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Usnesení 
z 12. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka 

konaného dne 23. listopadu 2011 
 

12/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Antonín Staněk, Petr Spáčil, Ing. Jaroslav Zezula, 

b) program zasedání, 

c) rozdělení částky 125.100 Kč ve 2. etapě grantového systému Města Jevíčka v roce 2011, 

d) grantový systém Města Jevíčka na rok 2012,  

e) přílohy č. 1, 2 a 3 ke smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu č. 103000213 ve znění 
pozdějších dodatků mezi Městem Jevíčko a společností SITA a. s., Divize JIH, Holzova 14/730, 
628 00 Brno (identifikační list, specifikace služeb a ceníky pro rok 2012), 

f) doplnění inventarizační komise PBH města Jevíčka o dva členy dle zákona č. 563/1991 Sb., 
novými členy se stali Ing. Jaroslav Zezula a Mgr. Jiří Janeček, 

g) cenu stočného pro rok 2012 ve výši 28,50 Kč/m3 vody vč. DPH, 

h) koupi pozemku p. č. 387/2 (20 m2) a p. č. st. 387/3 (20 m2) – oba zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Jevíčko-předměstí za částku 16.000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu 
v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem 
č. S/OM/4948/11/MB na koupi pozemků p. č. 387/2 a p. č. st. 387/3 – oba zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

i) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou ELPO Jiří Popelka, Okružní IV/716, 
569 43 Jevíčko na akci „Veřejné osvětlení ul. Svitavská“ za částku 81.084 Kč vč. DPH, 

j) finanční příspěvek ve výši 50.000 Kč Římskokatolické farnosti Jevíčko, Komenského nám. 165, 
569 43 Jevíčko na výměnu oken na faře realizovanou do konce roku 2012, 

k) návrh zadání ÚP Jevíčko v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona, 

l) zpracovatele ÚP Jevíčko dle výsledku výběrového řízení – Ing. arch. Pavla Mudruňku, 
IČ: 45511888, Palackého 207, 533 04 Sezemice a smlouvu o dílo mezi Městem Jevíčko a Ing. 
arch. Pavlem Mudruňkou na zpracování ÚP Jevíčko za cenu 880.800 Kč vč. DPH, 

m) cenu ve výši 150 Kč/m2 za prodej pozemků p. č. 15/4 (72 m2) a p. č. 13/2 (40 m2), oba v k. ú. 
Jevíčko-předměstí,  

n) prodej pozemku p. č. 1418/1 (224 m2) – ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov Milanu Horákovi, 
Sladkého 500/9, 617 00 Brno za cenu 50 Kč/m2, celkem 11.200 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Milanem 
Horákem na prodej pozemku p. č. 1418/1 v k. ú. Zadní Arnoštov, 

o) koupi domu č. p. 323 a pozemku p. č. st. 261 (350 m2) – zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. 
Jevíčko-předměstí za cenu 400.000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu 
v hodnotě 500 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Barborou Spíchalovou, Josefská 
367/14, 571 01 Moravská Třebová na koupi č. p. 323 a pozemku p. č. st. 261, oba v k. ú. Jevíčko-
předměstí, 

p) odstoupení od kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Jevíčko a Miroslavem Aigelem, Hejdukova 
397, 572 01 Polička, týkající se koupě pozemku p. č. 4232/10 – trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-
předměstí, 

q) vložení infrastrukturního majetku – vodovodu Města Jevíčko dle inventurních sestav do Svazku 
obcí skupinového vodovodu Malá Haná, 

r) bezúplatný převod pozemků p. č. 93/1, p. č. 2077, p. č. 2078, p. č. 2092, p. č. 443/2, p. č. 2463, 
p.  č. 2465, p. č. 2466, p. č. st. 31, p. č. 145/1, p. č. 145/3, p. č. 1326/1, vše v k. ú. Zadní Arnoštov 
od Pozemkového fondu ČR,  
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12/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Martu Pocsaiovou 
a Ing. Františka Bušinu, 

 

12/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) informaci o inventarizaci majetku města, 

b) zápis ze schůze finančního výboru ze dne 2. 11. 2011, 

c) nabídku společnosti BONVER WIN, a. s., Ostrava, v rámci řešení budoucího stavu a provozu 
sázkových zařízení na území města Jevíčka, 

d) vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP Jevíčko s určeným zastupitelem v souladu 
s ustanovením § 47 odst. 4 stavebního zákona, 

e) upravený návrh zadání ÚP Jevíčko, 

f) informaci ředitele ZŠ Jevíčko o předpokládaných nákladech potřebných oprav v roce 2012, které 
přesahují rámec běžného rozpočtu školy, 

g) informace o předpokládané výši vodného v částce 31,20 Kč v roce 2012,  

h) nabídku p. Viléma Němce k převzetí daru v podobě podílu o velikosti 3/20 k celku pozemků p. č. 
2095 (7231 m2) – lesní pozemek a p. č. 5215 (5241 m2) – orná půda a podílu o velikosti 1/20 k 
celku pozemku p. č. 5305 (6350 m2) – trvalý travní porost, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

i) předpokládané náklady na adaptaci stávajících prostor v přízemí MěÚ Jevíčko (bývalá kancelář 
ÚP) na prostory informačního centra ve výši 400.000 Kč bez DPH, 

j) odstoupení Pavly Konečné z redakční rady Jevíčského zpravodaje na vlastní žádost, 

k) informace o obdržených dopisech adresovaných zastupitelům města od starosty obce Vítějeves 
pana Petra Havlíčka a starostky obce Kamenné Horky paní Aleny Odehnalové, 

 

12/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) člena redakční rady Ing. Romana Müllera, svoláním schůzky redakční rady, kde bude dohodnutý 
 způsob práce redakční rady jevíčského zpravodaje. 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 30. 11. 2011 
Sejmuto: 16. 12. 2011 


