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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
25. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko
konané dne 14. 12. 2020 v domě hasičů od 16:00 hod.

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje

1/25Z/2020 program 25. zasedání ZM konaného dne 14. 12. 2020

2/25Z/2020 návrhovou komisi ve složení: Bc. Jan Finsterle, Ing. Roman Müller, Mgr. Jana Junková

4/25Z/2020 změnu využití grantu města pro organizaci Ze Zámečku do světa, z. s., U Zámečku 451,
569 43 Jevíčko z plánované akce "Závěrečné taneční vystoupení taneční přípravky" na akci
"Nákup látek,  tanečních oděvů a pořízení  rekvizit  a  pomůcek nezbytných pro práci  dětí
taneční přípravky ve školním roce 2020/2021"

5/25Z/2020 cenu stočného na rok 2021 ve výši 40 Kč/m3 vč. DPH s podmínkou úpravy kalkulačního vzorce
dle zápisu

6a/25Z/2020 výsledek výběrového řízení na akci "KLUBOVNA SKAUTSKÝCH ODDÍLŮ", kdy nejvýhodnější
nabídku  podala  firma  HRBATA,  s.  r.  o.,  Svitavská  166,  569  43  Jevíčko,  IČ:  02855712  za
nabídkovou  cenu  2.226.248,77  Kč  vč.  DPH

6b/25Z/2020 cenovou nabídku a smlouvu o dílo mezi Městem Jevíčko a firmou HRBATA, s. r. o., Svitavská
166, 569 43 Jevíčko, IČ: 02855712 na realizaci akce "KLUBOVNA SKAUTSKÝCH ODDÍLŮ" ve
výši 2.226.248,77 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7/25Z/2020 úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2020 č. 5

8/25Z/2020 předložený rozpočet Města Jevíčko na rok 2021. Tento rozpočet oproti vyvěšenému rozpočtu
je nižší v oblasti výdajů o 20.000.000 Kč, kde není zahrnuta investiční akce kino. Zároveň
v tomto návrhu rozpočtu není záměr čerpat úvěr ve výši 20.000.000 Kč

9/25Z/2020 střednědobý výhled rozpočtu Města Jevíčko na roky 2022 a 2023

10/25Z/2020 kupní smlouvu o převodu vlastnictví sítě elektronických komunikací ve městě Jevíčko mezi
Městem Jevíčko a společností KABELOVÁ TELEVIZE CZ, s. r. o., Ruská 8, 101 00 Praha 10, IČ:
48150029 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy

11/25Z/2020 uzavření smlouvy mezi Městem Jevíčko a společností CETIN, a. s. se sídlem Českomoravská
2510/19,  Libeň,  190 00 Praha 9,  IČ:  04084063 o realizaci  překládky sítě  elektronických
komunikací v lokalitě Třebovské ulice č. HK 2018_0077 v souvislosti s výstavbou nového
areálu sběrného dvora za částku 422.408 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy

12a/25Z/2020 nejvyšší nabídku na odkup pozemku p. č. st. 77, jehož součástí je RD 128 a pozemku p. č. 92,
vše  v  k.  ú.  Jevíčko-město  ve  výši  2.150.000 Kč  předloženou uchazečem Ing.  P***  Š***,
Úsobrno ***

12b/25Z/2020 prodej nemovitých věcí - pozemku p. č. st. 77 (228 m2) - zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je RD 128 a pozemku p. č. 92 (121 m2) - zahrada, vše v k. ú. Jevíčko-město Ing. P***
Š*** za cenu 2.150.000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000
Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Ing. P*** Š*** na prodej pozemku p. č.
st. 77, jehož součástí je RD 128 a pozemku p. č. 92, vše v k. ú. Jevíčko-město a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
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13/25Z/2020 prodej pozemků p. č. 4241/35 (24 m2) a p. č. 4241/52 (4 m2), oba orná půda v k. ú. Jevíčko-
předměstí  J***  B***  Jevíčko  za  cenu  9.800  Kč  bez  DPH  +  úhradu  správního  poplatku
katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a
J*** B*** na prodej pozemků p. č. 4241/35 a p. č. 4241/52, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

14/25Z/2020 směnu pozemků p. č. 167 (243 m2) - zahrada, p. č. 168 (263 m2) - zahrada, p. č. 2600/1
(166 m2) - ostatní plocha, p. č. 2600/2 (94 m2) - ostatní plocha a p. č. 2600/3 (119 m2) - ostatní
plocha,  vše  v  k.  ú.  Jevíčko-předměstí  v  majetku  Města  Jevíčko  za  pozemek p.  č.  5223
(2268 m2) - trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí v majetku P*** K*** Jevíčko + úhradu
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč Městem Jevíčko + směnnou
smlouvu mezi Městem Jevíčko a P*** K*** a pověřuje starostu podpisem smlouvy

15/25Z/2020 smlouvu o  dílo  mezi  Městem Jevíčko a  firmou Aleš  Ertl,  U  Cihelny 658,  Jevíčko o  pěstební  a
těžební činnosti v městských lesích, kupní smlouvu na dřevní hmotu do 31. 12. 2022 za ceny
roku 2018 s navýšením o průměrné roční míry inflace dosažené v ČR v letech 2018 a 2019 a
pověřuje starostu podpisem smluv

16a/25Z/2020 smlouvu o zřízení práva stavby a následné koupi části pozemku p. č. 538/22 - orná půda
v k. ú. Jevíčko-předměstí mezi Městem Jevíčko a společností KONSTRUKTA – STAVBY, s. r. o.,
Za Brněnskou ulicí  4292,  796 01 Prostějov,  IČ:  28319401 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy

16b/25Z/2020 cenovou  nabídku  firmy  Zdeněk  Schreiber,  U  Hřiště  277,  569  42  Chornice,  IČ:  88620387  na
rekonstrukci veřejného osvětlení na části ulice Okružní I za nabídkovou cenu 106.724 Kč bez
DPH

16c/25Z/2020 termíny schůzí rady a zasedání zastupitelstva města v roce 2021

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje

3/25Z/2020 zapisovatelku  zasedání  Petru  Minaříkovou  a  ověřovatele  zápisu  Ing.  Jaroslav  Zezulu  a
Mgr. Rudolfa Berana

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  předložené zápisy a usnesení  z  24.  zasedání  ZM, 52.  a
53. schůze RM bez připomínek

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí cenu vodného na rok 2021 ve výši 46,30 Kč/m3 vč. DPH, která
byla odsouhlasena Svazkem skupinového vodovodu Malá Haná 19. 10. 2020

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  studii  výstavby RD v lokalitě "U kapličky" v Jevíčku a o
plánovaných závazných regulativech dle zápisu s ponecháním 2 pozemků pro potřeby města

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí porovnání daňové výtěžnosti města ke konci měsíce listopadu
2020
 

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.


