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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
31. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko

konané dne 14. 6. 2021 v sále budovy zámečku Jevíčko od 16:00 hod.

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje

1/31Z/2021 program 31. zasedání ZM konaného dne 14. 6. 2021

2/31Z/2021 návrhovou komisi ve složení: Bc. Jan Finsterle, Ing. Aneta Pávková, Mgr. Petr Votroubek

4/31Z/2021 výsledek výběrového řízení a smlouvu o dílo s firmou TOFRA-STAVBY, s. r. o., Biskupická 367,
569 43 Jevíčko, IČ: 07695454 na akci "Obnova úseku E městských hradeb - Okružní IV, č. p.
310,  1.  fáze" za nabídkovou cenu 1.733.041 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo

5/31Z/2021 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/2021 ze dne 4. 1. 2021 uzavřené mezi Městem Jevíčko a
firmou Hrbata, s. r. o., Svitavská 166, 569 43 Jevíčko, IČ: 02855712 týkající se navýšení ceny
díla  o  122.262,22  Kč  bez  DPH  a  prodloužení  termínu  dokončení  díla  stavebních  prací
na akci "KLUBOVNA SKAUTSKÝCH ODDÍLŮ" do 30. 6. 2021 a pověřuje starostu podpisem
dodatku

6/31Z/2021 doplnění návrhu změny č. 3 územního plánu Jevíčko na základě předložených žádostí 

7a/31Z/2021 název nové ulice U Kapličky v souvislosti s plánovanou výstavbou RD v lokalitě u kapličky

7b/31Z/2021 název nové ulice Přemysla Ryše v souvislosti  s plánovanou výstavbou RD v lokalitě nad
Žlíbkami

8a/31Z/2021 výsledek veřejné zakázky na akci "Stavební úpravy bytového domu Jevíčko, Nerudova č. p.
529",  ve  kterém  nejvýhodnější  cenovou  nabídku  na  objekt  SO  02  podala  firma
Letostav,  s.  r.  o.,  Nádražní  12,  679  61  Letovice,  IČ:  16343794  za  nabídkovou  cenu
1.068.641 Kč vč. DPH

8b/31Z/2021 uzavření smlouvy o dílo na akci "Stavební úpravy bytového domu Jevíčko, Nerudova č. p.
529"  s  firmou  Letostav,  s.  r.  o.,  Nádražní  12,  679  61  Letovice,  IČ:  16343794  za  částku
1.068.641  Kč  vč.  DPH  a  pověřuje  místostarostu  podpisem  smlouvy

9a/31Z/2021 uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Jevíčko a společností PTÁČEK - pozemní stavby, s. r. o.,
Podvalí 629, 752 01 Kojetín, IČ: 25896873 jako vítězného uchazeče VŘ na akci "Přístavba a
stavební úpravy kina Astra na ul. Kostelní 41, Jevíčko" za částku 37.352.275,59 Kč bez DPH
(45.196.253,46 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy

9b/31Z/2021 cenovou  nabídku  a  uzavření  příkazní  smlouvy  mezi  Městem  Jevíčko  a  firmou  Jan  Navrátil,
Svobody 236, 563 01 Lanškroun, IČ: 65678494 na činnosti koordinátora BOZP v rámci akce
"Přístavba a stavební úpravy kina Astra na ul. Kostelní 41, Jevíčko" ve výši 44.550 Kč (není
plátce DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy

9c/31Z/2021 cenovou  nabídku  a  uzavření  příkazní  smlouvy  mezi  Městem Jevíčko  a  firmou   Ing.  Jan  Král,
Lázeňská 57, 568 02 Svitavy, IČ: 72899778 na výkon TDI v rámci akce "Přístavba a stavební
úpravy kina Astra na ul. Kostelní 41, Jevíčko" ve výši 556.600 Kč vč. DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy

10/31Z/2021 dodatek č. 1 ke smlouvě č. 99027624130 o poskytnutí úvěru mezi Městem Jevíčko a Komerční
bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 na akci "Přístavba a stavební
úpravy kina ASTRA,  Kostelní  41,  569 43 Jevíčko",  jehož předmětem je úprava ceny díla
v souladu s výsledkem výběrového řízení akce a pověřuje starostu podpisem dodatku
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11a/31Z/2021 záměr prodeje stavebního pozemku na ulici Okružní IV - pozemky p. č. 3572, p. č. 177, p.
č. 178, p. č. 179 a p. č. 1757/6, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí

12/31Z/2021 účetní závěrku Města Jevíčko za rok 2020

13/31Z/2021 celoroční  hospodaření  města  a  závěrečný  účet  za  rok  2020  včetně  zprávy
o  výsledku  hospodaření  za  rok  2020  bez  výhrad

14/31Z/2021 úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2021 č. 3

15b/31Z/2021 výsledek zadávacího řízení na zpracovatele studie "Urbanistická studie na řešení rekonstrukce
ulic  Kostelní,  Horní  Farní  a  Komenského nám.,  Jevíčko",  ve kterém podala nejvýhodnější
nabídku společnost Ing. arch. Jan Vrbka, Tučkova 659/18, 602 00 Brno, IČ: 74145827 za
nabídkovou cenu 220.000 Kč (není plátce DPH)

15c/31Z/2021 uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Jevíčko a společností Ing. arch. Jan Vrbka, Tučkova
659/18,  602 00 Brno,  IČ:  74145827 na zpracování  studie "Urbanistická studie na řešení
rekonstrukce ulic Kostelní,  Horní Farní a Komenského nám., Jevíčko" za nabídkovou cenu
220.000 Kč (není plátce DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy

15f/31Z/2021 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského
dozoru mezi Městem Jevíčko a společností BETA-PROJEKT, spol. s r. o., Zadní 402/1a, 568 02
Svitavy-Lačnov, IČ: 64257614 za částku 680.000 Kč bez DPH, kterým je stanoven termín
odevzdání  DÚR  na  08/2021  z  důvodu  stanovení  reálných  vlastnických  hranic  v  úseku
za hřbitovem, které budou geodeticky ověřeny a pověřuje starostu podpisem smlouvy

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje

3/31Z/2021 zapisovatelku zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Zezula a Marka
Káňu

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje

11b/31Z/2021 radu  města  přípravou  a  stanovením  podmínek  výběrového  řízení  na  prodej  stavebního
pozemku na ulici Okružní IV - pozemky p. č. 3572, p. č. 177, p. č. 178, p. č. 179 a p. č. 1757/6,
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí

15d/31Z/2021 radu  města  zajištěním výběru  a  nákupu  nového  serveru  pro  potřeby  Městské  knihovny
v Jevíčku a podáním žádosti o grant v Grantovém programu VISK 3

15e/31Z/2021 radu města zajištěním stanoviska OVÚP k zastavěnosti pozemku p. č. 52/1 - zahrada v k. ú.
Jevíčko-předměstí

Zastupitelstvo města Jevíčko uděluje

15a/31Z/2021 souhlas P*** B***, Jevíčko s prodejem pozemku p. č. 4241/31 - orná půda v k. ú. Jevíčko-
předměstí, jehož součástí je rozestavěná stavba garáže, S*** D***, Jevíčko

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 30. zasedání ZM, 66. a 67.
schůze RM bez zásadních připomínek

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


