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Život měříme skutky
a ne časem
(L. A. Senega)
1939-2009
Takové bylo setkání jevíčských rodáků, když si už
v těchto letech podávali ruce, ale i neskutečného
objímání s otázkou: Který-á Ty jsi? Datum 18. 4.
2009 bude zapsáno v srdci přítomných zlatým
písmem. Dočkali jsme se. Kavárna Alster nám
poskytla se svým personálem velmi příjemné
prostředí. Děkujeme hlavním organizátorům
Mgr. Rudolfu Greplovi a spolu s ním pí Marii
Sauerové, kteří se starali nejen o dobrou náladu,
ale i vše zařizovali a pozvali tříčlenný hudební
soubor Dušana Pávka dipl. um., který hrál věčně
zelené melodie našeho mládí. Vzpomínali jsem
i s těmi spolužáky, kteří žijí mimo ČR, na všechny
učitele, kteří prošli našim životem, zejména na
příhody, které jsme s nimi zažili. Děkujeme jim i za
ty, kteří se už bohužel tohoto nedočkali. A bylo co
povídat. 32 přítomných se chlubilo fotografiemi
svých vnuků a pravnuků, ale zazněly i salvy smíchu
nad fotografiemi z MŠ a SŠ. Je to možné, že ten čas
– krutý loupežník – nás tak okradl? Bohužel
taková je skutečnost, při loučení se už všichni těšili
na další shledání.
Buďme optimisté a mysleme si, že dokážeme ještě
unést všechny potíže i žal, jenž nám život třeba
nachystá a podělme se s ním o vše dobré a radostné, co nám přinese.
Přejme si tedy hodně síly a zdraví!
Marta Kozelková

Dopis Laďovi
Nedávno jsem listoval loňským ročníkem Jevíčského zpravodaje. Kromě dalšího mě zaujal příspěvek čtenáře Ladi, který si mimo jiné posteskl
nad správním začleněním Jevíčska včetně toho, že
pardubické (východočeské) vydání MF Dnes se
jaksi pozapomnělo zmínit před i po oslavách
o 750. výročí povýšení města Jevíčka na město
královské.
Zkrátka patrně na náš „zastrčené kótek Morave“
kluci novinářský pardubický pozapomněli.
A tož milé Laďo, chtěl bych Tě jen vzkázat: Nic si
z toho nedělé, Moraváky jsme byli, Moraváci jsme
a i nadále zvostanem!
-pak-

Společenská rubrika
– duben 2009
Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci
dubnu oslavili životní jubileum:
Marie Fojtů
Alfons Weber
Marie Křivánková
Drahomíra Blabolilová
Z našich řad odešli:
Jaroslava Vrbková
Bedřich Kulhánek
Eduard Pudík
Sbor pro občanské záležitosti
blahopřeje rodičům narozených dětí
Kamil Václavek
Dominik Havlíček
Andrea Večeřová
Kamila Ošlejšková
Matyáš Vymlátil
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R Ů Z N É Z P R Á V Y, Z P R Á V Y Z R A D N I C E

Jevíčští včelaři
Do naší organizace patří ještě včelaři z Vísky,
Chornic, Bělé, Březiny, Křenova, Janůvek a Slatiny.
V roce 2000 jsme měli 97 členů a 1022 včelstev,
letos máme jen 83 členů a 768 včelstev. Úbytek
včelstev je tedy 254 a z minulého roku na rok
letošní dále ubylo 74 včelstev. Jsou to neradostná
čísla, ke kterým musíme připočítat ještě to, že se
v Chornicích a v nedaleké Vranové Lhotě objevil
včelí mor. Je potěšující, že nám finančně pomáhají
některé obecní úřady a MěÚ v Jevíčku. Léčení,
které je s tím spojené je nákladné a pevně věříme,
že i v letošním roce nám tyto úřady pomohou.
Jaká je situace letos? Zatím ne příliš radostná.
I když ubylo ve včelách roztočů, letošní jaro nám
vůbec nepřeje. Zima se naráz změnila téměř v léto
a v letní teploty, a to způsobilo, že všechno rozkvetlo skoro o měsíc dříve. Tato situace překvapila
včeličky víc než nás lidi. Včely se nestačily nalíhnout, je jich málo a proto opylení rostlin je nedostatečné a květový med, který je v poslední době
tolik žádaný, letos ani nebude. Příroda se však
dovede se vším vypořádat a dá se předpokládat, že
se v dalším období s touto ztrátou vyrovná. A jak
je v zahraničí? V posledních dvou letech se stavy
včelstev v USA snížily o 70 % a v EU o 30–50 %.
Jsou to alarmující čísla a se situací si zatím nikdo
neví rady. Včela, jako opylovač rostlin, je nenahra-

MUDr. Ivana Křížová oznamuje,
že ve dnech 5. 5. – 15. 5. 2009
neordinuje
Nutné případy ošetří
MUDr. Pávek a MUDr. Parolek
ve svých ordinačních hodinách.

ditelná a spotřebu medu nelze donekonečna
nahrazovat dovozem. Navíc s dovozovým medem
jsou neustálé problémy. Často obsahuje spóry
včelího moru, které potom infikují naše včelstva,
nebo antibiotika, která tamní včelaři používají
k léčení včel, a často i jiné nežádoucí příměsi jakými jsou i těžké kovy. To vede k tomu, že dovážený
med je naší inspekcí vracen a nemůže přijít na náš
trh. Nejlepší je proto náš med, který kupujeme od
našich včelařů a který neobsahuje výše jmenované
látky. U nás se morová včelstva i se vším zařízením spalují. Byl jsem v Chornicích, když požárníci
spalovali včely a úly. U nás nesmíme používat
antibiotika k léčení včel, proto se do medu nedostávají. Náš med je velice žádaný ve světě právě
kvůli uvedeným skutečnostem a mohli bychom
celou naši produkci vyvést. Ale naše spotřeba
medu, která neustále roste, je přednější pro naše
obyvatelstvo.
Včelaření to není jen vytržená část přírody, ale
součást zemědělství, zahrádkaření a ochrany přírody. Dovoluji si na závěr poznamenat, že jsme
v těchto skutečnostech až nezodpovědní. Podívejte se kolem sebe jak ubývá nejkvalitnější orná
půda a přitom by se mohlo stavět více v dosavadní zástavbě. Městská zeleň je zcela nezodpovědně
likvidována a výsadba nové je v nedohlednu. Při
rekonstrukci celých ulic se se zelení vůbec nepočítá a přitom by měla být součástí našeho životního
prostředí a ten, kdo chce kácet, by měl zeleň
napřed vysadit a potom ji ničit! Bydlím na ulici
Svitavské a jako pamětník vím, kolik tam bývalo
stromů a kolik jich zmizelo. Byl jsem nadšen jedním návrhem, kdy se uvažovalo o tom, že se vysadí na levé straně ulice (z města) sakury a na pravé
nepravidelně keřová výsadba. Protože neustále
přibývá alergiků a lidí s postižením dýchacích
a krevních cest, bylo by na místě usilovat o to, aby
se nám v našem městě lépe dýchalo.
Mgr. Vlastimil Hebelka, předseda ZO ČSV

Zasedání Rady města a Zastupitelstva města Jevíčka
Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města
Jevíčka konaného dne 18. března 2009
31/1 Zastupitelstvo s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: RNDr. Dag
Hrubý, Mgr. Jiří Janeček, Ing. Pavel Vykydal
b) ověřovatele zápisu: Mgr. Miloslav Parolek,
Vojtěch Hebelka
c) program zasedání,
d) smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku
obcí (zakladatelská smlouva) Svazku obcí
skupinového vodovodu Malá Haná,
e) stanovy Svazku obcí skupinového vodovodu
Malá Haná,
f) cenovou nabídku a smlouvu firmy Pavel Berka,
Biskupce-Zálesí na opravu zvonice v k. ú.
Zadní Arnoštov ve výši 151.739,-Kč,
g) smlouvu mezi městem Jevíčko a ČEZ
Distribuce, a. s., o zajištění rezervovaného
příkonu k připojení 11 bytových jednotek na
ulici Okružní 1 v částce 137.500,- Kč
h) smlouvu o pronájmu sítě televizních kabelových rozvodů (TKR) za účelem provozování
sítě pro distribuci televizních programů, přenos
dat, přístup k síti Internet, internetovou
telefonii a další služby elektronických
komunikací mezi KABELOVOU TELEVIZÍ
CZ s. r. o. a městem Jevíčko,
I) koordinační dohodu mezi Policií ČR a městem
Jevíčko, za účelem stanovení společného
postupu při zabezpečování místních záležitostí
na úseku veřejného pořádku,
j) bezúplatný převod pozemku p. č. 1741/3
(92m2) – ostatní plocha v k. ú . Jevíčkopředměstí z majetku ČR do majetku Města
Jevíčko,
k) společnost DEAS spol. s r. o. Boskovice, pro
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provedení opravy místní komunikace v Zadním
Arnoštově.
l) cenovou nabídku firmy JaS Moravská Třebová,
na dokončení oprav atria Augustiánského
kláštera v Jevíčku v částce 181.892,60 Kč vč.
DPH,
m)smlouvu o dílo se zhotovitelem Ing. Ivo
Junkem na projektovou dokumentaci pro
stavební povolení na akci „Revitalizace
Palackého náměstí“ stavba 2, ve výši 119.500,Kč bez DPH,
n) zpracování projektové dokumentace firmou
VAE Controls, na intenzifikaci ČOV Jevíčko
v částce 31.000,-Kč bez DPH,
o) žádost T.J. SK Jevíčko o grant města Jevíčka ve
výši 100.000,-Kč na činnost fotbalového
oddílu,
p) úpravu podmínek grantového systému,
q) název nově vzniklé ulice v lokalitě Panské pole
s názvem Mackerleho, generální opravu a přípravu na TK dvou multicar v částce 118.749,Kč vč. DPH.
32/2 Zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í :
a) zprávu vedoucí finančního odboru MěÚ
Jevíčko Ing. Jany Bartuňkové o hospodaření
města Jevíčko za rok 2008,
b) zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci OOP
ČR Jevíčko za rok 2008,
c) oznámení VHOS a. s. o účasti v SOMSV Malá
Haná,
d) oznámení o zamítnutí žádosti o dotaci v rámci
Programu rozvoje venkova na opravu lesní
cesty,
e) informaci o vstupu města Jevíčko do Svazu
měst a obcí České republiky,
f) informaci JUDr. Hudcové z majetkového
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odboru KrÚ JMK o prodeji areálu bývalého
zemědělského učiliště v Jevíčku na ul. Brněnská,
g) uzavírku silnice III. třídy č. 36616 v obci
Úsobrno s objízdnou trasou přes město Jevíčko,
informaci starosty města o cyklistických
závodech v květnu 2009
32/3 Zastupitelstvo d o p o r u č u j e :
a) Radě města Jevíčko schválit záměr dlouhodobého pronájmu p. č. 5317 v k. ú. Jevíčkopředměstí,
b) Radě města zabývat se řešením černé skládky na
autostrádě.
Usnesení z 60. schůze Rady města Jevíčka
konané dne 30. března 2009
1/60 Rada schvaluje opravu elektroinstalace na
budově hasičské zbrojnice v Jevíčku,
2/60 Rada schvaluje přihlášení osob spolubydlících v bytě k trvalému pobytu na adrese
Jevíčko, Pivovarská č. p. 812,
3/60 Rada pověřuje starostu města jednáním
s žadatelem o poskytnutí splátkového
kalendáře k uhrazení jeho dlužného nájemného ve výši 10.375 Kč,
4/60 Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
2.000 Kč Sdružení přátel Pardubického
kraje, dobrovolné vlastivědné společnosti,
Pardubice na vydávání Vlastivědných listů
Pardubického kraje,
5/60 Rada pověřuje vedoucího organizačního
odboru prověřením podmínek k realizaci
projektu dlouhodobého pronájmu p. č.
5317 v k. ú. Jevíčko-předměstí pro firmu
ALT ENERGIE s. r. o. Jevíčko,
6/60 Rada schvaluje uveřejnění informací o MěÚ
Jevíčko ve Zlatých stránkách na rok
2009–2010 v částce 4.879 Kč bez DPH
firmou Mediatel, spol. s r. o. Praha,
7/60 Rada schvaluje doplnění ubytovny města
na ul. Soudní č. p. 51 v Jevíčku nábytkem
v hodnotě 7.950 Kč,
8/60 Rada pověřuje IT poptávkovým řízením na
akci: „Výměna oken budovy zámku č. p.
451“ firem dle zápisu,
9/60 Rada pověřuje IT poptávkovým řízením na
akci: „Úprava bytové jednotky ve 2. NP
DPS Jevíčko, Kobližná 125“ firem dle
zápisu,
10/60 Rada pověřuje IT poptávkovým řízením na
akci: „Stavební úpravy – B. j. 4PB – VB,
Okružní II, č. p. 263, Jevíčko“ firem dle
zápisu,
11/60 Rada pověřuje IT poptávkovým řízením na
akci: „Oprava omítek budovy bývalého
kláštera č. p. 167“ firem dle zápisu,
12/60 Rada schvaluje úhradu dlužného nájemného ve výši 10.701 Kč žadatelem do konce
měsíce dubna 2009.
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Usnesení z 61. schůze Rady města Jevíčka
konané dne 14. dubna 2009
1/61 Rada neschvaluje přidělení grantu
Občanskému sdružení KONTAKT,
zřizovatel krajské linky důvěry v Ústí nad
Orlicí, neboť žadatel nesplňuje podmínky
grantového systému Města Jevíčka,
2/61 Rada pověřuje vedoucího organizačního
odboru prověřením žádosti vlastníků domu
č. p. 531 na ul. Nerudova k odkoupení
pozemku p. č. 538/17 v k. ú. Jevíčkopředměstí,
3/61 Rada pověřuje vedoucího organizačního
odboru prověřením nabídky Petra Dokoupila, Nerudova 529, 569 43 Jevíčko v částce
21.000 Kč na osázení půdokryvnými keři
ostrůvek na ul. Okružní II v Jevíčku,
4/61 Rada schvaluje povolení výjimky z provozního řádu a povolení vjezdu k Biocentru
z důvodu konání dětských rybářských
závodů v době od 8. 6. do 14. 6. 2009 pro
MO ČRS Jevíčko,

Jevíčský zpravodaj 5/2009

ZPRÁVY Z RADNICE
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Rada schvaluje smlouvu o podmínkách
provedení stavby č. IV-12-2002349/PS/1
a pro provedení prací na pozemku p. č. st.
217, st. 220/1 a budovy č. p. 421, 427, vše
v k. ú. Jevíčko-předměstí, mezi ČEZ
Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická
874/8 a Městem Jevíčko
Rada schvaluje smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV12-2002349/VB/1 na pozemku p. č.
1495/2, 5401, 1753/1, 1754, 1751/29,
1506/3, 1506/24, 1753/2, 1751/27, st. 217,
st. 220/1 a budovy č. p. 421, 427, vše v k. ú.
Jevíčko-předměstí mezi ČEZ Distribuce,
a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8
a Městem Jevíčko,
Rada schvaluje bezplatné využití sálu
Synagogy v Jevíčku ve dnech 2., 3., 4., 9.
a 10. 6. 2009, za účelem konání absolventských koncertů žáků ZUŠ Jevíčko,
Rada schvaluje bezplatné využití sálu kina
v Jevíčku dne 7. 5. 2009 pro program
Mateřské školy,
Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši
1.000 Kč pro Levity a. s., Praha pro
humanitární projekt „Skutky naděje“ na
podporu výzkumu rakoviny a na boj proti
dětské kriminalitě a drogám,
Rada neschvaluje přidělení vyhrazených
parkovacích míst na ul. Soudní žadatelům
dle zápisu
Rada pověřuje vedoucí PBH prověřením
situace k povolení chovu psa na ul. Soudní
č. p. 57 majiteli dle zápisu,
Rada schvaluje inzerci města Jevíčka
v Deníku Svitavsko v částce 6.760 Kč bez
DPH
Rada schvaluje konání divadelního
představení „Vražda sexem“ divadla Pavla
Trávníčka v částce 45.000 Kč vč. DPH dne
10. 10. 2009 v prostorách kina v Jevíčku,
Rada schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě
o nájmu billboardu uzavřené dne 14. 2.
2008 mezi Městem Jevíčko a VPO
Protivanov, a. s.,
Rada schvaluje zakoupení komponentů
pro výpočetní techniku na MěÚ Jevíčko
v částce 2.840 Kč vč. DPH,
Rada ruší bod usnesení 10/60 z 30. 3. 2009,
Rada pověřuje IT poptávkovým řízením na
akci: „Stavební úpravy – B. j. 4PB – VB,
Okružní II, č. p. 263, Jevíčko“ firem dle
zápisu,
Rada schvaluje cenovou nabídku firmy
SKANSKA DS a. s., Bohunická 133/50,
619 00 Brno na opravu komunikace na ul.
K. Čapka v Jevíčku v částce 49.426 Kč vč.
DPH,
Rada schvaluje cenovou nabídku firmy
AKVAMONT spol. s r. o., Hlavní 426/4,
568 02 Svitavy-Lačnov, za pronájem
recyklačního zařízení na asfalt BAGELA za
částku 17.850 Kč vč. DPH/den + cca 10 l
nafty/1tunu + přeprava bagely na místo 28
Kč/km,
Rada schvaluje cenovou nabídku a SOD ak.
soch. Martina Pokorného na restaurování
poškozené středové části kašny v Jevíčku za
částku 25.615 Kč vč. DPH,
Rada schvaluje cenovou nabídku a SOD na
restaurování patky portálu a kamenného
stupně kostela Nanebevzetí Panny Marie
ak. soch. Martina Pokorného za částku
38.150 Kč vč. DPH,
Rada pověřuje IT poptávkovým řízením na
akci „Domovní ČOV pro dům č. p. 35 –
Zadní Arnoštov“,
Rada schvaluje zhotovení hromosvodu se
spoluúčastí města Jevíčko na bytovém
domě K. H. Borovského č. p. 475, 476
v částce 13.900 Kč.

Usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva
města Jevíčka konaného dne 15. dubna 2009
33/1 Zastupitelstvo s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Dušan Pávek dipl.
um., Mgr. Miloslav Parolek, Stanislav Dokoupil,
b) ověřovatele zápisu: Ing. Pavel Vykydal, Ing.
Jaroslav Zezula,
c) program zasedání,
d) smlouvu o dílo č. 11/2009 mezi Městem Jevíčko
a firmou DEAS, spol. s r. o., Rovná 2146, 680
01 Boskovice k provedení opravy místní
komunikace Zadní Arnoštov v částce 422.466
Kč vč. DPH,
e) zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové
organizace Základní školy Jevíčko za rok 2008,
který bude dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů použit
dle přílohy zápisu,
f) zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové
organizace Podniku bytového hospodářství
města Jevíčko za rok 2008, který bude dle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů použit dle přílohy
zápisu,
g) smlouvu č. Z_S42_12_4120039169 mezi
Městem Jevíčko a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín
o zajištění rezervovaného příkonu pro připojení
6 odběrných míst na ul. K. Čapka, parc. č.
538/22 v částce 75.000 Kč,
h) smlouvu o smlouvě budoucí kupní a kupní
smlouvu mezi Městem Jevíčko a Michalem
Hubeným, Ladova 11, 620 00 Brno na prodej
pozemku p. č. 4232/8 (720 m2) – trvalý travní
porost v k. ú. Jevíčko–předměstí za cenu 300
Kč/m2, celkem 216.000 Kč + úhradu správního
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč
+ částečnou (1/16) úhradu vyhotovení
geometrického plánu v hodnotě 4.095 Kč +
připojovací poplatek ČEZ ve výši 12.500 Kč +
přípojku vody včetně vodoměrné šachty ve výši
23.734 Kč + přípojku kanalizace ve výši 9.816
Kč,
i) smlouvu o smlouvě budoucí kupní a kupní
smlouvu mezi Městem Jevíčko a Karlem
a Jaroslavou Řehořovými, M. Mikuláše 757,
569 43 Jevíčko na prodej pozemku p. č. 4232/13
(800 m2) – trvalý travní porost v k. ú.
Jevíčko–předměstí za cenu 300 Kč/m2, celkem
240.000 Kč + úhradu správního poplatku
katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč +
částečnou (1/16) úhradu vyhotovení geometrického plánu v hodnotě 4.095 Kč + připojovací
poplatek ČEZ ve výši 12.500 Kč + přípojku
vody včetně vodoměrné šachty ve výši 23.734
Kč + přípojku kanalizace ve výši 9.816 Kč,
j) cenovou nabídku o SOD na provedení
odborného bezpečnostního řezu firmou Jiří
Malý, Šeříkova 663/42, 637 00 Brno-Jundrov za
částku 195.170 Kč bez DPH,
k) výrobu a montáž přístřešku 2 ks autobusových
zastávek firmou REGAM s. r. o., Brněnská 775,
Jevíčko v částce 57.600 Kč bez DPH/jednu
autobusovou zastávku,
l) cenovou nabídku a dodatek č. 2 ke SOD
s firmou J&S spol. s r. o. Moravská Třebová na
podbití prostor kolem komínu a lávek u komínů
v atriu bývalého augustiniánského kláštera v Jevíčku za cenu 171.095 Kč vč. DPH,
m)cenovou nabídku a SOD na výměnu vodovodu
a kanalizace na ul. Nappova a Nerudova v Jevíčku firmou AKVAMONT s. r. o. se sídlem
Svitavy-Lačnov, Hlavní 426/4 za částku
4.703.027 Kč vč. DPH,
n) cenovou nabídku a SOD na rekonstrukci
ústředního vytápění a rozvodu vody v MŠ
Jevíčko firmou Josef Bidmon, K. Čapka 605,
Jevíčko za částku 1.698.260 Kč vč. DPH,
o) cenovou nabídku a SOD na úpravu bytové
jednotky ve 2. NP DPS Kobližná 125 v Jevíčku
firmou ELDEK s. r. o., Hlavní 178, 678 38
Cetkovice za částku 192.888 Kč vč. DPH,
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p) cenovou nabídku a SOD na opravu omítek
bývalého kláštera Komenského nám. 167 v Jevíčku firmou MATOUŠEK CZ a. s., Čechyňská
419/14a, 602 00 Brno za částku 785.515 Kč
vč. DPH,
q) cenovou nabídku a SOD na výměnu oken
budovy zámku č. p. 451 v Jevíčku firmou
Vojtěch Pirunčík, 9. května 21, 747 61 Raduň
za částku 1.086.253 Kč vč. DPH,
r) cenu za prodej části pozemku p. č. 4232/1 –
orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí za cenu 300
Kč/m2 + úhradu vyhotovení nového geometrického plánu,
s) rozdělení částky 270.000 Kč v 1. etapě
grantového systému Města Jevíčka 2009.
33/2 Zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í :
a) zprávu předsedy komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu o činnosti komise za
rok 2008,
b) zprávu předsedkyně osadního výboru Zadní
Arnoštov,
c) varianty rozšíření hřbitova a informace paní
Janíkové ze Zahradní a krajinářské tvorby Brno,
d) informaci starosty o předání technologických
úprav televizního kabelového rozvodu v oblasti
sídliště v Jevíčku se zprovozněním a rozšířením
kapacity zpětného kanálu firmou GT servis

s. r. o., Litomyšl
e) inventarizační zápis o provedené fyzické a dokladové inventarizaci majetku Města Jevíčko
k 31. 12. 2008,
f) možnost nominovat dobrovolníka v rámci akce
„Ocenění dobrovolníků východních Čech při
galavečeru Den D 2009“,
g) informaci starosty o možném dopravním
značení při vjezdu z ulice Třebovská a Brněnská
na Palackého náměstí,
h) informaci starosty o stanovisku Mgr. Cedza
z odboru životního prostředí MěÚ Moravská
Třebová k výstavbě fotovoltaické elektrárny,
I) informaci starosty o likvidaci černé skládky na
tělese autostrády a o nalezených předmětech
doličných,
j) informaci starosty o změnách termínů zasedání
rady města.
33/3 Zastupitelstvo r u š í:
a) bod usnesení ZM 31/1 písm. m) ze dne 18. 2.
2009 (ZM schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí kupní a kupní smlouvu mezi Městem
Jevíčko a Evou Hubenou a Michalem
Hubeným, Ladova 11, 620 00 Brno na prodej
pozemku p. č. 4232/8 (720 m2) – trvalý travní
porost v k. ú. Jevíčko–předměstí za cenu 300
Kč/m2, celkem 216.000 Kč + úhradu správního

poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč
+ částečnou (1/16) úhradu vyhotovení
geometrického plánu v hodnotě 4.095 Kč +
připojovací poplatek ČEZ ve výši 12.500 Kč +
přípojku vody včetně vodoměrné šachty ve výši
23.734 Kč + přípojku kanalizace ve výši 9.816
Kč),
b) bod usnesení ZM 30/1 písm. g) ze dne 21. 1.
2009 (ZM schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí kupní a kupní smlouvu mezi Městem
Jevíčko a Karlem Řehořem, M. Mikuláše 757,
569 43 Jevíčko na prodej pozemku p. č. 4232/13
(800 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko–předměstí
za cenu 300 Kč/m2, celkem 240.000 Kč +
úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu
v hodnotě 500 Kč + částečnou (1/16) úhradu
vyhotovení geometrického plánu v hodnotě
4.095 Kč + připojovací poplatek ČEZ ve výši
12.500 Kč + přípojku vody včetně vodoměrné
šachty ve výši 23.734 Kč + přípojku kanalizace
ve výši 9.816 Kč.
33/4 Zastupitelstvo p o v ě ř u j e :
a) místostarostu Ing. Antonína Staňka přípravou
a řešením prodeje pozemku p. č. 13/2 – zahrada
a nově zaměřeného pozemku p. č. 15/4 –
zahrada, vše v k. ú. Jevíčko- předměstí s žadateli
na ul. Okružní III.

Policejní zprávy

7. 4. 2009 To se nedělá!
Jevíčko – Ukradené dva páry lyží, snowboardové
prkno, rozbité zadní okno osobního motorového
vozidla VW Caravelle a poškozené 3 kusy
pneumatik. To je výčet škod, které zůstaly majiteli
po řádění neznámého vandala a zloděje v jedné
osobě. Nyní po něm jevíčští policisté pátrají.
V případě dopadení zloději hrozí až dva roky za
mřížemi.
8. 4. 2009 Mladá řidička skončila v příkopu
Krátce po osmé hodině ráno se mladé řidičce,
jedoucí ve směru od Biskupic na Chornice,
udělalo nevolno a právě tato nepříznivá situace
měla za následek havárii vozidla, které skončilo
v příkopu. Se zraněními byla žena převezena do
nemocnice. Alkohol byl vyloučen, rovněž tak
technická závada na vozidle. Případ je i nadále
v šetření.
9. 4. 2009 Nalezené peníze si ponechal. Co
takhle svědomí?
V Jevíčku policisté řeší případ zatajení nálezu
bankovek, ponechaných v bankomatu, které tam
poškozený krátce před devátou hodinou ponechal. Jedná se o 7 tisíc korun, které má v současné
době neznámý pachatel. S největší pravděpodobnosti pachatel ani netuší, že tím, že si bankovky
ponechal, se dopouští trestného činu, za který
může být potrestán odnětím svobody v délce
jednoho roku.
10. 4. 2009 Zloděj využil příležitost
V Jevíčku policisté zahájili úkony trestního řízení
pro podezření ze spáchání trestného činu krádež,
které se dopustil prozatím neznámý pachatel
v době od 8. do 9. dubna, když na jedné z jevíčských zahrad, přiléhající k rodinnému domku
odcizil majiteli umyté a připravené na „přezutí“
4 kusy kompletních kol v hodnotě 8 tisíc korun.
13. 4. 2009 Z trezoru ukradl hotovost
Vloupání do jedné z kanceláří na Jevíčsku nyní
řeší policisté. Neznámý pachatel z neděle na
pondělí vnikl do areálu. Poté násilně vnikl do
hospodářské budovy objektu, kde se středem jeho
zájmu stal trezor, ze kterého odcizil částku
přesluhující 90 tisíc korun. Po zloději a odcizené
hotovosti policisté pátrají.
22. 4. 2009 Vyhrožoval s nožem v ruce
Policisté v Jevíčku se již nějaký čas zabývají
případem, jehož hlavním aktérem je 51letý muž
z Jevíčska, který v říjnu loňského roku v několika
případech verbálně napadal kolemjdoucí občany.

V jeho slovech mnohdy zaznívaly i výhrůžky,
které v poškozených vzbuzovaly důvodnou obavu
o život a zdraví. V březnu letošního roku muž
opět začal opětovně slovně napadat sousedy. Vše
vyvrcholilo tím, když na jedné z jevíčských ulic
opět začal se svými útoky a přitom v ruce držel
nůž. Jeden z poškozených v obavách o svůj život
vše oznámil na policii. Podezřelý byl v úterý
21. dubna obviněn ze dvou trestných činů. Jedná
se o trestný čin výtržnictví a násilní proti skupině
obyvatel a proti jednotlivci. Případ bude mít
zanedlouho dohru u soudu, jelikož je řešen ve
zkráceném přípravném řízení. Za své jednání si
může útočník, v případě prokázání viny u soudu,
vysloužit až jednoletý trest odnětí svobody nebo
peněžitý trest.
24. 4. 2009 Krást se nemá!
Jevíčští policisté se zabývají případem trestného
činu krádež a neoprávněné držení platební karty.
Z těchto trestných činů je podezřelý 22letý muž,
který v průběhu ledna a února tohoto roku v pěti
případech a to bez vědomí majitele vybral z bankomatu na odcizenou platební kartu 12 tisícovou
hotovost. Mladík nyní čelí obvinění. Případ, který
je řešen ve zkráceném přípravném řízení bude za
nedlouho projednáván u soudu. Zajímá vás výše
trestu, která mladíkovi hrozí? V případě, že mu
bude u soudu prokázána vina, může si pobýt za
mřížemi až dva roky.
27. 4. 2009 Zboží si vzal, platit už nechce
Policisté evidují přestupek proti majetku, kterého
se dopustil svým jednáním muž, když si koupil od
poškozeného tři alu disky v hodnotě 4 500 korun,
ale do současné doby za ně prodávajícímu
nezaplatil. Poškozenému došla trpělivost a tak
celou věc oznámil na Obvodním oddělení
v Jevíčku.
28. 4. 2009 Zloděj využil příležitost
V jedné z obcí na Jevíčsku bylo majiteli za necelou
půl hodinu odcizeno horské jízdní kolo. To majitel
nechal odstavené před restauračním zařízením,
a když se k němu vrátil zpět, kolo na původním
místě již nebylo. Hodnota kola je majitelem
vyčíslena na 16 tisíc korun. Případ šetří policisté
z Obvodního oddělení Jevíčko, kteří zahájili úkony
trestního řízení pro podezření ze spáchání
trestného činu krádež. Po pachateli a odcizeném
kole policisté pátrají. Pachateli za krádež hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.
nprap. Anna Štegnerová

25. 3. 2009 Tentokrát je násilnicí žena
V Jevíčku policisté zahájili úkony trestního řízení
pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení
na zdraví, ze kterého je podezřelá
54letá žena z Jevíčska. Ta měla po
vzájemné slovní rozepři a následném fyzickém kontaktu strčit do
43letého muže natolik silně, že
upadl na zem a pádem si způsobil
zranění hlavy, jež si vyžádalo několikadenní
lékařskou péči. Žena byla policisty ve zkráceném
přípravném řízení obviněna.
31. 3. 2009 Dosti nevybíravý způsob komunikace
Jevíčko – Držet v ruce nůž na jedné z jevíčských
ulic krátce po osmé hodině ráno a vyhrožovat
usmrcením, je poněkud zvláštní způsob vyjadřování. Pro takovýto způsob jednání se rozhodl
51letý muž, který navíc opakovaně, převážně však
verbálně, obtěžuje poškozeného a jeho rodinu.
Vzhledem k poslednímu incidentu, kdy ostří nože
v poškozeném vzbudilo obavu o život svůj i rodiny, rozhodl se o případu informovat policii.
Ta v současné době zahájila úkony trestního řízení
pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví a násilí proti skupině obyvatelů a proti
jednotlivci.
5. 4. 2009 Služební pes nalezl odcizenou
peněženku
Chornice – Škody za víc jak 168 tisíc korun, to
výsledek návštěvy neznámého pachatele, který se
v přesně nezjištěné době, zřejmě ze soboty na
neděli vloupal do l areálu jedné chornické firmy.
Středem zájmu byla hlavně finanční hotovost. Ve
snaze zmocnit se více věcí, vešel do přilehlého
objektu, ze kterého krom hotovosti, odcizil i alkohol a cigarety. Poté navštívil další z přilehlých
objektů, kde opět ukradl peníze. Na místo činu byl
krom výjezdové skupiny přizván i služební pes
„Ivoš“, který vypracoval pachovou stopu v délce
několika set metrů, kde nalezl jeden z odcizených
předmětů, kterým byla peněženka, ta byla bohužel
prázdná. Policisté z Moravské Třebové v souvislosti s případem zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestného činu krádež a poškozování cizí věci. Vzhledem k tomu, že případ
spadá do kompetence jevíčských policistů, bude
jim zadokumentovaný spis postoupen.
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