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Usnesení 
z 26. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 16. ledna 2013 
26/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Bc. Jan Finsterle, Stanislav Dokoupil, Mgr. Jiří Janeček, 

b) program zasedání, 

c) přílohu č. 7 ke Směrnici o cestovních náhradách dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., a vyhlášky 
MPSV č. 472/2012 Sb., 

d) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2012 č. 7, 

e) výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna serveru MÚ Jevíčko“, 
ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma OR-CZ, spol. s r. o., Brněnská 19, 571 01 
Moravská Třebová za částku 415.657 Kč vč. DPH, 

f) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou OR-CZ, spol. s r. o., Brněnská 19, 571 01 
Moravská Třebová k provedení akce: „Výměna serveru MÚ Jevíčko“ za částku 
415.657 Kč vč. DPH, 

g) prodej pozemku p. č. 4241/18 (19 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí Antonínu 
Machálkovi, Brněnská 762, 569 43 Jevíčko za cenu 5.000 Kč/pozemek, celkem 5.000 Kč + 
úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Antonínem Machálkem na prodej pozemku p. č. 4241/18 v k. ú. Jevíčko-
předměstí, 

h) prodej pozemků p. č. 4241/23 (19 m2) a p. č. 4241/24 (19 m2), oba orná půda v k.ú. Jevíčko-
předměstí Milanu Svitákovi, Tehovská 1408/31, 100 00 Praha 10 za cenu 5.000 Kč/pozemek, 
celkem 10.000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a Milanem Svitákem na prodej pozemků p. č. 4241/23 a p. č. 
4241/24 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

i) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 512537 – „Protipovodňový výstražný systém města Jevíčko“, 
ze dne 3. 12. 2012 mezi Městem Jevíčko a Mopos Communications, a. s., Rokycanova 2798, 
530 02 Pardubice, který upravuje čl. III., odst. 1 v důsledku změny zákonné sazby DPH. Ostatní 
ujednání smlouvy se nemění, 

j) výsledek výběrového řízení na akci „Stavební úpravy bytu č. 3, M. Mikuláše 551, 4. NP vpravo, 
Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma Kamil Pitner, Horní Štěpánov 362, 798 47 
Horní Štěpánov za částku 277.795 Kč bez DPH, 

k) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Kamil Pitner, Horní Štěpánov 362, 798 47 
Horní Štěpánov, na akci „Stavební úpravy bytu č. 3, M. Mikuláše 551, 4. NP vpravo, Jevíčko“ 
za částku 277.795 Kč bez DPH z rozpočtu PBH, 

l) maximální náklady na organizaci a zajištění VII. městského plesu, který se uskuteční 
dne 16. 2. 2013, ve výši 60.000 Kč, 

m) zpracování projektové dokumentace turistické rozhledny Kumperk a podání žádosti o účelovou 
dotaci z Programu rozvoje venkova přes MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s., 

 
26/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Dušana Pávka, dipl. um. 
a Mgr. Miloslava Parolka, 

 

26/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) souhrnný přehled obdržených dotací a grantů za rok 2012, 

b) zápisy o výsledcích kontrol provedených členy kontrolního výboru s vyjádřením kontrolovaného 
subjektu. 

    Ing. Roman Müller, v. r.        Mgr. Miroslav Šafář, v. r.   
 starosta       místostarosta 
Vyvěšeno: 23. 1. 2013 
Sejmuto: 8. 2. 2013 


