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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
30. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko

konané dne 17. 5. 2021 v sále budovy zámečku Jevíčko od 16:00 hod.

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje

1/30Z/2021 program 30. zasedání ZM konaného dne 17. 5. 2021

2/30Z/2021 návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jiří Janeček, Mgr. Petr Jedlinský a Mgr. Jana Junková

4/30Z/2021 smlouvu č. 21_SOBS01_4121783402 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8,  405 02 Děčín IV -  Podmokly,  IČ:  24729035 o uzavření  budoucích smluv
o připojení odběrných elektrických míst k distribuční soustavě ČEZ Distribuce, a. s. pro 32 RD
v lokalitě "U Kapličky", Jevíčko za částku 400.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5/30Z/2021 cenovou  nabídku  společnosti  BETAPROJEKT,  s.  r.  o.,  Zadní  402/1a,  568  02  Svitavy,  IČ:
64257614 na zpracování  prováděcí  dokumentace pro  realizaci  stavby "Příprava území  a
infrastruktura pro průmyslovou zónu Jevíčko, 1. etapa" za částku 116.184,80 Kč bez DPH
(140.583,50 Kč vč. DPH)

6a/30Z/2021 výsledek  výběrového  řízení  na  akci  "Rekonstrukce  bytu  č.  3,  Třebovská  71,  Jevíčko",
ve kterém nejvýhodnější  nabídku podala  společnost  LAKMAL,  s.  r.  o.,  Rekreační  199/23,
679 61 Letovice, IČ: 29313201 za částku 992.850 Kč vč. DPH

6b/30Z/2021 uzavření smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce bytu č. 3, Třebovská 71, Jevíčko" mezi Městem
Jevíčko a společností  LAKMAL, s.  r.  o.,  Rekreační 199/23, 679 61 Letovice, IČ: 29313201
za částku 992.850 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7/30Z/2021 dodatek č.  1  ke smlouvě o dílo  ze dne 25.  3.  2021 uzavřené mezi  Městem Jevíčko a firmou
Milan Chejnovský, Svitavy-Město, nám. Míru 136/76, 568 02 Svitavy, IČ: 02420732 týkající
se změny čl.  II  původní  SOD s navýšením ceny díla  o 24.000 Kč bez DPH z původních
441.601  Kč  bez  DPH  na  částku  465.601  Kč  bez  DPH  v  důsledku  navýšení  cen  na
izolačním materiálu -  polystyrenu v rámci provedené akce na udržovací  práce -  výměna
krytiny, podkladu a klempířských prvků střechy bytového domu M. Mikuláše 551 v Jevíčku a
pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1

8/30Z/2021 dodatek  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo  mezi  Městem  Jevíčko  a  společností  Instalatérství
Bidmon,  s.  r.  o.,  Třebovská  431,  569  43  Jevíčko,  IČ:  28821068  na  akci  "Zkvalitnění
pečovatelské služby v Jevíčku - modernizace centra osobní hygieny v domě Pečovatelské
služby  Jevíčko,  Kobližná  125",  kdy  předmětem dodatku  je  navýšení  ceny  za  provedené
vícepráce v částce 24.948 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem dodatku

9/30Z/2021 prodej nemovitých věcí - pozemků p. č. st. 66, jehož součástí je budova s č. p. 119 a p. č. st.
67, jehož součástí je budova bez č. p./č. e., vše v k. ú. Jevíčko-město J*** V*** Jevíčko za cenu
730.000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícím
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a J*** V*** na prodej pozemků p. č. st. 66, jehož
součástí je budova s č. p. 119 a p. č. st. 67, jehož součástí je budova bez č. p./č. e., vše v k. ú.
Jevíčko-město a pověřuje starostu podpisem smlouvy

10a/30Z/2021 budoucí prodej pozemku p. č. 3061/3 - ostatní plocha a části pozemků p. č. 3052 a p. č. 3053,
oba trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí společnosti RABBIT Trhový Štěpánov, a. s.,
Sokolská 302, 257 63 Trhový Štěpánov za jednotkovou kupní cenu 400 Kč bez DPH/m2 +
smlouvu o smlouvě budoucí kupní a pověřuje starostu podpisem smlouvy

10b/30Z/2021 doplnění návrhu změny č. 3 územního plánu Jevíčko spočívající ve změně funkční plochy ZO -
zeleň ochranná a izolační na pozemku p. č. 3061/3 a částech pozemků p. č. 3052 a p. č. 3053
v k. ú. Jevíčko-předměstí na funkční plochu VD - výroba drobná
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11/30Z/2021 koupi nově zaměřeného pozemku p. č. 158/5 (43 m2) - zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí
za cenu 12.900 Kč od E*** Š*** Jevíčko + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu
v hodnotě 2.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a E*** Š*** na koupi
nově  zaměřeného  pozemku  p.  č.  158/5  v  k.  ú.  Jevíčko-předměstí  a  pověřuje  starostu
podpisem smlouvy

12a/30Z/2021 záměr instalace parkovacích automatů na Palackého náměstí v Jevíčku se zařazením investice
do rozpočtu města na rok 2022

13/30Z/2021 úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2021 č. 2

14/30Z/2021 cenovou nabídku společnosti OR CZ, spol. s r. o., Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová, IČ:
48168921  na  bezpečnou  wifi  síť  pro  MěÚ  Jevíčko  za  částku  96.859  Kč  bez  DPH  z  důvodu
kybernetické bezpečnosti

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje

3/30Z/2021 zapisovatelku  zasedání  Petru  Minaříkovou  a  ověřovatele  zápisu  Ing.  Romana  Müllera  a
Ing. Pavla Vykydala

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje

12b/30Z/2021 radu města zajištěním odborného technického návrhu na instalaci  parkovacích automatů
na Palackého náměstí v Jevíčku

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 29. zasedání ZM, 64. a 65.
schůze RM bez zásadních připomínek

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

Zastupitelstvo  města  Jevíčko  bere  na  vědomí  záznam  o  elektronickém  jednání  finančního  výboru
k  problematice  závěrečného  účtu  za  rok  2020

Výsledky projednávání, které byly zamítnuty

Zastupitelstvo  města  Jevíčko  schvaluje  budoucí  prodej  pozemku p.  č.  3061/3  -  ostatní  plocha  a  části
pozemků p. č. 3052 a p. č. 3053, oba trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí společnosti RABBIT Trhový
Štěpánov, a. s., Sokolská 302, 257 63 Trhový Štěpánov za jednotkovou kupní cenu 500 Kč bez DPH/m2 +
smlouvu o smlouvě budoucí kupní a pověřuje starostu podpisem smlouvy

Zastupitelstvo  města  Jevíčko  schvaluje  budoucí  prodej  pozemku p.  č.  3061/3  -  ostatní  plocha  a  části
pozemků p. č. 3052 a p. č. 3053, oba trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí společnosti RABBIT Trhový
Štěpánov, a. s., Sokolská 302, 257 63 Trhový Štěpánov za jednotkovou kupní cenu 320 Kč bez DPH/m2 +
smlouvu o smlouvě budoucí kupní a pověřuje starostu podpisem smlouvy

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.


