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Usnesení 
z 6. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka 

konaného dne 13. dubna 2011 
 
 

6/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení:  Ing. František Bušina, Mgr. Miloslav Parolek, Bc. Jan Finsterle, 

b) program zasedání, 

c) udělení souhlasu společnosti AVEKO Servomotory, s. r. o., K. Čapka 740, 569 43 Jevíčko 
s umístěním stavby a provedením stavby „Přístavba montážní haly“ pro účely územního řízení 
a stavebního řízení na pozemcích p. č. 530/21 – orná půda, p. č. 4224/2 – orná půda a p. č. 5452 
– ostatní plocha, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

d) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a ak. soch. Martinem Pokorným, Jeseniova 67, 
130 00 Praha 3 na akci „Městská kašna na Palackého náměstí, p. č. 96/1 - restaurování“ za 
částku 371.580 Kč vč. DPH, 

e) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou KOLP, s. r. o., Dr. Jánského 1176/36, 
571 01 Moravská Třebová na akci „Oprava omítek budovy kláštera č. p. 167 – severní strana“ 
za částku 516.370 Kč vč. DPH, 

f) směnu pozemku p. č. 4128 (4512 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko–předměstí s Českou republikou, 
se správou Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 za pozemek p. č. 5359 
(1.880 m2) – vodní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí a úhradu správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 500 Kč a směnnou smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pozemkovým fondem ČR 
na směně pozemku p. č. 4128 za pozemek p. č. 5359, oba v k.ú. Jevíčko-předměstí, 

g) minimální cenu za prodej 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 ve výši 950.000 Kč, 

h) dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi Městem Jevíčko a Regionální radou regionu 
soudržnosti Severovýchod se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové, týkající se nového 
čísla úvěrového projektového účtu, 

i) dodatek č. 2 ke SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Husova 437, 
566 01 Vysoké Mýto, týkající se provádění úhrad faktur z nového čísla úvěrového projektového 
účtu, 

j) směnu plynovodní přípojky vč. pilíře vybudované Městem Jevíčko za vodovodní řad PE DN 100 
v délce 39 m vybudovaný Ing. Annou Sekerkovou, Biskupice 3, 569 43 Jevíčko na ul. Pod 
Zahradami v Jevíčku, 

k) prodejní cenu jednotlivých bytů domu č. p. 464 na ul. K. H. Borovského v Jevíčku dle zápisu, 

l) připojení se k petici – „Petice za urychlené prosazení realizace rychlostní silnice R43“, kterou 
sestavil Petiční výbor Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43, 

m) podání žádosti z OPŽP v rámci prioritní osy 1, oblasti podpory 1. 3. „Omezování rizika povodní“ na 
pořízení protipovodňového varovného systému (formou bezdrátového rozhlasu) a digitálního 
povodňového plánu s předpokládaným podílem města ve výši 10 % z celkových nákladů projektu, 

n) cenovou nabídku a mandátní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Regionální rozvojovou agenturou 
Východní Moravy, Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín na konzultační a poradenské služby 
v rámci zpracování žádosti o dotaci, dotační management a zajištění výběrových řízení v rámci 
projektu „Protipovodňový varovný systém a digitální povodňový plán“ za odměnu ve výši 
118.800 Kč vč. DPH, 

 

6/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Petra Spáčila a Vojtěcha 
Hebelku, 
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6/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu místostarosty o činnostech v Zadním Arnoštově za I. čtvrtletí 2011, 

b) zprávu komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu, 

c) zápis ze schůze finančního výboru konané dne 6. 4. 2011,  

d) nabídku Regionální televize VENKOV s možností zapojení města do projektu regionální 
internetové televize, 

e) informaci starosty o odvolání paní Marie Neubauerové z pozice výkonné ředitelky Svazku obcí 
skupinového vodovodu Malá Haná, 

f) bezúplatný převod majetku z Města Jevíčko na Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná, 

 

6/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) radu města projednáním prodeje bytů na ul. K. H. Borovského 464 v Jevíčku s jejich nájemníky. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 14. 4. 2011 
Sejmuto: 2. 5. 200 


