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Usnesení 
z 5. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka 

konaného dne 16. března 2011 
 
5/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení:  Ing. Jaroslav Zezula, Dagmar Krhlová, Ing. Kamil Stopka, 

b) program zasedání, 

c) hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZUŠ Jevíčko za rok 2010 se ziskem finanční částky 
17.893,77 Kč, kdy částka ve výši 10.000 Kč bude převedena do fondu odměn a částka ve výši 
7.893,77 Kč bude převedena do rezervního fondu, 

d) rozpočet Města Jevíčko na rok 2011, 

e) pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Jevíčko, 

f) zpracování změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Jevíčko projekční kanceláří Atelier Ing. arch. 
Pavel Mudruňka, Palackého 207, 533 04 Sezemice za cenu ve výši 72.000 Kč vč. DPH, 

g) záměr směny pozemku p. č. 5359 (1.880 m2) – vodní plocha v majetku Pozemkového fondu ČR 
za pozemek p. č. 4128 (4.512 m2) – orná půda v majetku Města Jevíčko oba v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

h) rozdělení částky 357.500 Kč v 1. etapě grantového systému Města Jevíčka v roce 2011, kdy částka 
69.247 Kč bude rozdělena z výtěžku VHP za rok 2010 a zbytek bude rozdělen z rozpočtu města, 

i) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Karel Smékal, E. Ušela 312, 679 63 Velké 
Opatovice na akci „Přemístění a obnova rumpálové studny Mařín“ za částku 330.075 Kč vč. DPH, 

j) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou VPO Protivanov na akci „Výměna oken 
na budově č. p. 75 na ul. Růžová v Jevíčku“ za částku 170.131 Kč vč. DPH, 

k) záměr koupě rodinného domu č. p. 468 na ul. Svitavská, Jevíčko a pozemků p. č. st. 253 (1.037 m2) – 
zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 170/1 (122 m2) – zahrada, p. č. 170/2 (58 m2) – zahrada a p. č. 171 
(893 m2) – zahrada, to vše v k. ú. Jevíčko-předměstí vč. věcného břemene užívání ve prospěch paní 
Ludmily Jenišové za částku 1.200.000 Kč, 

l) záměr prodeje domu č. p. 263 na ul. Okružní II. v Jevíčku a pozemků p. č. st. 191 (161 m2) – zastavěná 
plocha a nádvoří, p. č. 115 (278 m2) – zahrada a p. č. 122/2 (263 m2) – zahrada vše v k. ú. Jevíčko-
předměstí, 

m) hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ Jevíčko za rok 2010, který skončil celkovou ztrátou 
81.180,08 Kč, která bude uhrazena zřizovatelem, 

n) uzavření smlouvy mezi Městem Jevíčko a MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o. p. s., se sídlem 
Městečko Trnávka č. p. 2 o půjčce finanční částky 15.000 Kč,  

 

5/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Stanislava Dokoupila a Martu 
Pocsaiovou, 

 

5/3  Zastupitelstvo   r u š í : 

a) usnesení ZM 3/1 písm. g) ze dne 19. 1. 2011 – ZM schvaluje prodej nově zaměřených pozemků 
p. č. 222/5 (575m2) – zahrada a p. č. 3073/3 (635m2) – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí Martinu 
Bendovi, Smolná 12, 569 43 Jevíčko za cenu 450 Kč/m2, celkem 544.500 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Martinem 
Bendou, na prodej pozemků p. č. 222/5 a p. č. 3073/3 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

 

5/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) starostu města, Ing. Romana Müllera, při projednávání návrhu změny č. 3 územního plánu sídelního 
útvaru Jevíčko, 

b) starostu města, Ing. Romana Müllera, projednáním podmínek koupě domu č. p. 468 na ul. Svitavská, 
Jevíčko a pozemků p. č. st. 253 (1.037 m2) – zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 170/1 (122 m2) – 
zahrada, p. č. 170/2 (58 m2) – zahrada a p. č. 171 (893 m2) – zahrada, to vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
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5/5  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu Policie ČR Moravská Třebová o bezpečnostní situaci za rok 2010 na Jevíčsku,  

b) odstoupení od záměru koupě pozemků p. č. 222/5 (575m2) – zahrada a p. č. 3073/3 (635m2) – zahrada 
v k. ú. Jevíčko-předměstí za účelem výstavby myčky osobních vozidel, 

c) prezentaci podnikatelského záměru v k. ú. Jevíčko-předměstí, zástupci společnosti REHAU, s. r. o.  

 

 

 

Ing. Roman Müller, v. r.                                           Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
                                    starosta                                                                  místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 17. 3. 2011 
Sejmuto: 4. 4. 2011 


