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Usnesení 
z 9. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka 

konaného dne 17. srpna 2011 
 

9/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloslav Parolek, Dušan Pávek, dipl. um. a Ing. Kamil Stopka, 

b) program zasedání, 

c) prodej pozemků p. č. 222/5 (575 m2) a p. č. 3073/3 (635 m2) – oba zahrada v k. ú. Jevíčko-
předměstí společnosti SUPERSEKTOR, s. r. o., Lesní 696, 679 63 Velké Opatovice za cenu 
450 Kč/m2, celkem 544.500 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
500 Kč,  

d) smlouvu o smlouvě budoucí směnné a směnu částí pozemků p. č. 4224/2 – orná půda, p. č. 
530/21 – orná půda, p. č. st. 1013/2 – zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 5452 – ostatní plocha, 
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí v celkové výměře dle geometrického zaměření po realizaci stavby 
v majetku Města Jevíčka za části pozemků p. č. 4221/2 – orná půda a p. č. 4222/2 – orná půda, 
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí v celkové výměře dle geometrického zaměření po realizaci stavby 
v majetku společnosti AVEKO Servomotory, s. r. o., 

e) prodej pozemku p. č. 4241/21 (19 m2)  a p. č. 4241/22 (19 m2) – oba orná půda v k. ú. Jevíčko-
předměstí Milanu Svitákovi, Tehovská 1408/31, Praha 10 za cenu 5.000 Kč/pozemek, celkem 
10.000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a Milanem Svitákem na prodej pozemků p. č. 4241/21 a p. č. 4241/22 – oba 
orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

f) prodej pozemků p. č. 3058/1 (2864 m2) – trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí Ing. Anně 
Sekerkové, Biskupice 3, 569 43 Jevíčko za cenu 120 Kč/m2, celkem 343.680 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Ing. Annou Sekerkovou, 

g) koupi pozemku p. č. 3057/4 (32 m2) – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí od Ing. Anny 
Sekerkové, Biskupice 3, 569 43 Jevíčko za cenu 120 Kč/m2, celkem 3.840 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi Ing. Annou Sekerkovou 
a Městem Jevíčko,  

h) prodej nově zaměřených pozemků p. č. st. 1340 (57 m2) – zastavěná plocha a nádvoří za cenu 
300 Kč/m2 a p. č. 46/4 (28 m2) – zahrada za cenu 70 Kč/m2, celkem 19.060 Kč, vše v k. ú. 
Jevíčko-předměstí Věře Kaderkové, Záhumení 597, 679 63 Velké Opatovice + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč + úhradu vyhotovení geometrického plánu 
v hodnotě 7.056 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Věrou Kaderkovou na prodej 
pozemků p. č. st. 1340 – zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 46/4 – zahrada, oba v k.ú. Jevíčko-
předměstí, 

i) kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Petrem Šejnohou, Křenov 149, 569 22 Křenov na koupi 
pozemku p. č. st. 50/2 (212 m2) – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zadní Arnoštov za cenu 
150 Kč/m2, celkem 31.800 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč, 

j) nabytí pozemku p. č. 2490/2 (22 m2) – trvalý travní porost v k. ú. Zadní Arnoštov, dle 
geometrického plánu č. 208-464/2011 do vlastnictví města, 

k) cenovou nabídku a SOD mezi mezi Městem Jevíčko a firmou Mrňka, a. s., 798 52 Konice – Bídov 
463 na akci: „Výměna oken v Synagoze, ul. Soudní, Jevíčko“ ve výši 371.976 Kč vč. DPH, 

l) vícepráce provedené firmou Mrňka, a. s., 798 52 Konice – Bídov 463 na akci: „Výměna oken 
ve dvorním traktu stávající budovy MěÚ“ za částku 14.776 Kč vč. DPH, 

m) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Mrňka, a. s., 798 52 Konice – Bídov 463 
na akci: „Výměna oken budovy MěÚ“ za částku 159.080 Kč vč. DPH, 

n) cenovou nabídku a SOD  mezi Městem Jevíčko a VPO Protivanov, a. s., na akci: „Výměna oken 
ve spojovacích chodbách v budově MŠ Jevíčko“ za částku 44.933 Kč vč. DPH a provedení 
zednických prací do 50.000 Kč vč. DPH svépomocí města,    
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o) ustanovení redakční rady Jevíčského zpravodaje ve složení: Ing. Jan Suchomel, PaedDr. Štěpán 
Blažek, Ing. Roman Müller, Jiří Smékal, Dalibor Šebek, Helena Vykydalová, Pavla Konečná 
a Mgr. Robert Jordán, 

 

9/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Zezulu 
a Bc. Jana Finsterleho, 

 

9/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) rozbor hospodaření města Jevíčko za období I.-VI. 2011, 

b) zprávu finančního výboru, 

c) zprávu kontrolního výboru, 

d) informace Policie ČR týkající se osoby Miroslava Palcera, 

e) informaci o petici občanů proti prodeji pozemku p. č. 4000 v k. ú. Jevíčko-předměstí s opatřením 
uvedeným v zápisu, 

f) návrh obecně závazné vyhlášky města Jevíčko č. 6/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství ve městě Jevíčku, 

 

9/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) starostu Města Jevíčko, jednáním za město ve veřejném výběrovém řízení s Pozemkovým 
fondem ČR ve věci převodu (koupě) pozemku p. č. 2490/2 v k. ú. Zadní Arnoštov. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 19. 8. 2011 
Sejmuto: 5. 9. 2011 
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