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Usnesení 
z 32. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 

konaného dne 12. června 2017 

32/1 Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Zdeňka Kleina 
a Ing. Pavla Vykydala, 

 

32/2 Zastupitelstvo   j m e n u j e : 

a) podle § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů velitele 
Městské policie Jevíčko strážníka Mgr. Bc. Dušana Tejkala s účinností od 1. 7. 2017, 

 

32/3 Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Martin Pávek, Mgr. Miloslav Parolek, Ing. Roman Müller, 

b) program zasedání, 

c) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 – o nočním klidu s účinností od 1. 7. 2017,  

d) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 – o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných kulturních podniků ve venkovních prostorech v rozsahu nezbytném 
k zajištění veřejného pořádku s účinností od 1. 7. 2017, 

e) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 – o regulaci hlučných činností s účinností od 1. 7. 2017, 

f) Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017 – o regulaci používání zábavní pyrotechniky s účinností od 
1. 7. 2017, 

g) koupi nově zaměřených pozemků p. č. 4173/2 (156 m2) a p. č. 4177/2 (214 m2), oba orná půda 
v k. ú. Jevíčko-předměstí od J. B. z Jevíčka za cenu 50 Kč/m2, celkem 18.500 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a J. B. na koupi nově zaměřených pozemků p. č. 4173/2 a p. č. 4177/2, oba 
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

h) směnu pozemku p. č. 4170 v majetku J. P. z Jevíčka a O. P. z Prostějova za pozemek p. č. 5475 
v majetku Města Jevíčko, oba orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí s doplatkem ve prospěch 
Města Jevíčko ve výši 9.927 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč Městem Jevíčko + směnnou smlouvu mezi Městem Jevíčko a J. P. a O. P. a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy, 

i) směnu nově zaměřeného pozemku p. č. 4206/1 (2998 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí 
v majetku Města Jevíčko za pozemek p. č. 4172 (3.265 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí 
v majetku MUDr. J. R. ze Šumperka + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč Městem Jevíčko + směnnou smlouvu mezi Městem Jevíčko a MUDr. J. R. a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy, 

j) cenovou nabídku a příkazní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Ing. Janem Králem, Lázeňská 57, 
568 02 Svitavy na výkon investorské inženýrské činnosti v rámci stavby „Oprava vodovodu, 
kanalizace a komunikace na ul. Růžová a ul. Soudní v Jevíčku – 1. etapa“ ve výši 130.000 Kč 
bez DPH (157.300 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

k) opravu části chodníku na ul. Slunečná od č. p. 587 po křižovatku ul. Slunečná a A. K. Vitáka se 
spolufinancováním dotace z POV přes Region MTJ ve výši 66.429 Kč za předpokládané celkové 
náklady 185.529 Kč, 

l) výsledek zadávacího řízení na akci „Jevíčko, park s pomníkem padlých ul. U Zámečku“, ve 
kterém nejvýhodnější nabídku podala firma Akvamont Svitavy, s. r. o., Hlavní 426/4, 568 02 
Svitavy – Lačnov za nabídkovou cenu ve výši 736.272 Kč vč. DPH, 

m) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Akvamont Svitavy, s. r. o., Hlavní 426/4, 
568 02 Svitavy – Lačnov na akci „Jevíčko, park s pomníkem padlých ul. U Zámečku“ ve výši 
736.272 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

n) grantový systém Města Jevíčko na rok 2018, 
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o) rozpočet Jevíčské pouti, která se bude konat v termínu 19. – 20. 8. 2017 s hospodářským 
výsledkem do -150.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem smluv o kulturním vystoupení 
s ostatními účinkujícími kulturního programu, 

p) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 4 na rok 2017, 

q) pořízení ojetého vozidla Multicar M-26 od dodavatele Auto SAS, s. r. o., Rychnovská 577, 517 01 
Solnice za cenu 532.400 Kč vč. DPH pro potřeby města, 

r) příspěvek Římskokatolické farnosti Jevíčko v rámci programu Regenerace MPR a MPZ ve výši 
57.000 Kč vč. DPH na základě žádosti ze dne 7. 3. 2017 a povinný podíl města z rozpočtu města 
ve výši 13.000 Kč vč. DPH na akci „Obnova fasády bývalého augustiniánského kláštera č. p. 51 
na ul. Soudní, Jevíčko – církevní část“, 

s) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a Mgr. Ondřejem Suchanem, Lucemburská 5, 
130 00 Praha 3 na akci v rámci PR MPZ „Restaurování výkladců, výroba replik dveří domu 
Třebovská 71 Jevíčko“ – výroba 3 ks vstupních dveří dle dochovaných vzorů, dále dodávka 
dílčích truhlářských prací na fasádě objektu na ulici Třebovská č. p. 71, stojícího na pozemku 
parcelní číslo 15/2 v městské památkové zóně v Jevíčku ve výši 139.976 Kč (není plátce DPH) se 
spolufinancování Ministerstva kultury ČR a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

t) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a Jaroslavem Doskočilem, Na Petynce 141/110, 
169 00 Praha 6 na akci v rámci PR MPZ „Restaurování výkladců, výroba replik dveří domu 
Třebovská 71 Jevíčko“ – restaurování 5 ks výkladců a 5 ks dveří na fasádě objektu na ulici 
Třebovská č. p. 71, stojícího na pozemku parcelní číslo 15/2 v městské památkové zóně 
v Jevíčku ve výši 366.500 Kč (není plátce DPH) se spolufinancování Ministerstva kultury ČR a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

u) cenovou nabídku na zajištění kompletních činností pro získání dotace z IROP v prioritní ose 2. 5 
na Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení firmou  EGRANT, s. r. o., Veverkova 1343/1, 
Hradec Králové na objekty K. Čapka 782, 783, Jevíčko za cenu 495.000 Kč bez DPH (598.950 
Kč vč. DPH), 

v) smlouvu mezi Městem Jevíčko a firmou EGRANT, s. r. o., Veverkova 1343/1, Hradec Králové 
o administraci a zpracování projektu na zajištění kompletních činností pro získání dotace z IROP 
v prioritní ose 2. 5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení na objekty K. Čapka 782, 
783, Jevíčko a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

w) prodej pozemku p. č. 4235/4 (612 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí Janu Richterovi, 
Palackého náměstí 4, 569 43 Jevíčko za cenu 500 Kč bez DPH/m2, celkem 306.000 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 Janem Richterem na prodej pozemku p. č. 4235/4 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

x) koupi pozemku p. č. 2014 (5.378 m2) – lesní pozemek v k. ú. Jevíčko-předměstí od společnosti 
PROJEKT MISSION, s. r. o., Adamovská 1064/7, 140 00 Praha 4 za cenu 26.890 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a společnosti PROJEKT MISSION, s. r. o. na koupi pozemku p. č. 2014 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

y) smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p. č. 1445 – ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov mezi 
Městem Jevíčko a Východočeskými energetickými závody, státní podnik v likvidaci a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy, 

z) jednotkovou kupní cenu za pozemky p. č. st. 82 – zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st. 83 – 
zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 61 – zahrada, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí ve výši 200 Kč/m2 
bez DPH s podmínkou demolice stávajících staveb na pozemcích do jednoho roku od podpisu 
kupní smlouvy dle zpracovaného projektu, 

aa) jednotkovou kupní cenu za pozemky p. č. 3568 – ostatní plocha, p. č. 3587 – ostatní plocha, p. č. 
55 – zahrada a p. č. 56, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí ve výši 500 Kč/m2 bez DPH, 

bb) dodatek č. 5 mezi Městem Jevíčko a firmou ARAGON Security, s. r. o., Palackého třída 916/158, 
612 00 Brno na výkon bezpečnostní pořádkové služby spočívající v preventivní obchůzkové 
a patrolovací činnosti v rámci katastrálního území města Jevíčka včetně jeho místních částí a to 
ve spolupráci se strážníky Městské policie Jevíčko a pověřuje starostu podpisem dodatku, 
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32/4 Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu předsedy komise stavební,  

b) zprávu předsedy kontrolního výboru za období 12. 2016 – 05. 2017, 

c) informaci místostarosty o vyhlášeném zadávacím řízení na akci „Oprava vodovodu, kanalizace 
a komunikace na ul. Růžová a ul. Soudní v Jevíčku“ a seznam obeslaných firem, 

d) informaci starosty o návrhu zpoplatnění parkování na Palackého náměstí, 

e) informaci starosty o pokračujících jednáních s vlastníky pozemků při vstupu do areálu Žlíbka, 

f) informaci starosty o zápisu ze schůze komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu, která 
se konala 16. 5. 2017, o zápisu ze schůze komise bytové a sociální, která se konala 17. 5. 2017, 
o zápisu ze schůze komise pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost, která se konala 
17. 5. 2017 a o zápisu komise stavební, která se konala 7. 6. 2017,  

g) zápis ze schůze finančního výboru ze dne 8. 6. 2017, 

h) informaci místostarosty o cenové nabídce a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Ing. Tomáš Rak, 
Truhlářská 264/22, Hradec Králové na projekční činnost pro přípravu žádosti o dotaci na 
vybudování cyklostezky Jevíčko – Velké Opatovice I. etapa, 

i) informaci místostarosty o cenové nabídce a smlouvě o administraci a zpracování projektu mezi 
Městem Jevíčko a firmou EGRANT, s. r. o., Veverkova 1343/1, Hradec Králové na zajištění 
kompletních činností pro získání dotace na vybudování cyklostezky Jevíčko – Velké Opatovice I. 
etapa, 

 

32/5 Zastupitelstvo   r u š í : 

a) bod usnesení 8/2 písm. u) ze dne 15. 6. 2015 – ZM schvaluje minimální kupní cenu pozemku 
p. č. 61 (83 m2), p. č. st. 82 (231 m2) a p. č. st. 83 (176 m2), vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
Okružní I, Jevíčko jako jednoho celku (490 m2) ve výši od 250 Kč bez DPH/m2 a prodej formou 
veřejné soutěže s kritériem nejvyšší nabídkové ceny s podmínkou demolice stávajících staveb na 
pozemcích do jednoho roku od podpisu kupní smlouvy dle zpracovaného projektu, 

b) bod usnesení 29/2 písm. m) ze dne 13. 3. 2017 – ZM schvaluje příspěvek Římskokatolické 
farnosti Jevíčko v rámci programu Regenerace MPR a MPZ ve výši 57.000 Kč vč. DPH na 
základě žádosti ze dne 7. 3. 2017 a povinný podíl města z rozpočtu města ve výši 12.000 Kč vč. 
DPH na akci „Obnova fasády bývalého augustiniánského kláštera č. p. 51 na ul. Soudní – 
církevní část“, 

c) bod usnesení 30/2 písm. c) ze dne 10. 4. 2017 – ZM schvaluje cenovou nabídku a SOD mezi 
Městem Jevíčko a Mgr. Ondřejem Suchanem, Lucemburská 5, 130 00 Praha 3 pod 
restaurátorským dohledem Jaroslava Doskočila, Na Petynce 141/110, 169 00 Praha 6 na akci 
v rámci PR MPZ „Restaurování výkladců, výroba replik dveří domu Třebovská 71 Jevíčko“ ve výši 
506.476 Kč (není plátce DPH) za podpory dotace z MK ve výši 394.000 Kč a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Vyvěšeno: 16. 6. 2017 
Sejmuto: 3. 7. 2017 

 


