůze komise kulturní, která se konala 12. 4. 2017, o zápisu ze 
schůze komise mládeže a sportu, která se konala 13. 4. 2017, 

e) výroční zprávu o činnosti MěÚ Jevíčko a jeho organizačních složek za rok 2016, 

 

31/4 Zastupitelstvo   r u š í : 

a) bod usnesení 11/2 písm. k) ze dne 12. října 2015 – prodej nově zaměřených pozemků p. č. 
4235/2 (973 m2) a p. č. 4236/5 (35 m2), oba orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí J. M. z Jevíčka 
za cenu 500 Kč/m2, celkem 504.000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu 
v hodnotě 1.000 Kč + zálohu nákladů spojených s realizací přípojek stavby na tomto pozemku ve 
výši 60.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a J. M. na prodej pozemků p. č. 4235/2 
a p. č. 4236/5 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu popř. místostarostu podpisem 
smlouvy. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 17. 5. 2017 
Sejmuto: 2. 6. 2017 


