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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
18. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko

konané dne 16. 3. 2020 v dvorním traktu MěÚ Jevíčko od 16:00 hod.

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje

1/18Z/2020 program 18. zasedání konaného dne 16. 3. 2020

2/18Z/2020 návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jiří Janeček, Ing. Pavel Vykydal, Bc. Jan Finsterle

4b/18Z/2020 koupi spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6 k celku pozemku p. č. 5141 (10904 m2) - orná
půda v k. ú. Jevíčko-předměstí od Mgr. P*** B*** Brno za cenu 250 Kč/m2, celkem 454.333 Kč +
úhradu  správního  poplatku  katastrálnímu  úřadu  v  hodnotě  2.000  Kč  kupujícím  +  kupní
smlouvu mezi Městem Jevíčko a Mgr. P*** B*** na koupi spoluvlastnického podílu k pozemku p.
č. 5141 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5a/18Z/2020 rozdělení  příspěvků z  rozpočtu  města  na opravu nemovitých kulturních  památek v  rámci
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce
2020 dle přílohy zápisu

5b/18Z/2020 výsledek  zadávacího  řízení  na  akci  "Restaurování  plastiky  Amorka  s  miskou  na  kašně",
ve  kterém nejvýhodnější  nabídku podala  firma BcA.  Daniel  Bartoš,  Svitavská 26,  568 02
Svitavy za nabídkovou cenu ve výši 99.800 Kč bez DPH (117.152 Kč vč. DPH)

5c/18Z/2020 cenovou nabídku a SOD mezi  Městem Jevíčko a firmou BcA. Daniel  Bartoš,  Svitavská 26,
568 02 Svitavy za nabídkovou cenu ve výši  99.800 Kč bez DPH (117.152 Kč vč.  DPH) a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

5d/18Z/2020 žádost ŘKF Jevíčko o příspěvek z programu Regenerace MPZ Jevíčko (dotace MK) na akci:
"Restaurování barokního mobiliáře sakristie KNPM 2. etapa" ve výši 314.000 Kč

5e/18Z/2020 žádost ŘKF Jevíčko o příspěvek z programu Regenerace MPZ Jevíčko (dotace MK) na akci:
"Restaurování šesti bočních oltářů KNPM" ve výši 512.000 Kč

5f/18Z/2020 žádost ŘKF Jevíčko o příspěvek z programu Regenerace MPZ Jevíčko (dotace MK) na akci:
"Restaurování schodiště s podestou před hlavním oltářem" ve výši 91.000 Kč

5g/18Z/2020 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 2. etapa" ve výši 314.000 Kč

5h/18Z/2020 veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Jevíčko a ŘKF Jevíčko na poskytnutí příspěvku z programu
Regenerace MPZ Jevíčko (dotace MK) na akci: "Restaurování šesti bočních oltářů KNPM" ve výši
512.000 Kč

5i/18Z/2020 veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Jevíčko a ŘKF Jevíčko na poskytnutí příspěvku z programu
Regenerace MPZ Jevíčko (dotace MK) na akci: "Restaurování schodiště s podestou před hlavním
oltářem KNPM" ve výši 91.000 Kč

6/18Z/2020 cenovou nabídku firmy Ing. Lukáš Roubal, Sádky 6, 796 01 Prostějov na zajištění dokumentace
pro provádění stavby na akci: "Nový areál technických služeb a sběrného dvora v Jevíčku -
1. etapa" za částku 411.045 Kč bez DPH (497.394 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo mezi Městem Jevíčko a firmou Ing. Lukáš Roubal, Sádky 6, 796 01 Prostějov
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7a/18Z/2020 výsledek  výběrového  řízení  a  smlouvu  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  práva  stavby  a
následné koupi nemovitých věcí s firmou KONSTRUKTA - STAVBY, s. r. o., Za Brněnskou ulicí
4292, 796 01 Prostějov, IČ: 28319401 za nabídkovou cenu 1.010 Kč bez DPH za m2  části
pozemku p.  č.  538/22 v k.  ú.  Jevíčko-předměstí  v rámci  akce "Výstavba na ul.  Nerudova
Jevíčko - developerský projekt" a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7b/18Z/2020 třístrannou  smlouvu  č.  SMLM-102/1189/MS/85/2020  o  podmínkách  zřízení  stavby  "Oprava
vodovodu a kanalizace - II. etapa na ul. Okružní II" mezi Správou a údržbou silnic Pardubického
kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031, Městem Jevíčko a firmou BS - IMEX,
spol. s r. o., Zvonařka 408/16, Trnitá, 617 00 Brno, IČ: 63476711 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje

3/18Z/2020 zapisovatelku zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Romana Müllera a Marka
Káňu

Zastupitelstvo města Jevíčko ruší

4a/18Z/2020 bod usnesení ZM č. 14b/9Z/2019 ze dne 10. 6. 2019 - ZM schvaluje koupi spoluvlastnického
podílu o velikosti id. 1/6 k celku pozemku p. č. 5141 (10904 m2) - orná půda v k. ú. Jevíčko-
předměstí od Ing. D*** V*** Brno za cenu 250 Kč/m2, celkem 454.333 Kč + úhradu správního
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi Městem
Jevíčko a Ing. D*** V*** na koupi spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 5141 v k. ú. Jevíčko-
předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí návrh prodeje nově zaměřených pozemků p. č. 49/7 (70 m2) -
zahrada a p. č. st. 1433 (27 m2) - zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí, který bude
předmětem jednání na příštím zasedání ZM

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 2020 dle přílohy zápisu

Zastupitelstvo  města  Jevíčko  bere  na  vědomí  výsledky  zadávacích  řízení  na  akce:  "Restaurování
barokního mobiliáře sakristie KNPM 2. etapa", "Restaurování šesti  bočních oltářů KNPM" a "Restaurování
schodiště s podestou před hlavním oltářem KNPM", kdy investorem bude Římskokatolická farnost Jevíčko

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.


