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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
28. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko

konané dne 15. 3. 2021 v sportovní hale areálu Žlíbka od 16:00 hod.

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje

1/28Z/2021 program 28. zasedání ZM konaného dne 15. 3. 2021

2/28Z/2021 návrhovou komisi ve složení: Ing. Aneta Pávková, Ing. Pavel Vykydal, Ing. Roman Müller

5a/28Z/2021 výsledek  výběrového  řízení  na  „Projekční  práce  pro  infrastrukturu  32  RD  U  Kapličky“,
ve kterém nejvýhodnější nabídku podala společnost BETA-PROJEKT, spol. s r. o., Zadní 402/1a,
568 02 Svitavy-Lačnov, IČ: 64257614 ve výši 680.000 Kč bez DPH

5b/28Z/2021 uzavření  smlouvy mezi  Městem Jevíčko a společností  BETA-PROJEKT,  spol.  s  r.  o.,  Zadní
402/1a, 568 02 Svitavy-Lačnov, IČ: 64257614 na zhotovení projektové dokumentace a výkon
autorského dozoru za částku 680.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6a/28Z/2021 výsledek výběrového řízení na akci "Areál sběrného dvora Jevíčko", ve kterém nejvýhodnější
nabídku ve výši 14.475.236,53 Kč bez DPH podal účastník FORTEX STAVBY, s. r. o., Jílová
1550/1, 787 01 Šumperk, IČ: 08516774

6b/28Z/2021 uzavření  smlouvy o dílo  na akci  "Areál  sběrného dvora Jevíčko" mezi  Městem Jevíčko a
společností FORTEX STAVBY, s. r. o., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČ: 08516774 za částku
14.475.236,53 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6c/28Z/2021 cenovou nabídku Ing.  Jana Krále,  Lázeňská 57,  568 02 Svitavy,  IČ:  72899778 na výkon
technického dozoru investora na akci "Areál sběrného dvora Jevíčko" ve výši 170.000 Kč bez
DPH

6d/28Z/2021 uzavření příkazní smlouvy mezi Městem Jevíčko a Ing. Janem Králem, Lázeňská 57, 568 02
Svitavy, IČ: 72899778 na výkon technického dozoru investora na akci "Areál sběrného dvora
Jevíčko" za částku 170.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy

7/28Z/2021 cenovou  nabídku  firmy  Milan  Chejnovský,  nám.  Míru  136/76,  568  02  Svitavy-Město,  IČ:
02420732 na udržovací  práce -  výměna krytiny,  podkladu a klempířských prvků střechy
bytového domu M. Mikuláše 551 v Jevíčku ve výši 441.601 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo

8/28Z/2021 záměr koupě části pozemku p. č. 158/1 (o výměře cca 68 m2) v k. ú. Jevíčko-předměstí a
kupní cenu ve výši 300 Kč/m2 od E*** Š*** Jevíčko

9/28Z/2021 prodej nemovitých věcí - pozemků p. č. st. 155 (93 m2) - zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je dům č. p. 63 a p. č. 48/3 (317 m2) - zahrada, vše v k. ú. Zadní Arnoštov M*** H*** a
B***  H***  Z***,  Dlouhá  Loučka  ***  za  cenu  650.000  Kč  +  úhradu  správního  poplatku
katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícími + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a
M*** H*** a B*** H*** Z*** na prodej pozemků p. č. st. 155, jehož součástí je dům č. p. 63, a
p. č. 48/3, vše v k. ú. Zadní Arnoštov a pověřuje starostu podpisem smlouvy

10/28Z/2021 prodej  nově zaměřeného pozemku p.  č.  143/2 (13 m2)  -  ostatní  plocha v k.  ú.  Jevíčko-
předměstí J*** S*** a B*** S*** Jevíčko za cenu 11.500 Kč bez DPH + úhradu správního
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícími + kupní smlouvu mezi Městem
Jevíčko a J*** S*** a B*** S*** na prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 143/2 v k. ú. Jevíčko-
předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy
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11/28Z/2021 návrh  předsedy Pracovní  skupiny  pro  regeneraci  MPZ Jevíčko  na  realizaci  akce v  rámci
Programu regenerace  městských  památkových  rezervací  a  městských  památkových  zón
v roce 2021 - Obnova hradebního tělesa v úseku „E“ č. p. 310, Okružní IV

12a/28Z/2021 veřejnoprávní  smlouvu  o  poskytnutí  finančního  příspěvku  ve  výši  100.000  Kč  společnosti
Gynekologie Tanita,  s.  r.  o.,  Opletalova 95, 563 01 Lanškroun na vybavení nově zřízené
gynekologické ambulance v Jevíčku ve zdravotním středisku na ulici Okružní II 261

12b/28Z/2021 cenovou  nabídku  firmy  Tlamka,  s.  r.  o.,  zahradní  technika,  Chrudichromská  1B,  680  01
Boskovice, IČ: 02413752 na zakoupení zahradního traktoru - sekačky Seco StarJet P5 za cenu
128.708 Kč vč. DPH

12c/28Z/2021 jednací řád Zastupitelstva města Jevíčko s účinností ode dne schválení

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje

3/28Z/2021 zapisovatelku zasedání  Petru  Minaříkovou a  ověřovatele  zápisu Mgr.  Miloslava Parolka a
Mgr. Janu Junkovou

Zastupitelstvo města Jevíčko přiděluje

4/28Z/2021 mimořádnou odměnu uvolněným funkcionářům - starostovi a místostarostovi města ve výši
dle přílohy zápisu za dlouhodobé vykonávání činnosti nad rámec svých vlastních pracovních
povinností  spočívající  v  zajištění  investiční  agendy  města  po  dobu  dlouhodobé  absence
investičního technika

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 27. zasedání ZM, 59. a 60.
schůze RM bez zásadních připomínek

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí zprávu o činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města
Jevíčko za rok 2020

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí rozhodnutí RM o podání žádosti o povolení pokácení stromů
(2 x smrk, 2 x bříza, 1 x olše, 1 x modřín) v Zadním Arnoštově u vodárny na pozemcích p. č. 1311/1 a p.
č. 2679, oba v k. ú. Zadní Arnoštov

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí porovnání daňové výtěžnosti města ke konci měsíce února
2021

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí informaci starosty o zrušení VŘ na kino ASTRA a přípravě
na vyhlášení nového VŘ 

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  informaci starosty o zahájení očkování proti  onemocnění
covid-19 vakcínou MODERNA Odborným léčebným ústavem v Jevíčku od 15. 3. 2021, o pomoci s registrací
k  očkování  seniorům pracovnicemi  TIC  Jevíčko  a  o  poskytnutí  služby  odvozu seniorů  na  toto  očkování
pracovnicemi pečovatelské služby

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.


