Prosinec 2005

Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho
spokojenosti v novém roce 2006 přeje
starosta Petr Spáčil a zastupitelstvo města Jevíčka

Starosta města a
zastupitelstvo města Jevíčka
srdečně zvou občany města k novoročnímu přípitku

1. 1. 2006 v 0:30 hod.
na Palackého náměstí před budovou Městského úřadu
Veřejný Internet do obcí – projekt
Internetizace regionu MTJ
Vážení spoluobčané,
dnešní pokročilá doba informačních technologií má přímý vliv na
přístup k výpočetní technice jak v domácnostech, tak na našem obecním úřadu.
Přístup k internetu znáte ze škol, z veřejných terminálů, ze zaměstnání. Ti
znalejší z Vás mají přístup k mezinárodní síti i doma. Jistě se každý z Vás už
pozastavil nad myšlenkou, zda existuje alternativní, výhodnější a rychlejší
způsob připojení k Internetu, než v jaké chvíli právě používá.
Díky moderním bezdrátovým technologiím již jiné možnosti existují.
Proto obecní úřad spolu se sdružením společností GiTy - Nettrade, spol. s r.o. a
FOFRNET spol. s r.o. realizuje projekt bezdrátového připojení obecního úřadu

a domácností v obci k síti Internet. Projekt vychází z podobných projektů, na
kterých spolupracuje sdružení uvedených společností s obecními úřady v ČR
například ve Velkém Týnci, Bohuňovicích, Grygově, Přáslavicích, Rokytnici a
mnoha dalších obcích v regionu Olomoucka.
Úkolem projektu je pokrýt internetovým signálem území obce a okolí.
Zajistit obecnímu úřadu a všem dalším uživatelům permanentní připojení k síti
Internet, takové na jaké jsou mnozí zvyklí ze škol nebo ze zaměstnání. Umožnit
uživatelům práci na internetu 24 hodin denně za paušální cenu. Tato cena by
měla být srovnatelná s průměrnými platbami za klasické vytáčené připojení k
Telecomu, případně k alternativním operátorům. Konkrétně to znamená, že
cena měsíčního paušálu včetně DPH 19% činí 350,- Kč za časově i datově
neomezené vysokorychlostní připojení k internetu. Bezdrátová síť v obci je
například dobře srovnatelná se sítí mobilního telefonního operátora. Také
existuje jedna nebo více buněk (hot-spot), které centrálně vysílají a přijímají
signál. Tímto tvoří tzv. "bezdrátový deštník nad obcí". Pro koncového uživatele,
tedy občana, který si chce doma připojit svůj počítač, to znamená jednorázovou
počáteční investici. Jedná se o dokoupení speciálního příslušenství (karta do PC,
kabel, anténa), které je schopno komunikovat s centrálními body. Cena tohoto
zařízení se pohybuje v rozmezí od 2.000,- do 5.000,- Kč včetně DPH (obvykle
3.400,-Kč). Konkrétní cena se stanoví při bezplatném předinstalačním měření a
po dohodě s klientem včetně ujasnění si požadavků a možností ze strany klienta.
Existuje několik variant, jak například připojit pomocí jednoho zařízení více
počítačů a rozmělnit tak celkové náklady mezi více uživatelů.
Celá technologie pracuje bezdrátově a její činnost nijak nesouvisí s
telefonní linkou z čehož vyplývá, že ji ke své činnosti nepotřebuje. V dnešní
době je obvyklé, že mnozí uživatelé internetu vlastní klasickou telefonní linku,
právě pouze z důvodu možnosti připojení k internetu a telefonní hovory
realizují pomocí mobilního telefonu. Ovšem pokud se uživatel připojí k
internetu bezdrátově v rámci projektu internetizace obcí, může pevnou telefonní
linku zrušit a ušetřit tím měsíční poplatky. Na tomto místě je vhodné zmínit, že
představované vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu umožňuje tzv.
internetovou telefonii - VoIP. Jedná se o klasické telefonní služby ovšem ne po
linkách Telecomu, ale pomocí internetového bezdrátového připojení bez
měsíčního paušálu/s měsíčním paušálem a jednoznačně nižšími cenami
hovorného.
Rekapitulace služby:
Popis: Bezdrátové permanentní připojení k internetu. Není zapotřebí telefonní
linka.
Rychlost: 128kbps až 1024kbps
Limit přenesených dat: není stanoven
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Časové omezení: přístup není časově omezen, jedná se o permanentní připojení
k internetu
Měsíční poplatky: 350,- Kč měsíčně včetně DPH (jedná se o fixní - neměnnou
platbu splatnou zpětně po odebrání služby)
Pořizovací náklady na zařízení: v rozmezí od 2.000,- Kč včetně DPH až 5.000,Kč včetně DPH, (obvyklá cena se pohybuje kolem částky 3.400,- Kč včetně
DPH a montáže). Konečná cena je oznámena uživateli na místě montáže před
jejím zahájením. Uživatel si může zřízení pro připojení také dodat a nainstalovat
z vlastních prostředků nebo použít zařízení stávající.
Bonusové služby: pro všechny uživatele je přístupný intranetový portál regionu,
kde jsou informování o aktualitách v provozu sítě a mají zde možnost
komunikovat v rámci obecního intranetového fóra. Každému uživateli je
zdarma k dispozici e-mailová schránka (bez reklam) a možnost vlastní www
prezentace.
Tarif na přání: pokud bude uživatel požadovat individuální tarif internetového
připojení je možné takový sestavit po vzájemné dohodě.
Reference: V současné době je v rámci projektů internetizace obcí a regionů
připojeno více než 50 obcí. Jedná se například o obce: Náměšť na Hané, Senice
na Hané, Bohuňovice, Přáslavice, Velký Týnec, Grygov, Tršice, Rokytnice,
Cholina, Loučka, Senička a mnohé další. Také je v současnosti přes 40 dalších
obecních intranetů v realizaci.
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Netolický, koordinátor svazku obcí
Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Bojovali za naši svobodu
Blíží se konec roku 2005 – roku jubilejního 60. výročí ukončení druhé
světové války a osvobození naší vlasti od německých okupantů. Skončily oslavy,
setkání dosud žijících vězňů koncentračních táborů, účastníků východního,
západního a domácího odboje. Rozdaly se pamětní medaile a zůstaly jen
vzpomínky na válečná léta, radostné dny osvobození a na občany, kteří bojovali
proti fašismu a z nichž mnozí neváhali položit za naši svobodu svůj život. Chtěl
bych velmi stručně přiblížit osudy tří občanů z našeho regionu, o nichž jsem
dosud na stránkách Jevíčského zpravodaje nepsal.
Prvním z nich je plukovník generálního štábu československé armády
František Kopuletý.
Narodil se 26. listopadu 1897 v Brně – Židenicích. Po ukončení studia
na brněnské reálce byl v roce 1915 odveden do armády, s níž se zúčastnil bojů
na ruské a italské frontě. V roce 1918 se přihlásil jako poručík do vznikající
československé armády. Vystudoval Vysokou válečnou školu v Praze, jejímž
posluchačem byl až do poloviny roku 1936. V československé armádě
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vykonával různé odpovědné funkce až do okupace Československa v březnu
1939.
Po okupaci ČSR a likvidaci československé branné moci opustil
v hodnosti majora armádu. Jako bývalý zpravodajský důstojník žil pod dozorem
gestapa a jen od listopadu 1939 do prosince 1940 jím byl čtyřikrát obsáhle
vyslýchán. Přesto se zapojil do odbojové činnosti v rámci Obrany národa, v níž
působil jako zpravodajský důstojník Krajského velitelství Obrany národa Brno.
Pracoval v této vojenské organizaci na Brněnsku, Vyškovsku, Prostějovsku a
Jihlavsku. Do podrobných map zakresloval důležité německé objekty a získával
údaje o transportech wehrmachtu. Tyto informace byly poté předávány do
zahraničí. Podílel se na sabotážních akcích většího rozsahu, na zapojování
osamělých odbojových skupin na ústředí a organizoval finanční pomoc rodinám
perzekvovaných. V roce 1941 se přestěhoval i s rodinou do Jaroměřic u Jevíčka.
Odtud každý den dojížděl do Brna a pokračoval s odbojovou činností. Dne 8.
října 1941 byl v Jaroměřicích gestapem zatčen a uvězněn v Kounicových
kolejích v Brně. Při krutých výsleších nic neprozradil. Přišel však atentát na
Reinharda Heydricha a s ním spojené represálie. Major generálního štábu čsl.
armády František Kopuletý byl 21. června 1942 odsouzen stanným soudem za
činy nepřátelské Říši k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán zastřelením ještě
téhož dne.
Osvobozená vlast ocenila jeho nejvyšší oběť udělením
Československého válečného kříže 1939 a povýšením do hodnosti plukovníka
generálního štábu in memoriam.
V sousedních Jaroměřicích se narodil 9. června 1917 i žák bývalé
jevíčské reálky Jan Parolek.
V roce 1939 odjel do Polska a odtud se dostal vojenským transportem
do Francie, kde byl přidělen k československé letecké jednotce. Po pádu Francie
v roce 1940 se s ostatními vojáky přesunul do Velké Británie. Jako telegrafista
byl v září 1940 zařazen k 311. bombardovací peruti. Vykonal celkem
jednadvacet operačních letů nad Německo a obsazená území. Dne 16. listopadu
1941 se zúčastnil bombardování na Kiel. Při zpáteční cestě za velmi
nepříznivého počasí ztratil letoun orientaci. Přeletěl území Anglie a přistál do
rozbouřeného moře nedaleko pobřeží. To se stalo osádce osudným. Zachránil
se jen druhý pilot četař Lenc a pozorovatel nadporučík Engl, všichni ostatní
utonuli.
Nadporučík Jan Parolek byl vyznamenán za svůj boj proti nepříteli
medailí Za chrabrost a Československým válečným křížem 1939. Po válce byl
povýšen do hodnosti štábního kapitána in memoriam. Jméno štábního kapitána
Jana Parolka je zvěčněno na pomníku padlých jaroměřických občanů a v roce
1998 mu byla slavnostně odhalena pamětní deska na budově základní školy.
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Oldřich Koudelka napsal o jeho životních osudech publikaci s obrazovou
přílohou nazvanou Žil pod Kalvárií Jan.
V pečovatelském domě na Kobližné ulici v Jevíčku žije skromný člověk
– major v záloze Tomáš Lisko.
Narodil se na Slovensku ve Vysoké nad Kysucou. V roce 1941 ho
odvedli do slovenské armády. S ní přišel o rok později do Běloruska, aby střežil
železnice, muniční sklady a podobně. V dubnu 1943 se Tomáši Liskovi podařilo
přejít ještě s jedním kamarádem k partyzánskému uskupení generála Saburova.
Partyzáni ničili mosty, telegrafní sloupy, křižovatky – jen aby se německý přísun
na frontu co nejvíce zpomalil. Celému oddílu se podařilo probojovat k Rudé
armádě. Na vlastní žádost byli pak převeleni do čsl. armádního sboru generála
Svobody. Byly sestaveny skupiny pro nasazení v týlu nepřítele. Tomáš Lisko byl
zařazen do 2. čsl. parašutistické brigády a 7. srpna 1944 byl spolu s dalšími
vojáky vysazen na Slovensku. Během Slovenského národního povstání působil
v Uhrovci jako velitel 2. roty, později 2. praporu partyzánské brigády Jana Žižky.
Zúčastnil se mnoha bojů a válku skončil v hodnosti podporučíka. Roku 1946
odešel do civilu. Pracoval v Semtíně, na státním statku v Koclířově a od roku
1954 rovněž na státním statku v Zadním Arnoštově. Po smrti své manželky
našel svůj domov v Jevíčku.
Tomáš Lisko byl povýšen na majora v záloze, obdržel Československý
válečný kříž 1939, medaili Za chrabrost a mnohá jiná vyznamenání.
Dne 21. prosince 2005 se dožívá vzácného jubilea 85 let věku. Přejme
mu, aby ještě mnoho let ve zdraví a pohodě byl mezi námi.
A. Řehoř – ČSBS Jevíčko

Jak jsme soutěžili?
Těžký oříšek jsme si tentokráte na vás připravili. Nicméně výherce se
našel. Pan Svatoslav Marek správně odpověděl, že se jedná o klubovnu
v suterénu zdejšího gymnázia. Výherci blahopřejeme a všechny zájemce zveme
na den otevřených dveří na Gymnáziu Jevíčko 6. ledna 2006, kdy mohou vidět
nejen onu klubovnu.

Krádež motorové nafty
Škodu za více než 25 tisíc korun spáchal neznámý pachatel, který za
užití násilí vnikl do oploceného areálu zemědělské společnosti v Jevíčku a z
nádrží zaparkovaných vozidel odcizil 870 litrů motorové nafty. Pachatel naftu
odcizil z nádrží dvou kombajnů, dvou traktorů a jednoho nákladního auta.
Případ je kvalifikován jako trestný čin krádeže vloupáním. Po odcizené
motorové naftě a pachateli se nadále pátrá.
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Vloupání do rodinného domu v Jaroměřicích
Začátkem listopadu došlo k vloupání do rodinného domu v
Jaroměřicích. Neznámý pachatel z místa odcizil peníze v hotovosti, šperky,
porcelánové hrníčky a nepohrdnul ani měřičem krevního tlaku. Celková
způsobená škoda činí 86 tisíc korun. Policie případ kvalifikuje jako trestný čin
krádeže vloupáním a porušování domovní svobody. Po pachateli a odcizených
věcech se nadále pátrá.

Požár seníku
Škodu 750 tisíc korun způsobil požár seníku v areálu živočišné výroby v
Bezděčí u Trnávky. Při lokalizaci požáru zasahovaly hasičské jednotky z Jevíčka,
Městečka Trnávky, Chornic, Mor. Třebové a Jaroměřic. Podle vyšetřovatele
hasičů požár vykazuje stopy úmyslného založení. Při požáru nedošlo ke zranění
ani usmrcení osob. K obecnému ohrožení nedošlo. Případ je nadále v šetření
moravskotřebovských policistů jako trestný čin poškozování cizí věci. Po
neznámém žháři policie nadále pátrá.

Opět řídil pod vlivem alkoholu
Sedmadvacetiletý muž z Jevíčka je podezřelý ze spáchání trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky. Podezřelý byl v sobotu 5. listopadu v noci
přistižen policisty při řízení osobního auta pod vlivem alkoholu. Při kontrole
mezi obcemi Jevíčko a Jaroměřice řídil osobní auto Škoda 130 a pomocí
testovacího přístroje mu bylo naměřeno 1,43 promile alkoholu. Podezřelý již byl
za obdobný čin v posledních dvou letech postižen. Nyní v případě podání
návrhu na potrestání mu hrozí až jeden rok odnětí svobody, peněžitý trest nebo
zákaz činnosti.

Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení ze 78. zasedání Rady Města Jevíčka dne 31. 10. 2005
Rada schvaluje zvýšení sazby na ubytovně Soudní 51 na částku 1.700,Kč/měsíc s platností od 1. 12. 2005.
Rada schvaluje provedení prací na ul. Třebovská (zádlažba vjezdu) na základě
žádosti dle zápisu.
Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 4508 v k.ú. Jevíčko-předměstí dle
zápisu.
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Rada schvaluje fin. příspěvek na uspořádání „Mikulášského karnevalu„ ČSOP
ZO Jevíčko dle zápisu.
Rada schvaluje zakoupení 1 PC pro potřeby města dle zápisu.
Rada schvaluje odměnu vedoucí fin. odboru dle přílohy zápisu.
Usnesení ze 79. zasedání Rady Města Jevíčka dne 14. 11. 2005
Rada schvaluje „Smlouvu o zajištění a využití odpadů z obalů„ s firmou
EKOKOM, a. s. Praha.
Rada schvaluje odkoupení 10-ti kusů kontejnerů na sklo za zůstatkovou cenu
8.600,- Kč včetně DPH.
Rada schvaluje zapůjčení 4 kontejnerů (plast, papír) od firmy SITA Moravia a. s.
Blansko.
Rada schvaluje provedení změny trasy chodníku u objektu čp. 429 na ul.
Třebovská dle zápisu.
Rada schvaluje pro PBH Jevíčko realizovat výměnu 3 oken na objektu
Komenského nám. čp. 167, Jevíčko dle zápisu.
Rada schvaluje „Volební řád“ pro volbu školské komise.
Rada schvaluje „Smlouvu o poskytnutí grantu“ z PaK na akci „Festival
mládežnických dechovek“.
Rada schvaluje způsob úhrady dlužné částky (za poškození majetku města) dle
zápisu.
Rada schvaluje finanční podíl na geodetickém zaměření cesty ke Žlíbkům.
Rada schvaluje vnitřní platový předpis pro pracovníky JPO II. JSDHO Jevíčko.
Rada jmenuje paní Dagmar Krhlovou zástupcem zřizovatele ve „Školské radě“.
Usnesení z 80. zasedání Rady Města Jevíčka dne 28. 11. 2005
Rada schvaluje úhradu ztráty z hlavní činnosti PBH Jevíčko z minulých let ze
zisku r. 2004.
Rada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku.
Rada schvaluje výši finančního podílu (z cenové nabídky) na přepojení septiku
do kanalizace u objektu Nerudova 529, Jevíčko.
Rada schvaluje žádost o výměnu bytu dle zápisu.
Rada schvaluje cenovou nabídku na rekonstrukci bytu M. Mikuláše 551
v rozsahu dle zápisu.
Rada pověřuje místostarostku jednáním s potencionálními kandidáty na funkci
přísedících u Okresního soudu.
Rada schvaluje umístění dvou antén na budovu kina pro firmu JakaCom s. r. o.,
Velké Opatovice.
Rada schvaluje příspěvek na dopravné dechové hudby Malohanačka dle zápisu.
Rada schvaluje zakoupení materiálu pro opravu dveří v kině dle zápisu.
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Rada schvaluje výši pokladní hotovosti pro provoz veřejného internetu
provozovaného v sále Zámečku.
Rada schvaluje provozní dobu veřejného internetu v sále Zámečku dle zápisu.
Rada schvaluje finanční příspěvek pro Oblastní pobočku SONS Česká Třebová
dle zápisu.
Rada schvaluje finanční příspěvek pro TJ zrakově postižených ZORA dle
zápisu.
Rada jmenuje členy komise pro výběr dodavatele „Regulačního plánu MPZ“.
Rada schvaluje kompenzaci dle zápisu.
Rada schvaluje vyplacení odměny řediteli ZŠ a ZvŠ Jevíčko, ředitelce MŠ a
vedoucí PBH Jevíčko.
Rada schvaluje „Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně na
výdaje jednotky SDHO“ dle zápisu.
Rada schvaluje finanční příspěvek z VHP na akci Mikulášský karneval dle
zápisu.
Usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 26. 10. 2005
Zastupitelstvo s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloslav Parolek, RNDr. Dag Hrubý,
Karel Skácel,
b) ověřovatele zápisu: Ing. Pavel Martínek, Pavel Komárek,
c) program zasedání,
d) vyhlášení inventarizace majetku města na základě příkazu starosty, a to
fyzické inventury k 31. 10. 2005 a dokladové inventury k 31. 12. 2005,
e) složení hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí dle
přílohy zápisu,
f) prodej nepotřebného materiálu – staršího PC za cenu 2.000,- Kč na základě
podané žádosti,
g) záměr prodeje p. č. 2602 – ostatní plocha o výměře 342 m2 v k. ú. Jevíčkopředměstí,
h) smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č. 051805659 uzavřenou mezi
Ministerstvem obrany ČR a Městem Jevíčko v hodnotě převáděného
majetku 80.882,04,- Kč,
i) smlouvu o poskytnutí členského příspěvku na rok 2005 uzavřenou mezi
Regionem MTJ a Městem Jevíčko ve výši 72.000,- Kč (25,- Kč/obyvatele),
j) složení dražební jistoty ve výši 50.000,- Kč pro účast na dražbě u Okresního
soudu ve Svitavách dne 16. 11. 2005,
k) nabídku firmy ELPO Jiří Popelka na elektromontáže – vedení NN pro
novostavbu ul. Příční v celkové výši 181.306,90 Kč vč. DPH s podílem
města 106.007,- Kč,
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l) cenovou nabídku pro pokládku kabeláže KT v lokalitě ul. U Cihelny, Dr.
Klimeše, K. Appla a Zadní ve výši 185.180,78 Kč bez DPH,
m) výroční zprávu Základní školy a Zvláštní školy Jevíčko za šk. rok 2004/2005,
n) zadání zpracování regulačního plánu Městské památkové zóny Jevíčko.
Zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í :
a) zprávu předsedy komise pro výchovu a vzdělávání,
b) zápis ze schůze finančního výboru ze dne 10. října 2005 a 17. srpna 2005,
c) zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 5. října 2005,
d) informaci starosty o uplatnění navýšení dotace v rámci projektu RMTJ pro
dodávku datového centra HPS Jevíčko,
e) nabídku KT CZ s. r. o. o možném rozšíření stávající programové nabídky
kabel. televize,
f) informaci místostarostky ke kulturním akcím ve městě,
g) informaci o zřízení školské rady při Základní škole a Zvláštní škole Jevíčko
včetně změny názvu,
h) posouzení studie uvažované investice chirurgické centrum na ul. Brněnská
Jevíčko od Ing. arch. Miroslava Řehuly, Arpik Ostrava, s. r. o.,
i) informaci starosty o průběhu investičních akcí ve městě,
j) informaci o využití nabízených služeb na úseku veřejného pořádku ve městě.
Zastupitelstvo p o v ě ř u j e :
a) místostarostku jednáním s Policií ČR k pokutování neoprávněného stání na
komunikacích a zabezpečením veřejného pořádku ve městě,
b) starostu účastí na dražbě nemovitostí na základě dražební vyhlášky dne 16.
11. 2005,
c) místostarostku vypracováním odpovědi potencionálnímu investorovi
Chirurgického centra na ul. Brněnská s odvoláním na posudek viz. usnesení
č. 37/2 písm. h),
d) starostu a místostarostku dalším jednáním ve věci uzavření
pracovněprávního vztahu za dodržení legislativních podmínek, viz usnesení
č. 37/2 písm. j).
Zastupitelstvo r u š í :
a) usnesení ZM č. 34/1 písm.c) ze dne 27. 6. 2001 (prodej části p. č. 264 – p.
Rozmánek).
Zastupitelstvo n e s c h v a l u j e :
a) žádost o odprodej domu č. p. 199 Okružní III z majetku města na základě
žádosti dle přílohy zápisu.
Usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 23. 11. 2005
Zastupitelstvo s c h v a l u j e :
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a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavel Martínek, Jiří Janeček, MUDr.
Helena Blažková,
b) ověřovatele zápisu: Mgr. Miloslav Parolek, Rudolf Šnéberger,
c) program zasedání,
d) návrh úpravy rozpočtu k 31. 10. 2005,
e) cenu vodného pro rok 2006 ve výši 20,- Kč/m3 bez DPH, s DPH 21,Kč/m3,
f) cenu stočného pro rok 2006 ve výši 19,05 Kč/m3 bez DPH, s DPH 20,Kč/m3,
g) aktualizaci Doplňku č. 1 Programu regenerace MPR a MPZ na volební
období 2002 – 2006,
h) smlouvu o poskytnutí mimořádného příspěvku Regionu MTJ ve výši
32.407,- Kč jako podíl Města Jevíčka k dotaci POV pro rok 2005 na obnovu
sakrálních památek,
i) prodej části p. č. 5143 – orná půda o výměře cca 1000 m2 v k. ú. Jevíčkopředměstí p. Milanu Štindlovi, Jevíčko za cenu 250,- Kč/m2 včetně nákladů
spojené se zaměřením a úhradou správního poplatku katastrálnímu úřadu
formou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pro výstavbu rodinného
domu,
j) prodej p. č. 2602 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí p. Rozmánkovi
za cenu 250,- Kč/m2 včetně úhrady správního poplatku katastrálnímu úřadu
formou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pro výstavbu stavby v souladu
s územně plánovací dokumentací,
k) prodej p. č. 4508 v k. ú. Jevíčko-předměstí paní G. Zacharové za cenu 20,Kč/m2 včetně úhrady správního poplatku katastrálnímu úřadu,
l) doplnění inventarizační komise k provádění inventarizace majetku Podniku
bytového hospodářství města Jevíčka k 31. 12. 2005 ve složení: Ing. Pavel
Martínek, Jiří Janeček,
m) odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Jevíčko na období 1.
1. 2005 - 31. 12. 2005,
n) zřízení školské rady při Základní škole a Zvláštní škole Jevíčko, okres Svitavy
k 1. 1. 2006,
o) dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy a Zvláštní školy Jevíčko,
okres Svitavy, kterým se mění název příspěvkové organizace na „Základní
škola Jevíčko“ s účinností od 1. 1. 2006 na základě § 8 odst. 8 zákona č.
561/2004 Sb., (školský zákon),
p) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10-2005 uzavřený mezi Městem Jevíčko a
firmou Stavkom, spol. s r. o., Boskovice na vícepráce při přestavbě bytu
v bytovém domě Křivánkova č. p. 98, Jevíčko ve výši 181.327,- Kč,
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q) smlouvu č. Z_S42_12_4120003248 uzavřenou mezi ČEZ Distribuce, a. s.,
Praha a Městem Jevíčko na akci zajištění rezervovaného příkonu NN na
stavbu Jevíčko, ul. Příční s finančním podílem města ve výši 106.007,- Kč
(60%) na základě usnesení ZM 37/1 písm. k) ze dne 26. října 2005,
r) smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, uzavřenou
mezi Městem Jevíčko a firmou EKO-KOM, a. s., Praha,
s) OZV Města Jevíčka č. 1/2005, o poplatku za svoz komunálního odpadu pro
rok 2006:
- k. ú. Jevíčko-město, Jevíčko-předměstí ve výši 460,- Kč/poplatníka pro
týdenní svoz,
- k. ú. Zadní Arnoštov ve výši 345,- Kč pro 14-ti denní svoz,
t) text dopisu pro poslance PS PČR s požadavkem prosazení návrhu navýšení
příspěvku na výkon státní správy pro rok 2006 pro obce tzv. II a I. typu,
iniciovaný předsedou pracovní komise obcí II. typu pod Svazem měst a obcí
České republiky Ing. Miroslavem Chytilem,
u) podíl města ve výši 40% (67.598,80 Kč) na základě usnesení ZM 33/1 písm.
t) ze dne 15. 6. 2005 - III. etapa úpravy rajského dvora Augustiniánského
kláštera.
Zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í :
a) zprávu investičního oddělení o plnění programu regenerace za r. 2005,
b) cenové nabídky na zhotovení regulačního plánu MPZ Jevíčko dle přílohy
zápisu,
c) zápis ze schůze FV ze dne 8. 11. 2005,
d) dopis ČOS Praha ze zasedání PV ČOS dne 14. 10. 2005,
e) stanovisko Tělocvičné jednoty Sokol Jevíčko k dopisu ČOS Praha,
f) dopis HZS Jevíčko a. s. o vyplacení nájemného za rok 2005 mimo smluvní
termín, který je 30. 10. 2005,
g) nabídku cestovní kanceláře MK Svitavy na tematický zájezd „Švýcarsko“,
h) ceník č. 1 – 4 pro rok 2006 na sběr, svoz a odstranění směsného
komunálního odpadu od občanů předložený firmou SITA Moravia, a. s.,
Blansko,
i) poděkování starosty Obce Vranová Lhota za rychlý zásah JSDHO Jevíčko
dne 11. 11. 2005.
Zastupitelstvo p o v ě ř u j e :
a) Radu Města Jevíčka jednáním s firmou VPO Protivanov a. s. o nabídce na
zhotovení oken pro výměnu stávajících oken v budově Mateřské školy
Jevíčko.
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Několik slov k poplatku za
komunální odpad
Zastupitelstvo Města Jevíčko na svém listopadovém zasedání schválilo poplatek
za svoz komunálního odpadu (dále jen KO) na rok 2006.
Tento poplatek zahrnuje skutečně vynaložené náklady města na svoz a likvidaci
komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu v uplynulém roce tj. 2004.
Poplatek se stanovuje v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, § 17 a), a je stanoven na základě Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2005, která je zveřejněna na úřední desce. Pro rok 2006 je poplatek
stanoven ve výši 460,- Kč/poplatníka pro Jevíčko a 322,- Kč pro Zadní
Arnoštov.
Od 1. 1. 2006 je zrušena povinnost podat přiznání k poplatku, pokud nedošlo
ke změnám u poplatníka. To znamená, že poplatek bude vybírán na pokladně
MěÚ v úřední dny pondělí a středa bez vyplňování „přiznání k odpadu“.
Mezi skutečně vynaložené náklady spojené s likvidací odpadu nemůžou být
zahrnuty náklady spojené s tříděním komunálního odpadu, které za rok 2004
činily téměř 224 tis. Kč. Část těchto nákladů se vrací formou smluvního vztahu
mezi naším městem a firmou EKO-KOM, v roce 2004 byl příjem za vytříděný
odpad cca 120 tis. Kč.
Tyto peníze jsou použity zpět např. na nákup kontejnerů, odpadkových košů a
také zpracování Plánu odpadového hospodářství pro město Jevíčko.
V nastávajícím roce budou posílena sběrná místa pro tříděný odpad (sklo, papír,
plast) dalšími kontejnery.
Naše svozová firma SITA Moravia, a. s., má možnost tříděný odpad ještě
dotřídit. Z tohoto důvodu je možné ukládat do kontejnerů na plast
nápojové kartony (tetrapak).
Jedním s problémů pro příští období je sběr použitého elektromateriálu
(ledničky, mrazničky, televize, elektronika) a tzv. zeleného bioodpadu.
Za velký neúspěch v roce 2005 lze pro naše město považovat nezískání dotace
z fondů EU pro vybudování moderního sběrného dvora, což představuje částku
10 mil. Kč. Z připravovaného projektu „Integrovaný systém sběrných dvorů
Svitavska“ bylo naše město vyřazeno z důvodu nesouhlasu majitelů sousedních
nemovitostí v uvažované lokalitě Pod Zahradami. Z této dotace se podařilo
městu získat prostředky pouze na nákup velkoobjemových kontejnerů
splňujících požadavky EU a štěpkovače.
Snahou města je pro účely sběrného dvora využít prostory na ul. Třebovská,
které město získalo bezúplatným převodem z majetku Středního odborného
učiliště v Boskovicích k umístění těchto kontejnerů a štěpkovače a prostory
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bývalého „sila“ využít pro použitý elektromateriál a nebezpečný odpad.
V současné době je to nejvýhodnější řešení bez použití nákladných investičních
prostředků, i když jako provizorium na omezenou dobu.
Jde totiž o lokalitu určenou k zástavbě, ale v současné době není možné tuto
výstavbu realizovat z důvodu nevybudovaných inženýrských sítí – největší
překážkou je vybudování dalších trafostanic což představuje několikamilionové
investice pro město.
Je krátkozraké se na problematiku komunálního odpadu dívat jen z naší
současné pozice, ale co bude do budoucna? Ukládání komunálního odpadu na
skládku na Březince je také jen na velice omezenou dobu.
Už dnes se přísně kontroluje, co v popelnici svozová firma najde. Nesmí se v ní
objevit zelený odpad, nebezpečný odpad, neměl by tam být ani odpad určený ke
třídění.
S nastávajícím obdobím vánočních a novoročních svátků přibude také množství
odpadu v domácnostech.
Možná nebude marné nechat si od svých dětí a vnoučat poradit jak na to. Oni
totiž díky osvětě ve svých školách jsou v mnohém před námi. Pojďme se vrátit
k informačnímu letáku, který byl dětmi doručen před začátkem letních prázdnin.
Najdeme ho ještě ve svých domácnostech?
A tak přáním města do nastávajícího roku je, aby občané mohli ukládat veškerý
odpad do sběrného dvora, aby sběrná místa pro tříděný odpad byla dostatečně
posílena a společně jsme tak zabránili vzniku černých skládek, kterých neustále
přibývá a město je nuceno na své náklady je odstranit, neboť jinak je vystaveno
sankcím ze strany České inspekce životního prostředí.
Ale hlavně naším přáním je, aby naše město bylo hezčí bez povalujících se
odpadků.
Za Město Jevíčko Petr Spáčil a Dagmar Krhlová

Provozní doba "Sběrného dvora"
objekt bývalé Sodovkárny
Prosinec 2005
22. 12.
Čt
12:00 – 16:00
23. 12.
Pá
8:00 – 13:00
28. 12.
St
7:00 – 17:00
30. 12.
Pá
12:00 – 17:30
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí:
David Machálek
Michal Téglás
Lukáš Fréhar
Klára Veverková
Tereza Přikrylová
Anna Korbelová
Sňatek uzavřeli občané z Jevíčka:
Tomáš Tichý – Romana Valterová
Tomáš Kosík – Renata Popelková
Martin Pinkava – Eva Schichová
Rozloučili jsme se s jevíčskými občany:
Petr Dostál
Jiřina Ornerová
Jan Košťál
Životní jubileum v měsíci prosinci 2005 oslaví:
Jan Šebela
Jaroslav Kaplan
Tomáš Lisko
Božena Bubeníková
Jubilantům blahopřejeme

Program kina Astra na leden 2006
7. – 8.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký film:
40 LET PANIC
Lepší pozdě než nikdy. Steve Carell v hl. roli lechtivé sexykomedie, která sice
balancuje na hraně, ale o to víc se podobá opravdovému životu.
Vstupné: 54,- Kč
Mládeži nepřístupný
Jevíčský zpravodaj 12/2005
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14. – 15.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký širokoúhlý film:
LEGENDA O ZORROVI
Muž s černou maskou se vrací. Romanticko dobrodružný film s Antonio
Banderasem v hl. roli, kterému po boku stojí Catherine Zeta-Jones a znovu se
ocitají ve vzrušujícím příběhu ve slunné Kalifornii.
Vstupné: 64,- Kč
Mládeži přístupný
21. – 22.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký širokoúhlý film:
JESKYNĚ
Pod nebem leží peklo, pod peklem leží jeskyně v hororovém příběhu z prostředí
jeskynních potápěčů, ohrožovaných tajemnými bytostmi, neznajících slitování.
Vstupné: 64,- Kč
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
28. – 29.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Český film:
DOBLBA!
Černá barevná komedie o Vánocích s nečekaným dědictvím, ve které vás budou
černě bavit Jaroslav Dušek, Lenka Krobotová, Petr Čtvrtníček, Věra
Křesadlová, Tomáš Hanák, Nela Boudová a další.
Vstupné: 59,-Kč
Mládeži přístupný
Příplatek 1,- Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie.
Změna programu vyhrazena

Bruslení v Boskovicích
Rozpis bruslení pro veřejnost
Úterý
14.30 – 16.00
Čtvrtek
14.30 – 16.00
Pátek
18.30 – 20.30
Sobota a neděle 14.00 – 15.30
Jevíčský zpravodaj 12/2005

rodiče s dětmi
bruslení pro „náctileté“
veřejnost od 10 let
veřejnost

15

www.jevicko.cz

Provoz o Vánocích
24. – 29. 12.
10.00 – 12.00
30. 12.
10.00 – 12.00
31. 12.
10.00 – 12.00
1. 1. 2006
10.00 – 12.00

14.00 – 15.30
18.30 – 20.30
14.00 – 15.30

Využijte NEJVÝHODNĚJŠÍ slevy za včasný
nákup+ osoby ZDARMA,počet míst je omezen!
Masarykovo nám. 13
680 01 Boskovice
Průchod z náměstí Zlatnictvím Opál

Tel./fax: 516 452 350
e-mail:boskotour@seznam.cz
www.boskotour.wz.cz

Bárta Jaroslav
Klofáčová Světlana
Mob.: 608 566 686

PŘEMÝŠLÍTE NAD VÁNOČNÍM DÁRKEM , KTERÝ BY POTĚŠIL? OBDARUJTE
SVÉ BLÍZKÉ VÁNOČNÍMI DÁRKOVÝMI POUKAZY NA BÁJEČNOU DOVOLENOU.

Allianz a.s.

*velké slevy za včasný nákup,děti a 3.osoby zdarma
*Přehledné nabídky doprodejových míst - last minute

pojišť. poradce

SUPER AKCE

* * MOŽNOST PLATBY KREDITNÍMI KARTAMI * *
Při objednání zájezdu v naší kanceláři získáte
slevu ve Zlatnictví OPÁL na nákup Au, Ag šperků a hodinek
*Novomanžel.SLEVA při objedn. zájezdu -20%na snubní prsteny

Aktuální nabídky na www.boskotour.wz.cz

Sjednejte si v naší
kanceláři BOSKO
Tour POVINNÉ

RUČENÍ S 10 %
SLEVOU!!!!

Přejeme Vám spokojené prožití Vánočních svátků a úspěšný nový rok.

Prodám byt 3 + 1 v osobním vlastnictví ve Velkých Opatovicích,
Hliníky – cena dohodou, zn. spěchá. Tel.: 606 253 294.

Jevíčský zpravodaj Prosinec 2005 Vydává Městský úřad v Jevíčku.
Vedoucí redaktor Mgr. Robert Jordán. Náklad 300 ks. Vychází 1x
měsíčně. Registrováno MK ČR pod číslem E 11216. Cena 4,- Kč.
Redakce neodpovídá za obsah zveřejněných příspěvků, které jsou
přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány.
Původní grafická úprava Mgr. Robert Jordán.
Redakce bohužel nemůže ovlivnit kvalitu tisku, ani konečnou podobu,
natož zařazení článků, jejich úpravu, rozsah čísla a datum vydání.
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