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Usnesení 
z 25. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 12. prosince 2012 
 

25/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Marta Pocsaiová, Ing. František Bušina, Mgr. Miloslav Parolek, 

b) program zasedání, 

c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2012 č. 6, 

d) rozpočet Města Jevíčko na rok 2013, 

e) podporu výzvy „Zastavte dokončení II. fáze reformy veřejné správy“, 

f) rozpočet sociálního fondu města Jevíčka na rok 2013 ve výši 378.000 Kč, 

g) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/2012/321 a provedení víceprací při akci „Výměna parketové 
podlahy synagoga Jevíčko“ firmou MOLAT, spol. s r. o., Velké Opatovice v celkové částce 
174.719 Kč vč. DPH, 

h) směnnou smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pozemkovým fondem ČR na směně pozemku 
p. č. 4128/2 za pozemek p. č. 5359/3, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

i) začlenění akce „Oprava atletického oválu hřiště na ulici A. K. Vitáka, Jevíčko“ do seznamu 
plánovaných investičních a neinvestičních akcí v Jevíčku v roce 2013, 

 

25/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Zezulu a Pavlu 
Konečnou, 

 

25/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) informace o plánovaných investičních a neinvestičních akcích v Jevíčku v roce 2013, 

b) zpráva o činnosti kontrolního výboru za období 6.–11. 2012,  

c) zápis z pracovního jednání zastupitelů k projednání návrhu územního plánu Města Jevíčko, které 
se konalo dne 27. 11. 2012, 

d) plán práce RM a ZM na rok 2013, 

e) informace o rozhodnutí MMR o potvrzení usnesení KrÚ Pk č. j. KrÚ-36065/2012/OMSŘ/Kš ze dne 
27. 6. 2012, proti kterému bylo podáno odvolání ve věci „Bioplynová stanice 0,6 MW, Jevíčko“. 
V dané věci bude i nadále rozhodovat MěÚ Moravská Třebová, OVUP tak, jak rozhodl KrÚ Pk, 

f) pozvánka starosty k novoročnímu přípitku, který se uskuteční 31. 12. 2012 v 18:00 hodin před 
budovou MěÚ Jevíčko, 

 

25/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e :  

a) investičního technika, aby v případě vzniklých víceprací na investičních akcích města 
bezodkladně informoval členy RM a ZM, kteří rozhodnou o dalším postupu 

 

 

 

    Ing. Roman Müller v. r.       Mgr. Miroslav Šafář v. r. 
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