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Usnesení 
z 10. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka 

konaného dne 14. září 2011 
 

10/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Dagmar Krhlová, Stanislav Dokoupil, Marta Pocsaiová, 

b) program zasedání, 

c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2011 č. 2, 

d) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Karel Smékal, E. Ušela 312, 679 63 
Velké Opatovice, na akci: „Oprava fasády Třebovská 75“ za částku 299.660 Kč vč. DPH,  

e) kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností SUPERSEKTOR, s. r. o., Lesní 696, 679 63 
Velké Opatovice na prodej pozemků p. č. 222/5 (575 m2) a p. č. 3073/3 (635 m2) – oba zahrada 
v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

f) vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele územního plánu města Jevíčko, 

g) změnu návrhu Regulačního plánu MPZ Jevíčko na základě žádosti HRH Real, s. r. o., Jevíčko 
v rozsahu dle doporučení zpracovatele US Brno, s. r. o., a stanoviska KrÚ Pardubického kraje, 
odboru školství, kultury a tělovýchovy, 

h) koupi pozemku p. č. 4202/6 – orná půda (24 m2) v k. ú. Jevíčko-předměstí od Bc. Ondřeje Jelínka 
a Mgr. Radky Jelínkové, M. Mikuláše 757, 569 43 Jevíčko za sjednanou cenu 7.200 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Bc. Ondřejem Jelínkem a Mgr. Radkou Jelínkovou na koupi pozemku p. č. 4202/6 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí, 

i) dodatek č. 4 mezi Městem Jevíčko a firmou Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Husova 437, 566 01 
Vysoké Mýto, který upravuje cenu díla o méněpráce, které nebyly v průběhu akce „Revitalizace 
Palackého náměstí v Jevíčku“ realizovány a nebudou se fakturovat a činí částku 208.252 Kč 
bez DPH, 

 

10/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Dušana Pávka, dipl. um. 
a Mgr. Miloslava Parolka, 

 

10/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu místostarosty o činnostech v Zadním Arnoštově za období duben – srpen 2011, 

b) zprávu o činnosti výjezdové jednotky SDH města Jevíčko za rok 2011,  

c) zprávu komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje, 

d) zprávu ze schůze SPOZu ze dne 5. 9. 2011, 

 

10/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) radu města realizací výběrového řízení na zpracovatele územního plánu města Jevíčko, 

b) kontrolní výbor provedením inventarizace značení městských ulic.  

 

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