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Usnesení 
ze 14. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 18. ledna 2012 
 

14/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Kamil Stopka, Ing. František Bušina, Marta Pocsaiová, 

b) program zasedání, 

c) poskytování odměny nové zastupitelce, paní Pavle Konečné, ode dne vzniku mandátu, 

d) přílohu č. 6 ke Směrnici o cestovních náhradách dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., a vyhlášky 
MPSV č. 429/2011 Sb., 

e) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2011 č. 5, 

f) úprava rozpočtu Města Jevíčko na rok 2012 č. 1, 

g) investiční a neinvestiční akce v Jevíčku a Zadním Arnoštově na rok 2012, 

h) odpisový plán majetku MŠ Jevíčko na rok 2012, 

i) vícepráce provedené firmou ALKYON ELECTRIC – Ing. Bedřich Huzlík, Víska u Jevíčka 3, 
na rekonstrukci a instalaci zabezpečovacího systému stávající budovy a přístavby budovy MěÚ 
za částku 3.376 Kč bez DPH,  

j) cenovou nabídku firmy ELDEK, s. r. o., Hlavní 177, 679 38 Cetkovice, na akci: „Archiv MěÚ 
Jevíčko“ za částku 274.505 Kč vč. DPH,  

k) prodejní cenu nemovitosti č. p. 348 v k. ú. Jaroměřice ve výši znaleckého posudku t. j. 
282.370 Kč, 

l) kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Slovenskou republikou - Centrem výskumu rastlinnej 
výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany, Slovenská republika na koupi pozemků p. č. st. 
1131/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1574 m2, p. č. 538/1 ostatní plocha o výměře 4443 
m2 a p. č. 538/60 ostatní plocha o výměře 180 m2, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

m) maximální náklady na organizaci a zajištění VI. městského plesu, který se uskuteční dne 
18. 2. 2012, ve výši 65.000 Kč, 

n) uzavření smlouvy mezi Městem Jevíčko a Agenturou Ladislav Machů – CZECH LIVE, 763 23 
Sehradice 173 na zajištění vystoupení hudební skupiny DESMOD ze Slovenské republiky v rámci 
Jevíčské pouti, které proběhne dne 12. 8. 2012 za částku 82.000 Kč bez DPH s podmínkou, že 
náklady budou v plné výši uhrazeny ze sponzorských příspěvků, 

 

14/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Zezulu a Petra 
Spáčila, 

 

14/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) rezignaci Dagmar Krhlové na mandát člena zastupitelstva ke dni 19. 12. 2011, 

b) vznik mandátu na člena zastupitelstva města dle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí, který Pavla Konečná přijala dnem 21. 12. 2011, 

c) návrh na vydání Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Jevíčko (dále ÚP SÚ), 

d) posouzení návrhu Změny č. 3 ÚP SÚ Jevíčko krajským úřadem, 

e) vyhodnocení výsledků projednání Změny č. 3 ÚP SÚ Jevíčko s určeným zastupitelem, 

f) odůvodnění Změny č. 3 ÚP SÚ Jevíčko, 

g) souhrnný přehled obdržených dotací a grantů za rok 2011, 

h) zápisy o výsledcích kontrol provedených členy kontrolního výboru s vyjádřením kontrolovaného 
subjektu, 
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i) vysvětlení starosty ve věci odvodu a penále udělených městu na základě Rozhodnutí Generálního 
finančního ředitelství Praha. 

 

14/4  Zastupitelstvo   k o n s t a t u je   o v ě ř e n í :  

a) že návrh Změny č. 3 ÚP SÚ Jevíčko není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených 
orgánů a stanoviskem krajského úřadu, 

 

14/5  Zastupitelstvo   v y d á v á :  

a) Změnu č. 3 ÚP SÚ Jevíčko formou opatření obecné povahy, 

 

14/6  Zastupitelstvo   u k l á d á :  

a) starostovi města oznámit vydání Změny č. 3 ÚP SÚ Jevíčko vyvěšením na úřední desce, 

 

14/7  Zastupitelstvo   r u š í :  

a) usnesení ZM 7/3 písm. a) ze dne 18. 5. 2011 – ZM pověřuje radu města zajištěním výběrového 
řízení na dodavatele projektové dokumentace na akci: „Revitalizace východní části Palackého 
náměstí v Jevíčku“. 

 

 
 
 
 
 
 

      Ing. Roman Müller, v. r.                                 Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
                                        starosta                                                        místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 26. 1. 2012 
Sejmuto: 13. 2. 2012 


