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O první besedě
Hasičský dům v Jevíčku 10. 12. 2004 ožil hasičskou mládeží na
Mikulášské besídce a druhý den 11. 12. se tam poprvé uskutečnila beseda hasičů
starších šedesáti let. Někdo namítne, proč když se každoročně scházívají na
valné hromadě. Výbor hasičů usoudil dobře, že na valné hromadě se schází
mnoho lidí, sál je zaplněn, program velmi rozsáhlý a na nějaké pobesedování čas
nezůstává, ani prostředí neodpovídá.
Na besedě mělo být 19 dříve narozených s manželkami a členové
obětavého výboru, který besedu s bohatým pohoštěním připravil. Několik
pamětníků se nedostavilo, neslyšelo starostu města pana Spáčila, který poutavě
informoval o dění ve městě i nejnovější otázce bezplatného převodu objektu
Žlíbka na město s možností jeho rozšíření severním směrem do bývalé
drůbežárny JZD.
Přítomní měli možnost prohlédnout si publikace s fotografiemi o velké
povodni v Čechách roku 2002, publikaci věnovanou historii hasičské techniky,
mezi kterou se nachází i ruční čtyřkolová vozní stříkačka ze Zadního Arnoštova
z roku 1890. Překvapila nás pěkně uspořádaná alba fotografií z činnosti
jevíčských hasičů, jejich výborné výsledky ze soutěží potvrzovalo na 30
zarámovaných diplomů a poděkování, zdobících stěny rozšířeného sálu. A
nejsou tam všechny, mnoho je jich ještě uloženo ve skříni. Oslnivě zapůsobila
lesknoucí se ocenění ze soutěží v podobě zlatých a stříbrných pohárů na
zvláštních k tomu účelu zhotovených poličkách. Každý měl možnost vše si
prohlédnout a připomenout si, co všechno jevíčští hasiči získali poctivou
snahou a výsledky činností.
Za 134 let existence sboru se v jeho užitečné činnosti vystřídalo mnoho
zdejších občanů. Beseda pro dříve narozené s bohatým pohoštěním, obohacená
i melodiemi akordeonu, se podařila.
František Plech

Roman Línek: Změna trasy R35
krajem bude na pořadu dne
První náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek jednal s
ministrem dopravy Milanem Šimonovským, a to zejména o problematice
trasování rychlostní komunikace R35. Línek, který je zodpovědný za zpracování
a předložení konceptu územního plánu Zastupitelstvu Pardubického kraje, k
tomu dodává:
„Již minulý týden příslušný útvar Ministerstva dopravy ČR požádal
odbor strategického rozvoje kraje o další spolupráci a podklady na téma
trasování R35. Ministr dopravy mi dnes osobně potvrdil, že na základě
prováděných analýz je velice pravděpodobné, že do poloviny února vydají jako
dotčený orgán státní správy a v podstatě reprezentant státního investora R35
změněné stanovisko a budou nadále prosazovat a k realizaci připravovat tzv.
jižní trasu. O tomto postupu ministr také oficiálně písemně bude informovat
hejtmana Pardubického kraje Michala Rabase.“
Vicehejtman Línek, který patřil mezi ty zastupitele, kteří v roce 2003 v
dílčím trasování podpořili projednávání tzv. severní trasy, hodnotí vzniklou
situaci následovně:
„Pokud vyjdu z předpokladu, že ministerstvo dopravy svůj názor v
následujících týdnech opravdu změní, tak je to silný impuls, který nemůže
krajská samospráva ignorovat. Jako garant územního plánu předložím následně
radě a asi březnovému zastupitelstvu znovu problematiku trasování R35 ke
zvážení. Musíme umět na novou situaci správně a rychle reagovat, abychom
koncept územního plánu byli schopni s klidným svědomím ještě letos schválit.
Osobně s odstupem od roku 2003 musím přiznat, že vidím tři velké důvody, na
základě kterých jsem připraven nově podporovat tzv. jižní trasu. Je to nový a
reálnější pohled ministerstva dopravy a dále především faktor času! Zatímco
jižní trasu lze kontinuálně připravovat a po úsecích uvádět do provozu, tak u
severní varianty lze čekat při přípravě povolení stavby problémy srovnatelné s
průchodem dálnice Českým středohořím a etapovitost zprovoznění je
vyloučena. Celkově odhaduji při severní variantě zpoždění realizace R35 krajem
až o 10 let. Třetím nezanedbatelným důvodem je výrazný odpor obcí a různých
občanských aktivit proti doposud prosazované severní variantě a ten se musí
brát také do hry. Pokud výsledně bude do územního plánu dopracována jižní
varianta, bude nutné zároveň s realizací R35 řešit dobré silniční napojení měst
Lanškrouna, České Třebové a Ústí nad Orlicí. Rozhodující je však pro mne
brzký čas realizace R35 a ten dnes hovoří pro jižní verzi. Musíme dokázat, aby
bylo možné po dokončení dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Pardubicemi
plynulé pokračování ve stavebních pracích na stavebně připravené trase R35.
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Jinak nebudeme schopni čelit dalšímu nárůstu dopravy, který se po dokončení
D11 v našem kraji dá očekávat.“

Zpráva o trestné činnosti a nehodovosti
na Svitavsku za rok 2004
V roce 2004 bylo zaznamenáno u PČR okresní ředitelství Svitavy 1748
trestných činů, což představuje oproti loňskému roku pokles o 100 trestných
činů. Objasněno bylo 899 trestných činů, tedy 51%. Při objasňování trestných
činů bylo stíháno 805 osob, z toho se jednalo o 358 recidivistů (44%), 18 dětí
(2,2%), 64 mladistvých (7,9%) a 11 cizinců (1,3%). Recidivisté spáchali 228
majetkových trestných činů, 58 násilných trestných činů a 80 hospodářských
trestných činů. Děti se hlavně podílely na majetkové trestné činnosti, a to 15
případy. Mladiství se podíleli na majetkové trestné činnosti 42 případy, 13
případy na násilné trestné činnosti a 18 případy na ostatní kriminalitě. Také bylo
stíháno 87 žen, a to 42 žen pro hospodářskou kriminalitu, 15 pro kriminalitu
majetkové povahy a 11 pro kriminalitu násilnou. Je velmi pozitivní, že v roce
2004 se snížil počet nezletilých pachatelů téměř o 42 procent.
Z pohledu obětí trestných činů bylo zaznamenáno 32 případů těžké
újmy na zdraví z nedbalosti, 20 případů nebezpečného vyhrožování, 18 případů
loupeží, 8 případů vydírání, 4 případy omezování osobní svobody, 1 případ
týrání svěřené osoby a 1 případ znásilnění. Jelikož nebyla zaznamenána stížnost
ze strany poškozených na neprofesionální přístup při uplatňování jejich práv, lze
konstatovat, že obětem trestných činů ze strany PČR okresní ředitelství Svitavy
je věnována dostatečná pozornost.
Pátrání po osobách a věcech je trvale věnována zvýšená pozornost,
neboť se jedná o velmi účinný prostředek v odhalování pachatelů trestné
činnosti a k plnění dalších úkolů policie. Bylo vyhlášeno pátrání po 91 osobách a
odvoláno v 77 případech. V současné době je aktivně pátráno po 47 osobách.
Po vozidlech se pátralo v 93 případech a odvoláno bylo v 39 případech.
V současné době se pátrá po 38 vozidlech. Z 93 vyhlášených pátrání se jednalo
o 61 osobních vozidel, 2 nákladní vozidla, 9 motocyklů a dva traktory. Také se
pátrá po 40 státních poznávacích značkách.
Policisté prošetřovali celkem 1045 případů majetkové trestné činnosti.
Je to oproti roku 2003 snížení o 156 trestných činů. Objasněno bylo 322
trestních činů, tedy 31%. V oblasti hospodářské kriminality bylo zjištěno 261
trestných činů, objasněno bylo 183 případů, což je 70%. Na hospodářské
kriminalitě se nejvíce podílely trestné činy podvodu a neoprávněného držení
platební karty. V oblasti násilné kriminality bylo zaznamenáno 157 trestných
činů, objasněno bylo 133 trestných činů, tedy 85%. Na násilné kriminalitě se
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výrazně podílí trestný čin ublížení na zdraví, který je dominantní v rámci
celkového počtu trestné činnosti. Následuje porušování domovní svobody,
trestné činy loupeže a nebezpečného vyhrožování. Rovněž byly objasněny dvě
vraždy.
V rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu
policisté zjistili 10.500 přestupků, za které uložili blokové pokuty ve výši
5.566.200 Kč. Šetřilo se 1372 dopravních nehod, což je oproti loňskému roku
pokles o 39 dopravních nehod. Při těchto nehodách 20 lidí zemřelo, 65 osob
utrpělo těžkou újmu na zdraví a 361 osob utrpělo lehké zranění. Způsobené
škody na vozidlech představují 68.263.000 Kč.
V rámci veřejného pořádku zjistili policisté 850 přestupků. Došlo k
nárůstu odhalování v rámci hlídkové a obchůzkové činnosti policistů, což je
způsobeno využíváním kamerového systému ve městě Svitavy. O účinnosti
těchto opatření svědčí také snížení majetkové trestné činnosti a snížení počtu
případů sprejerství.
Prevence je prováděna celoročně formou besed a přednášek, jakož i
praktickými ukázkami s dětmi a mládeží. Na prevenci se podílí zejména tiskový
mluvčí PČR okresní ředitelství Svitavy, ale i ostatní služby okresního ředitelství.
K preventivní činnosti významně přispívá program Ministerstva vnitra
"Prevence kriminality", do kterého je zapojeno město Svitavy. Při Městském
úřadu Svitavy je zřízen koordinátor prevence kriminality, který úzce
spolupracuje s PČR okresní ředitelství Svitavy. Velmi pozitivně v oblasti
prevence působí zřízený kamerový systém ve městě Svitavy. Byla uskutečněna 2.
fáze preventivního programu pod názvem “Partnerství”, do kterého bylo
zařazeno město Moravská Třebová. V rámci tohoto programu byl vybudován
také kamerový systém. I zde očekáváme především zvýšení pocitu bezpečí ze
strany občanů města Moravská Třebová.

Objasněno vloupání do výlohy
Svitavští kriminalisté objasnili vloupání do výlohy prodejny Maxim na
Palackého náměstí v Jevíčku z 15. prosince loňského roku, se škodou
přesahující 6 tisíc korun. Podezřelým je čtyřiačtyřicetiletý muž z obce na
Jevíčsku, který byl obviněn z trestného činu krádeže vloupáním. V případě
obžaloby mu hrozí až dva roky vězení nebo peněžitý trest.

Vloupání do prodejny v Chornicích
V době od 15. do 17. ledna 2005 provedl neznámý pachatel vloupání do
prodejny v obci Chornice. Zloděj vnikl až do skladu prodejny a z místa odcizil
různé zboží, cigarety, alkohol a cukrovinky v hodnotě nejméně za 30 tisíc korun.
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Škoda na zařízení prodejny se odhaduje na 10 tisíc korun. Případ je kvalifikován
jako trestný čin krádeže vloupáním a poškozování cizí věci. Po odcizeném zboží
a pachateli policie nadále pátrá.

Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení z 54. zasedání Rady Města Jevíčka dne 15. 11. 2004
Rada schvaluje žádost o odpis pohledávek dle přílohy zápisu.
Rada schvaluje využití části výlohy v objektu MÚ ke komerčním účelům.
Rada schvaluje záměr pronájmu nemovitosti (budovy č.p. 275 na st.p.č. 83,
st.p.č. 77 a p.č. 55, drobná stavba - neodstraněná část budovy č.p. 284, st. 78,
p.č. 56 v k.ú. Jevíčko-předměstí).
Rada schvaluje pro Český svaz ochránců přírody finanční příspěvek na
uspořádání Mikulášského karnevalu.
Rada pověřuje místostarostku projednáním realizace programu CERMAT v ZŠ
a ZvŠ Jevíčko.
Rada schvaluje dodatek smlouvy s OSA v důsledku zvýšení DPH.
Rada schvaluje rozšíření „Smlouvy o zajištění servisu zařízení EZS“dle zápisu.
Rada pověřuje starostu vyřízením žádosti ZO Českého svazu chovatelů holubů
v Jevíčku.
Rada schvaluje pro objekt kina zakoupení materiálu pro údržbu a úklid dle
podkladů zápisu.
Rada pověřuje místostarostku jednáním s Městskou správou sociálního
zabezpečení Boskovice.
Rada schvaluje pro PBH Jevíčko cenovou kalkulaci na topenářské práce v domě
K. H. Borovského.
Rada schvaluje cenovou nabídku na požární bezdrátová čidla pro Městskou
knihovnu.
Rada schvaluje navýšení odměny pro členy JPO II dle zápisu.
Rada schvaluje zajištění úklidu náměstí dle zápisu.
Rada schvaluje vyplacení odměny pro ředitele ZŠ a ZvŠ dle materiálů k zápisu.
Rada schvaluje bezplatný pronájem synagogy pro divadelní představení ZUŠ
Svitavy.
Usnesení z 55. zasedání Rady Města Jevíčka dne 6. 12. 2004
Rada schvaluje provozování autobusové linky 950 108 Jeseník-Jevíčko-Brno.
Rada schvaluje finanční podporu pro Sjednocenou organizaci nevidomých a
slabozrakých Česká Třebová dle zápisu.
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Rada schvaluje zhotovení a předání dárkových balíčků pro jevíčské občany
nacházející se v DD dle zápisu.
Rada schvaluje poskytnutí finanční pomoci pro Oblastní charitu v Červeném
Kostelci – dle zápisu.
Rada schvaluje uzavření „Dodatku“ smlouvy na využívání skládky Březinka.
Rada schvaluje vrácení poměrné částky za výběr pro TKR - dle zápisu.
Rada schvaluje pronájem nemovitostí na ul. Okružní I.(kovošrot) dle zápisu.
Rada schvaluje pronájem nemovitostí (pozemků) pro zemědělskou výrobu dle
zápisu.
Rada schvaluje sponzorský věcný dar pro Gymnázium Jevíčko na pořádaný ples
dle zápisu.
Rada schvaluje zakoupit část mobiliáře (odpadové koše) s umístěním na
Palackého náměstí na základě finančního daru městu.
Rada schvaluje vyplacení odměny vedoucím odboru dle přílohy zápisu.
Rada schvaluje návrh komise bytové a sociální na výměnu bytu 2+1 dle zápisu.
Rada schvaluje peněžité odměny vítězům soutěže „Vánoční mls“ dle zápisu.
Rada pověřuje starostu jednáním o financování dodávek krycích sítí v MŠ.
Rada schvaluje sponzorský věcný dar pro ZŠ a ZvŠ Jevíčko na pořádaný ples dle
zápisu.
Usnesení z 56. zasedání Rady Města Jevíčka dne 13. 12. 2004
Rada schvaluje prodloužení platnosti nájemní smlouvy na garáž v objektu
Soudní 51 žadateli dle zápisu.
Rada schvaluje uzavření „Smlouvy“ na poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje
SDH Jevíčko.
Rada schvaluje vyplacení odměny ředitelce MŠ za rok 2005 dle přílohy zápisu.
Rada schvaluje vyplacení odměny pro vedoucí PBH Jevíčko za rok 2005 dle
přílohy zápisu.
Rada schvaluje uzavření smlouvy s firmou NEXOS X na používání zvukových
a zvukově-obrazových záznamů pro rok 2005 (pro provoz kina).
Rada schvaluje prodloužení platnosti licence na mail-server Kerio na rok 2005.
Rada schvaluje vybudování parkovacích stání na ul. A.K.Vitáka u domu čp. 596
a 597 za podmínek uvedených v zápise.
Rada schvaluje přidělení bytu 1+1 v Zadním Arnoštově dle návrhu komise
bytové a sociální.
Rada schvaluje proplacení úhrady za pronájem sálu hotelu Morava a občerstvení
pro akci koncert u příležitosti „Roku české hudby“.
Rada schvaluje materiály předložené firmou SITA Moravia, a.s. provozovna
Blansko za podmínek dle zápisu.
Rada schvaluje dodatek smlouvy na užívání nebytových prostor dle zápisu.
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Usnesení z 57. zasedání Rady Města Jevíčka dne 27. 12. 2004
Rada schvaluje záměr pronájmu pozemků za účelem zemědělské výroby
(p.č. 4000, 4086, 4102, 4117, 4128, 4133, 4206, 4217, 4223/1, 4224/2, 4238,
4520, 4558, 4583, 4598, 4601, 4610, 4613, 4615, 4619, 4644, 4670, 4735, 4773,
4786, 4862, 4921, 4946, 4966, 4993, 1996, 4997, 5017, 5028, 5049, 5072, 5100,
5101, 5143, 5146/1, 5158, 5193, 5200, 5213, 5225, 5295, 5317, 5324, 5329,
5330, 5337, 5382, 5386, 5388, 5390, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396, 5397, 5400,
5403, 5404, 5419, 5432, 5434, 5441, 5453, 5454, 5455, 5457, 5458, 5466, 5472,
5473, 5474,5475, 5478, 5480, 5481, 5482, 5483, 5484, 5485, 5486, 5487, 5488,
5496, 5497, 5498, 5499, 5500, 5503, 5505, 5506, 5509, 5510).
Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na užívání nebytových prostor dle
zápisu.
Rada schvaluje na základě žádosti ČS ochránců přírody prodloužení možnosti
čerpání příspěvku.
Rada schvaluje termín výběrového řízení dle přílohy zápisu.
Rada schvaluje termín pohovoru na místo pracovníka v MK.
Rada schvaluje jmenovanou komisi pro výběrové řízení na místo vedoucí fin.
odboru.
Rada schvaluje jmenovanou komisi pro výběr pracovníka na místo v Městské
knihovně.
Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 20. 10. 2004
Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: MUDr. Helena Blažková, MUDr. Tomáš Jagoš,
Ing. Zdeňka Jirásková,
b) ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Miroslav Šafář, Karel Skácel,
c) program zasedání,
d) vyhlášení inventarizace majetku města na základě příkazu starosty, a to
fyzické inventury k 31. 10. 2004 a dokladové inventury k 31. 12. 2004,
e) složení hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí dle
přílohy zápisu,
f) návrh na úpravu rozpočtu k 30. 9. 2004,
g) smlouvu o poskytnutí dotace na mobilní požární techniku jednotky Sboru
dobrovolných hasičů obce uzavřenou mezi Pardubickým krajem a Městem
Jevíčko ve výši 300.000,- Kč na pořízení hasičského vozidla,
h) smlouvu o úvěru č. 598-129-04 uzavřenou mezi Českou spořitelnou, a. s., a
Městem Jevíčko ve výši 2.000.000,- Kč na rekonstrukci a zprovoznění rozvodu
kabelové televize dle zápisu,
i) smlouvu o dílo uzavřenou mezi G T T a. s., Praha a Městem Jevíčko s
předmětem díla dle zápisu v celkové ceně díla 2.011.219,- Kč včetně DPH,
j) prodej p. č. 4660 – trvalý travní porost (581 m2) v k. ú. Jevíčko-předměstí p.
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Radovanu Oškerovi za cenu 20,- Kč/m2,
k) odpověď pí Mileně Zezulové, Okružní III/770, Jevíčko ve věci připojení na
inženýrské sítě v lokalitě stavebních pozemků v jejím vlastnictví na ul.
Vrchlického,
l) návrh písemného podnětu k problematice firmy Gillette Czech s. r. o.
adresované do sídla společnosti – Bostonu,
m) návrh usnesení.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu předsedy komise pro výchovu a vzdělávání,
b) informaci o nutnosti navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok
2005.
Zastupitelstvo ruší:
a) bod usnesení ZM 3/5 bod 2) – ZM pověřuje starostu, ing. P. Martínka a J.
Margetina sledováním záměru převedení stávajícího PBH na obchodní
společnost,
b) bod usnesení ZM 41/1 písm. q) ze dne 14. listopadu 2001 dle zrušení žádosti
sl. Barbory Komárkové, Příční 749, Jevíčko o prodej nemovitostí – budovy s č.
p. 349 na st. p. č. 210 a p. p. č. 133 – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí.
Zastupitelstvo pověřuje:
a) finanční výbor zjištěním všech podkladů pro prodej pozemku st. p. č. 64/2 –
zastavěná plocha a nádvoří (422 m2) v obci Jevíčko a k. ú. Zadní Arnoštov.
Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 24. 11. 2004
Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Jan Margetin, Rudolf Šnéberger, Mgr.Vlastimil
Hebelka,
b) ověřovatele zápisu ve složení: ing. Pavel Martínek, MUDr. Helena Blažková,
c) program zasedání,
d) program regenerace MPZ Jevíčko do konce roku 2006 dle přílohy zápisu,
e) anketní dotazník programu regenerace MPZ Jevíčko pro rok 2005,
f) poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2005 ve výši 444,Kč/osobu/rok,
g) převzetí daru – lesní pozemky (vytěžený les) a ornou půdu viz příloha zápisu,
h) prodej pozemku st.p.č.210, p.č. 133, část parcely 136/1 a 136/2 v obci
Jevíčko, k.ú. Jevíčko – předměstí za cenu 250,-Kč/m2,
i) smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 46 tis. Kč za účelem dofinancování
přípravy projektu„Integrovaný systém nakládání s odpady - sběrné dvory
Svitavska“, dokumentace pro územní rozhodnutí uzavřenou mezi Městem
Jevíčko a Mikroregionem Svitavska,
j) přistoupení obce Jevíčko k projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady
– sběrné dvory Svitavska“, za podmínek formulovaných společným investorem
Jevíčský zpravodaj 1/2005
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projektu a žadatelem o dotaci z OP Infrastruktura svazkem obcí Mikroregion
Svitavska,
k) záměr přijetí daru od TJ Sokol Jevíčko (týkající se pozemků viz příloha),
l) záměr úhrady znaleckého posudku v případě potřeby vypracovaného na
majetek TJ Sokol Jevíčko, který má být předán městu Jevíčko formou daru,
m) odpisový plán MŠ Jevíčko za období 1.1. – 31.12.2004,
n) doplnění inventarizační komise PBH Jevíčko o dva členy dle zápisu,
o) vyplacení odměny uvolněným zastupitelům města dle zápisu,
p) zhotovení zemních prací pro firmu Český Telecom, a.s. ve výši 300 tis. Kč
bez DPH,
q) smlouvu o dílo mezi Městem Jevíčko a ATELIER ART AKAD. SOCH.,
Praha na restaurátorské a kamenické práce (schody Zámek),
r) smlouvu o provedení stavebních prací – oprava městských hradeb Jevíčko,
zhotovitel František Hanzal,
s) smlouvu o dílo mezi Městem Jevíčko a ATELIER ART AKAD.SOCH.,
Praha (restaurování sochy Nejsvětější Trojice),
t) smlouva o dílo s firmou GRANO Skuteč spol. s r.o. – dokončení
restaurování a osazení plastiky na kašnu v Jevíčku,
u) smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku na rok 2004 pro
Region MTJ,
v) návrh usnesení.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu o regeneraci památek MPZ Jevíčko,
b) výsledky hospodaření kanalizace za období leden – září 2004 VHOS, a.s.,
Moravská Třebová,
c) informaci odborného lesního hospodáře o činnostech, které zajišťuje OLH
nad rámec uzavřené smlouvy,
d) informaci místostarostky o postupu přijetí daru od TJ Sokol Jevíčko,
e) informaci starosty (k problematice zřízení placeného místa velitele JPO II a
SDH Jevíčko),
f) informaci starosty o jednáních k provozování kabelové televize.
Zastupitelstvo ruší:
a) usnesení Rady Města Jevíčka ze dne 9.8.2004 č. 7/47 (pronájem nebytových
prostor Kostelní 41, původní pronájem paní Dražilová),
b) usnesení Rady Města Jevíčka ze dne 17.3.2003 č. 6/11 (odkup pozemků pro
trasu VN).
Zastupitelstvo pověřuje:
a) starostu jednáním se zástupci Obce židovské Praha o způsobu financování
oprav objektu ul. Okružní II./269 (Azyl),
b) místostarostku zpracováním písemného upozornění trhovců na
nedodržování OZV o místních poplatcích (čl.14).
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Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 15. 12. 2004
Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloslav Parolek, Mgr. Miroslav Šafář,
Pavel Komárek,
b) ověřovatele zápisu: Rudolfa Šnébergera, Jana Margetina,
c) program zasedání,
d) prodej pozemku st. p. č. 64/2 v k. ú. Zadní Arnoštov manželům Romanu a
Danuši Kašparovým za cenu 18,- Kč/m2,
e) cenu vodného a stočného pro rok 2005 dle přílohy zápisu,
f) úpravu rozpočtu k 10. prosinci 2004,
g) poplatek za svoz KO pro k. ú. Zadní Arnoštov ve 14ti denním cyklu ve výši
312,- Kč za poplatníka a rok,
h) Obecně závaznou vyhlášku Města Jevíčka č. 4/2004, kterou se mění OZV č.
1/2003,
i) plán práce Rady města a Zastupitelstva města na rok 2005,
j) variantu č. 2 pro řešení stánkového prodeje na Palackého náměstí,
k) návrh usnesení,
l) OZV Města Jevíčka č. 5/2004.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) informace o zhodnocení práce a plnění úkolů RM a úřadu za rok 2005.
Zastupitelstvo pověřuje:
a) starostu a místostarostku jednáním s účastníky řízení ve věci zřízení sběrného
dvora.

Nezapomněli jste?
Finanční úřad v Moravské Třebové upozorňuje na změnu určení
poplatníka daně z některých pozemků. Na většině k.ú. Jevíčko-předměstí, Víska
u Jevíčka a částečně Jaroměřice v souvislosti s provedenými pozemkovými
úpravami dokončenými v loňském roce zanikly pozemky evidované v katastru
nemovitostí zjednodušeným způsobem. U těchto pozemků dosud za vlastníky
daň z nemovitosti platil nájemce (např. Hanácké obchodní družstvo Jevíčko).
Podle nové právní úpravy s ohledem na zánik parcel evidovaných
zjednodušeným způsobem vznikla na zdaňovací období roku 2005 povinnost
vlastníkům podat daňové přiznání za pozemky, které mají pronajaty (např.
HOD Jevíčko) a to v termínu do 30. 4. 2005 Finančnímu úřadu v Moravské
Třebové.
Tato změna se týká většiny vlastníků, kteří pronajímají ve výše uvedených
katastrálních územích zemědělské pozemky!
Případné dotazy zodpoví:
Jevíčský zpravodaj 1/2005
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Finanční úřad M. Třebová – správce daně pí J. Vrbická - tel.: 461 363 318
Městský úřad Jevíčko – Ing. A. Tuček – tel.: 461 327 810

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí:
Angelika Dvořáková
Adéla Resová
Matylda Krejčí
Ondřej Tlustoš
Sňatek uzavřeli občané z Jevíčka:
Pavel Ambroz – Hana Ošlejšková
Rozloučili jsme se s jevíčskými občany:
Zdeňka Vodáková
Marie Krénarová
Milán Řezníček
Životní jubileum v měsíci lednu oslavili:
Justina Hollerová
Antonín Leischner
Růžena Pudíková
Karel Hruda
Marie Kempenová
Bohuslav Liška
Marie Kuchtová
Marie Jandíková
Jubilantům blahopřejeme
V obřadní síni města Jevíčka byly v listopadu 2004 uvítány do života tyto
děti:
David Číhal
David Langer
Klára Janíčková
Matěj Dostál
Robin Přichystal
Vojtěch Stodola
Patricie Vykydalová
Jakub Müller
Daniel Kouba
Dominik Macháček
Adrian Kolář
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