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Usnesení 
z 29. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 17. dubna 2013 

29/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Pavla Konečná, Ing. Kamil Stopka, Ing. Antonín Staněk, 

b) program zasedání, 

c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2013 č. 2, 

d) prodej bytové jednotky č. 476/2, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 na společných 
částech domů č. p. 475 a č. p. 476 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 na pozemcích 
p. č. st. 470/3 a p. č. st. 470/4, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí 
RNDr. Dagu Hrubému a Ing. Miluši Hrubé, K. H. Borovského 476, 569 43 Jevíčko za cenu 
594.362 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a RNDr. Dagem Hrubým a Ing. Miluší Hrubou na prodej 
nemovitostí, 

e) prodej bytové jednotky č. 476/3, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 na společných 
částech domů č. p. 475 a č. p. 476 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 na pozemcích 
p. č. st. 470/3 a p. č. st. 470/4, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí 
Aleně Pavelkové, K. H. Borovského 476, 569 43 Jevíčko za cenu 559.381 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Alenou 
Pavelkovou na prodej nemovitostí, 

f) prodej bytové jednotky č. 476/6, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 na společných 
částech domů č. p. 475 a č. p. 476 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 na pozemcích 
p. č. st. 470/3 a p. č. st. 470/4, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí 
Miroslavu Továrkovi a Jarmile Továrkové, K. H. Borovského 476, 569 43 Jevíčko za cenu 
542.393 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a Miroslavem Továrkem a Jarmilou Továrkovou na prodej 
nemovitostí, 

g) prodej bytové jednotky č. 476/5, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 na společných 
částech domů č. p. 475 a č. p. 476 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 na pozemcích 
p. č. st. 470/3 a p. č. st. 470/4, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí 
za minimální částku 783.970 Kč dle znaleckého posudku č. 3262/2012 formou nejvyšší nabídky, 

h) převedení dlouhodobého majetku (vodovodů) dle předávacího protokolu ze dne 18. 4. 2013 
(viz příloha) z Města Jevíčko na Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná, se sídlem 
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, 

i) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových prostředků 
Fondu rozvoje bydlení s účinností od 6. 5. 2013, 

j) příspěvky z rozpočtu města na opravu nemovitých kulturních památek v rámci programu 
„Regenerace městských památkových rezervací v roce 2013“ dle přílohy zápisu, 

k) výsledek výběrového řízení na akci: „Oprava fasády synagoga Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku podala firma MOLAT, spol. s r. o., Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice za nabídkovou 
cenu 447.147 Kč vč. DPH, 

l) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou MOLAT, spol. s r. o., Zámek 14, 679 63 
Velké Opatovice k provedení akce: „Oprava fasády synagoga Jevíčko“ za částku 
447.147 Kč vč. DPH, 

m) dodatek č. 2 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 366.665 Kč bez DPH, 

n) provedení navrhovaných víceprací na akci: „Oprava kulturního domu Zadní Arnoštov II. etapa“ 
firmou MOLAT, spol. s r. o., Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice  za částku 149.365 Kč vč. DPH, 

o) bezúplatné předání a převzetí 6 ks nádob pro shromažďování odpadu a 1 ks štěpkovače biomasy 
od svazku obcí Mikroregion Svitavsko, T. G. Masaryka 35, 568 11 Svitavy na základě projektu 
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„Integrovaný systém nakládání s odpady – sběrné dvory Svitavska“ a na základě Smlouvy 
o financování projektu (partnerské smlouvy) ze dne 21. 2. 2006, 

p) výsledek výběrového řízení na akci: „Zednické práce bytu č. 3 ve 2. NP v domě Růžová 83“, 
ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma Kamil Pitner, 798 47 Horní Štěpánov 362 
za nabídkovou cenu 110.152 Kč bez DPH,   

q) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Kamil Pitner, 798 47 Horní Štěpánov 362 
k provedení akce: „Zednické práce bytu č. 3 ve 2. NP v domě Růžová 83“ za částku 110.152 Kč 
bez DPH z rozpočtu PBH města Jevíčko, 

r) uvolnění grantu Českému rybářskému svazu, MO Jevíčko ve výši 3.000 Kč na činnost rybářského 
kroužku, 

s) finanční příspěvek Kabelové televizi CZ, s. r. o., Praha ve výši 30.000 Kč na pořízení 
technologického vybavení ústředny v Jevíčku z důvodu možnosti distribuce TV programů 
v digitálním systému DVB-T, 

 

29/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Františka Bušinu a Vojtěcha 
Hebelku, 

 

29/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu, 

b) informaci starosty o nabídce Hanácké zemědělské společnosti Jevíčko, a. s., na využití odpadního 
tepla z kogenerační jednotky bioplynové stanice Jevíčko, 

c) stanovisko zpracovatele ve věci připomínek veřejnosti k návrhu územního plánu Jevíčko 
s návrhem zapracování v textové a výkresové části ÚPD dle zápisu, 

d) zprávu ve věci využívání a ekonomiky budovy kina ASTRA za rok 2012, 

e) informaci starosty o cenové nabídce a návrhu SOD firmy DEKPROJEKT, s. r. o., Tiskařská 257, 
108 00 Praha 10, na zpracování průkazů energetické náročnosti budov v majetku města Jevíčko 
za částku 139.755 Kč vč. DPH, 

f) informaci starosty o cenové nabídce a návrhu SOD firmy REGAM, s. r. o., Klientská 1215, 110 00 
Praha 1 na dodávku a instalaci solární lampy na ul. Na Rybníku za částku 78.642 Kč bez DPH, 

g) informaci starosty o cenové nabídce na výměnu vchodových dveří na objektu synagogy od firmy 
MRŇKA, a. s., Bídov 463, 798 52 Konice za částku 80.050 Kč vč. DPH, 

 

29/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) radu města realizací veřejné soutěže na prodej bytové jednotky č. 476/5 v bytovém domě Jevíčko 
č. p. 475, 476 s kritériem nejvyšší nabídnuté ceny, 

b) radu města prověřením možnosti zhodnocení finančních prostředků utržených z prodeje bytů 
v domě č. p. 475, 476 na ulici K. H. Borovského. 

 

 

    Ing. Roman Müller, v. r.        Mgr. Miroslav Šafář, v. r.   
 starosta       místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 26. 4. 2013 
Sejmuto: 13. 5. 2013 


