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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
33. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko

konané dne 13. 9. 2021 v sále budovy zámečku Jevíčko od 16:00 hod.

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje

1/33Z/2021 program 33. zasedání ZM konaného dne 13. 9. 2021

2/33Z/2021 návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Jedlinský, Mgr. Miloslav Parolek, Ing. Pavel Vykydal

4/33Z/2021 dodatek č. 2 ke smlouvě 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

5/33Z/2021 prodej  pozemků p.  č.  538/75,  p.  č.  538/76,  p.  č.  538/77,  p.  č.  538/78,  p.  č.  538/79,  p.
č.  538/80,  p.  č.  538/81  a  p.  č.  538/82,  vše  v  k.  ú.  Jevíčko-předměstí  společnosti
KONSTRUKTA – STAVBY, s. r.  o., IČ: 28319401 za cenu 2.794.670 Kč bez DPH + úhradu
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi
Městem Jevíčko a společnosti KONSTRUKTA – STAVBY, s. r. o. na prodej pozemků p. č. 538/75,
p. č. 538/76, p. č. 538/77, p. č. 538/78, p. č. 538/79, p. č. 538/80, p. č. 538/81 a p. č. 538/82,
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6/33Z/2021 prodej  pozemků p.  č.  137/5,  p.  č.  138/4,  p.  č.  2612 a p.  č.  st.  34/4,  vše v k.  ú.  Zadní
Arnoštov J*** H***, Brno za cenu 201.190 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu
úřadu  v  hodnotě  2.000  Kč  kupujícím  +  kupní  smlouvu  mezi  Městem  Jevíčko  a
J*** H*** na prodej pozemků p. č. 137/5, p. č. 138/4, p. č. 2612 a p. č. st. 34/4, vše v k. ú.
Zadní Arnoštov a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7/33Z/2021 kupní cenu za prodej pozemku p. č. 438/2 a části pozemků p. č. 440 a p. č. 1324/1, vše v k. ú.
Zadní Arnoštov ve výši 250 Kč/m2

8/33Z/2021 kupní cenu za prodej části pozemku p. č. 24/1 v k. ú. Zadní Arnoštov ve výši 250 Kč/m2

9/33Z/2021 prodloužení lhůty dokončení staveb garáže v lokalitě za Židovským hřbitovem v k. ú. Jevíčko-
předměstí J*** a S*** O*** Jevíčko do 31. 12. 2021

10/33Z/2021 úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2021 č. 4

11a/33Z/2021 záměr prodeje pozemku p. č. 5223 (2.268 m2) - trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí

11b/33Z/2021 doplnění návrhu obsahu změny č. 3 územního plánu Jevíčko č. 12 týkající se plochy Z3 – BI

11c/33Z/2021 návrh obsahu změny č. 3 územního plánu Jevíčko zpracovaný Ing. arch. Pavlem Mudruňkou
k 6. 9. 2021

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje

3/33Z/2021 zapisovatelku  zasedání  Petru  Minaříkovou  a  ověřovatele  zápisu  Ing.  Anetu  Pávkovou  a
Bc. Jana Finsterleho

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje

11d/33Z/2021 radu  města  zajištěním  porovnání  ceny  obvyklé  za  prodej  zainvestovaných  stavebních
pozemků  v  rámci  regionu  a  zdůvodnění  finančního  rozdílu  na  zainvestování  stavebních
pozemků  na  ulici  Římských  legií  a  U  Kapličky
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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  32.  zasedání  ZM, 70.  a
71. schůze RM bez zásadních připomínek

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí orientační propočet nákladů na zainvestování ZTI pro 32 RD
U Kapličky a náklady na výkupy pozemků ve vztahu na prodejní cenu budoucím stavebníkům

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

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.


