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Usnesení 
z 19. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 16. kv ětna 2012 
 

19/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Pavla Konečná, Stanislav Dokoupil, Vojtěch Hebelka, 

b) program zasedání, 

c) poskytování odměny nové zastupitelce, paní Ing. Zdeňce Jiráskové, ode dne vzniku mandátu, 

d) smlouvu o poskytnutí účelového investičního grantu z rozpočtových prostředků Pardubického 
kraje ve výši 100.000 Kč mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem na Územní plán Jevíčka – 
návrh, z programu Podpora pořízení územních plánů v roce 2012, 

e) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 1/2012 požární řád města Jevíčko, 

f) směnu pozemku p. č. st. 320/5 (127 m2) – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí 
společnosti ERGO, spol. s r. o., Trnavská 50, 569 42 Chornice za pozemek p. č. 344/3 (135 m2) – 
ostatní plocha, úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a směnnou 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností ERGO, spol. s r. o. na směnu pozemku p. č. st. 
320/5 a pozemku p. č. 344/3, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

g) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 312008 mezi Městem Jevíčko a firmou KOLP, s. r. o., 
Kamenná 4b, Brno, provozovna Dr. Janského 1176/36, 571 01 Moravská Třebová na akci: 
„Oprava vnějších omítek budovy kláštera č. p. 51 (st. p. č. 3) omítky východní stěny po úroveň 
patrové římsy“ za částku 200.394 Kč vč. DPH,  

 

19/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Zezulu 
a Mgr. Jiřího Janečka, 

 

19/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) rezignaci Petra Spáčila na mandát člena zastupitelstva ke dni 9. 5. 2012, 

b) vznik mandátu na člena zastupitelstva města dle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí, který Ing. Zdeňka Jirásková přijala dnem 15. 5. 2012, 

c) zprávu komise bytové a sociální, 

d) zprávu o činnosti a hospodaření PBH města Jevíčka, 

e) úpravu finančních prostředků na příspěvky z rozpočtu města na opravu nemovitých kulturních 
památek v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2012, 

f) výroční zprávu o činnosti MěÚ Jevíčko a jeho organizačních složek za rok 2011, 

g) přehled o využití finančních prostředků z prodejů nemovitostí v majetku města schválených v roce 
2011, 

h) informace o možné výměně schodišťových stěn na ZŠ Jevíčko dle návrhu Ing. Víta Komárka. 

 

 

                            Ing. Roman Müller, v. r.                                  Mgr. Miroslav Šafář, v. r. 
                                       starosta                                                        místostarosta 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 23. 5. 2012 
Sejmuto: 8. 6. 2012 


