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město Jevíčko
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
tel.č.: 464 620 511 | e-mail: jevicko@jevicko.cz

U S N E S E N Í
6. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko
konané dne 18. 3. 2019 v Domě hasičů od 16:00 hod.

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje

1/6Z/2019 program zasedání

2/6Z/2019 návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Votroubek, Ing. Aneta Pávková, Marek Káňa

4b/6Z/2019 Zprávu o uplatňování ÚP Jevíčko

5a/6Z/2019 rozdělení  příspěvků  z  rozpočtu  města  na  opravu  nemovitých  kulturních  památek  v  rámci
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce
2019 dle přílohy zápisu

5b/6Z/2019 výsledek zadávacího řízení na akci „Oprava a statické zajištění opěrné zdi zámku“, ve kterém
nejvýhodnější nabídku podala společnost BKK STAV s. r. o., Brněnská 183, 569 43 Jevíčko za
nabídkovou cenu ve výši 575.640 Kč bez DPH (696.525 Kč vč. DPH)

5c/6Z/2019 cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a společností BKK STAV, s. r. o., Brněnská 183,
569 43 Jevíčko na akci „Oprava a statické zajištění opěrné zdi zámku“ za nabídkovou cenu ve
výši 575.640 Kč bez DPH (696.525 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5d/6Z/2019 výsledek  zadávacího  řízení  na  akci  „Oprava  opěrných  pilířů  věže  zámku“,  ve  kterém
nejvýhodnější  nabídku  podala  společnost  MOLAT,  spol.  s  r.  o.,  Zámek  14,  679  63  Velké
Opatovice za nabídkovou cenu ve výši 124.956 Kč bez DPH (151.197 Kč vč. DPH)

5e/6Z/2019 cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a společností MOLAT, spol. s r. o., Zámek 14,
679 63 Velké Opatovice na akci „Oprava opěrných pilířů věže zámku“ za nabídkovou cenu ve
výši 124.956 Kč bez DPH (151.197 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5f/6Z/2019 výsledek zadávacího řízení  na akci  „Obnova fasády na jižní  straně synagogy“,  ve kterém
nejvýhodnější nabídku podala společnost LAKMAL, s. r. o., Rekreační 199/23, 679 61 Letovice za
nabídkovou cenu ve výši 165.116 Kč bez DPH (199.790 Kč vč. DPH)

5g/6Z/2019 cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a společností LAKMAL, s. r. o., Rekreační 199/23,
679 61 Letovice na akci „Obnova fasády na jižní straně synagogy“ za nabídkovou cenu ve výši
165.116 Kč bez DPH (199.790 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5h/6Z/2019 žádost ŘKF Jevíčko o příspěvek z programu Regenerace MPZ Jevíčko (dotace MK) na akci:
„Restaurování barokního mobiliáře sakristie KNPM“ ve výši 166.000 Kč

5i/6Z/2019 žádost ŘKF Jevíčko o příspěvek z programu Regenerace MPZ Jevíčko (dotace MK) na akci:
„Restaurování sochařské výzdoby hlavního oltáře KNPM“ ve výši 500.000 Kč

5j/6Z/2019 žádost ŘKF Jevíčko o příspěvek z programu Regenerace MPZ Jevíčko (dotace MK) na akci:
„Restaurování spodní části hlavního oltáře KNPM“ ve výši 327.000 Kč

5k/6Z/2019 veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Jevíčko a ŘKF Jevíčko na poskytnutí příspěvku z programu
Regenerace MPZ Jevíčko (dotace MK)  na akci:  „Restaurování  barokního mobiliáře  sakristie
KNPM“ ve výši 166.000 Kč

5l/6Z/2019 veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Jevíčko a ŘKF Jevíčko na poskytnutí příspěvku z programu
Regenerace MPZ Jevíčko (dotace MK) na akci: „Restaurování sochařské výzdoby hlavního oltáře
KNPM“ ve výši 500.000 Kč



Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 2 / 3

5m/6Z/2019 veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Jevíčko a ŘKF Jevíčko na poskytnutí příspěvku z programu
Regenerace MPZ Jevíčko (dotace MK) na akci: „Restaurování spodní části hlavního oltáře KNPM“
ve výši 327.000 Kč

6a/6Z/2019 výsledek zadávacího řízení na akci „Restaurování nástěnných maleb v kapli Zadní Arnoštov“, ve
kterém nejvýhodnější  nabídku podala firma BcA. Martina Bednářová,  Koclířov 126, 569 11
Koclířov, IČ: 72840374 za nabídkovou cenu ve výši 126.000 Kč (není plátce DPH)

6b/6Z/2019 cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou BcA. Martina Bednářová, Koclířov 126,
569 11 Koclířov, IČ: 72840374 na akci „Restaurování nástěnných maleb v kapli Zadní Arnoštov“
za nabídkovou cenu ve výši  126.000 Kč (není  plátce DPH)  a  pověřuje  starostu podpisem
smlouvy

7a/6Z/2019 prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 1495/5 (2 m2) – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí
E*** K***, 569 43 Jevíčko za cenu 600 Kč bez DPH + úhradu správního poplatku katastrálnímu
úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupující + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a E*** K*** na prodej
nově zaměřeného pozemku p. č. 1495/5 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem
smlouvy

7b/6Z/2019 prodej  nově zaměřeného pozemku p.  č.  1495/4 (12 m2)  –  ostatní  plocha v  k.  ú.  Jevíčko-
předměstí J*** K***, 569 43 Jevíčko za cenu 3.600 Kč bez DPH + úhradu správního poplatku
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupující + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a J***
K*** na prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 1495/4 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje
starostu podpisem smlouvy

7c/6Z/2019 koupi nově zaměřeného pozemku p. č. 1494/2 (36 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí od
J*** K***, 569 43 Jevíčko za cenu 13.825 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v
hodnotě 1.000 Kč prodávající + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a J*** K*** na koupi nově
zaměřeného pozemku p. č. 1494/2 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem
smlouvy

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje

3/6Z/2019 zapisovatelku zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Romana Müllera a Mgr. Janu
Junkovou

Zastupitelstvo města Jevíčko projednalo

4a/6Z/2019 Zprávu o uplatňování ÚP Jevíčko

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí souhrnnou zprávu o činnosti MP Jevíčko za měsíc únor 2019

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí vyhodnocení stanovisek po veřejném projednání Zprávy o
uplatňování ÚP Jevíčko

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí zprávu o činnosti JSDH Jevíčko za rok 2018

Zastupitelstvo  města  Jevíčko  bere na vědomí  rozdělení  příspěvků z  rozpočtu  Římskokatolické  farnosti
Jevíčko na opravu nemovitých kulturních památek v rámci Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón v roce 2019 dle přílohy zápisu

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí výsledky zadávacích řízení na akce: „Restaurování barokního
mobiliáře sakristie KNPM“, „Restaurování sochařské výzdoby hlavního oltáře KNPM“ a „Restaurování spodní
části hlavního oltáře KNPM“, kdy investorem bude Římskokatolická farnost Jevíčko

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí výsledky zadávacích řízení na akce: „Restaurování středového
pilíře kašny s Amorkem“, „Restaurování sochy sv. Mikuláše Tolentínského“, kdy investorem bude město
Jevíčko

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí investiční plán města na období 2019 – 2022
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Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí porovnání daňové výtěžnosti města ke konci února 2019

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
předpisů na ochranu osobních údajů.


