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Usnesení 
z 15. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 15. února 2012 
 

15/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jiří Janeček, Pavla Konečná, Vojtěch Hebelka, 

b) program zasedání, 

c) zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Jevíčko, kterou se mění dosavadní zřizovací 
listina ze dne 1. 3. 1999,  

d) zřizovací listinu příspěvkové organizace Podniku bytového hospodářství města Jevíčka, kterou 
se mění dosavadní zřizovací listina ze dne 31. 5. 2004,  

e) zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřské školy v Jevíčku, kterou se mění dosavadní 
zřizovací listina ze dne 13. 2. 2001,  

f) hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZUŠ Jevíčko za rok 2011 se ziskem finanční 
částky 5,05 Kč, která bude použita do rezervního fondu, 

g) hospodářský výsledek příspěvkové organizace PBH města Jevíčka za rok 2011 se ziskem 
finanční částky z doplňkové činnosti 7.290,02 Kč, kdy částka 1.458 Kč bude převedena do fondu 
odměn a částka ve výši 5.832 Kč bude převedena do rezervního fondu, 

h) hospodářský výsledek příspěvkové organizace MŠ Jevíčko za rok 2011 se ziskem finanční částky 
49.599,89 Kč, která bude použita do rezervního fondu, 

i) plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku PBH města Jevíčka pro rok 2012, 

j) poskytnutí účelového grantu z rozpočtu města Jevíčko pro TJ SK Jevíčko, ve výši 100.000 Kč 
na zajištění provozních nákladů oddílu kopané v roce 2012, 

k) poskytnutí účelového grantu z rozpočtu města Jevíčko pro TJ Jevíčko, ve výši 100.000 Kč 
na zajištění provozních nákladů sportovní haly v roce 2012, 

l) žádost Římskokatolické farnosti Jevíčko, Komenského nám. 165, 569 43 Jevíčko o finanční 
podporu z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR v roce 2012 na akci: „Oprava oken a fasády 
kláštera č. p. 167 na Komenského náměstí (severní strana – dvorní trakt)“, s podílem financování 
70 % Ministerstvo kultury ČR, 20 % Město Jevíčko a 10 % Římskokatolická farnost Jevíčko, 

m) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Mrňka, a. s., Bídov 463, 798 52 Konice, 
na akci: „Výměna výloh a dveří budovy MěÚ Jevíčko na ul. Kostelní“ (prodejna NOPEK) za částku 
81.537 Kč vč. DPH, 

n) vícepráce provedené firmou Karel Smékal, E. Ušela 312, 679 63 Velké Opatovice, na akci 
„Oprava fasády domu č. p. 75 ul. Růžová“ ve výši 83.241 Kč vč. DPH, 

o) udělení souhlasu společnosti AVEKO Servomotory, s. r. o., K. Čapka 740, 569 43 Jevíčko 
s výstavbou střešní fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 kWp na objektu plánované výrobní haly 
nacházejících se na pozemku p. č. 4222/2 – orná půda, v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

p) prodej domu Zadní Arnoštov 21 na pozemku p. č. st. 50/2 – zastavěná plocha a nádvoří 
a pozemek p. č. st. 50/2 – zastavěná plocha a nádvoří za cenu 111.800 Kč a smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní mezi Městem Jevíčko a Monikou Guštárovou a Mariánem Guštárem, Zadní 
Arnoštov 21, 569 43 Jevíčko na prodej domu Zadní Arnoštov 21 a pozemku p. č. st. 50/2 – 
zastavěná plocha a nádvoří, 

q) prodej podílu o velikosti 10324/33023 pozemků p. č. st. 387/2 (20 m2) a 387/3 (20 m2) – oba 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí Mgr. Petrovi Veselkovi a Mgr. Haně 
Veselkové, K. H. Borovského 464 za kupní cenu 400 Kč/m2, celkem 5.002 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Mgr. Petrem Veselkou a Mgr. Hanou Veselkovou na prodej podílu o velikosti 10324/33023 
pozemků p. č. st. 387/2 (20 m2) a 387/3 (20 m2) v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

r) prodej podílu o velikosti 10101/33023 pozemků p. č. st. 387/2 (20 m2) a 387/3 (20 m2) – oba 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí Mgr. Josefovi Hufovi a Mgr. Heleně Hufové, 
K. H. Borovského 464 za kupní cenu 400 Kč/m2, celkem 4.894 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Mgr. Josefem 
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Hufem a Mgr. Helenou Hufovou na prodej podílu o velikosti 10101/33023 pozemků p. č. st. 387/2 
(20 m2) a 387/3 (20 m2) v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

s) prodej podílu o velikosti 6211/33023 pozemků p. č. st. 387/2 (20 m2) a 387/3 (20 m2) – oba 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí Mgr. Olze Žďárkové, K. H. Borovského 464 
za kupní cenu 400 Kč/m2, celkem 3.009 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu 
v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Mgr. Olgou Žďárovou na prodej 
podílu o velikosti 6211/33023 pozemků p. č. st. 387/2 (20 m2) a 387/3 (20 m2) v k. ú. Jevíčko-
předměstí, 

t) prodej podílu o velikosti 6387/33023 pozemků p. č. st. 387/2 (20 m2) a 387/3 (20 m2) – oba 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí Blance Říhové, K. H. Borovského 464 
za kupní cenu 400 Kč/m2, celkem 3.095 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu 
v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Blankou Říhovou na prodej podílu 
o velikosti 6387/33023 pozemků p. č. st. 387/2 (20 m2) a 387/3 (20 m2) v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

u) potvrzení zájmu o koupi zemědělských pozemků p. č. 4832, p. č. 4852, p. č. 4925, p. č. 4995, 
p. č. 5003, p. č. 5031, p. č. 5046, p. č. 5176, p. č. 5190, p. č. 5240, p. č. 5288, p. č. 5294, 
p. č. 5301 a p. č. 5316 a podílu o velikosti 1/2 k celku lesních pozemků p. č. 1773, p. č. 1853, 
p. č. 2054, p. č. 2154 a p. č. 4915, vše v k.ú. Jevíčko-předměstí a předložení cenové nabídky 
Ing. Jenišovi na koupi lesních pozemků dle doporučení OLH vycházejícího z odhadu a na koupi 
zemědělských pozemků dle znaleckého posudku, 

 

15/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Miloslava Parolka 
a Ing. Kamila Stopku, 

 

15/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu komise stavební, 

b) zprávu komise životního prostředí, 

c) informaci starosty o návrhu SÚS na převedení komunikace procházející náměstím (spojnice 
Brněnská, Třebovská, Křivánkova) do majetku města Jevíčko, 

d) zápis z jednání pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko ze dne 6. 2. 2012 konaného 
za účelem projednání rozpisu přidělené kvóty ve výši 745.000 Kč na obnovu památek v rámci 
Programu regenerace MPZ Jevíčko na rok 2012, 

e) žádost o poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Jevíčko, Komenského nám. 
165, 569 43 Jevíčko na stavební přípravu výměny oken na faře realizovanou do konce roku 2012, 

f) informace starosty o probíhajících jednáních týkajících se pozemků u areálu společnosti REHAU, 

g) informace starosty o sídle MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s., na Palackého nám. 1 
od 1. 2. 2012, 

h) informace starosty o dalším projednávání jízdních řádů pro Pardubický kraj zpracovaných firmou 
OREDO, 

i) informace starosty o probíhajících přípravách 6. městského plesu, 

 

15/4  Zastupitelstvo   o d v o l á v á : 

a) člena kontrolního výboru Ing. Pavla Vykydala na vlastní žádost, 

 

15/5  Zastupitelstvo   v o l í : 

a) Ditu Mlčochovu členem kontrolního výboru. 

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

Vyvěšeno: 22. 2. 2012 
Sejmuto: 9. 3. 2012 


