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Usnesení 
z 31. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 12. června 2013 

31/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Stanislav Dokoupil, Ing. František Bušina, Mgr. Jiří Janeček, 

b) program zasedání, 

c) celoroční hospodaření města a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření Krajského úřadu Pk za rok 2012 bez výhrad, 

d) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2013 č. 3, 

e) smlouvu o poskytnutí členského příspěvku na rok 2013 uzavřenou mezi Městem Jevíčko 
a Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska ve výši 70.650 Kč, 

f) kupní cenu pozemků pro výstavbu RD v lokalitě ulice Pod Zahradami ve výši 200 Kč/m2, 

g) záměr prodeje pozemků p. č. 88/11, 88/12, 88/13, 88/14 a 88/15 – zahrada vše v k. ú. Jevíčko 
předměstí, 

h) směnu pozemku p. č. 47/1 (465 m2) – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí v majetku Martina
 Kouřila, Příční 351, Jevíčko za pozemek p. č. 47/3 (500 m2) – zahrada, společnou úhradu 
 vyhotoveného geometrického plánu ve výši 3.690,50 Kč pro každého smluvního účastníka,
 úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a směnnou smlouvu mezi 
 Městem Jevíčko a Martinem Kouřilem na směnu pozemku p. č. 47/1 a pozemku p. č. 47/3, oba
 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

i) výsledek výběrového řízení na akci: „Oprava atletického oválu hřiště na ulici A. K. Vitáka, 
 Jevíčko“,ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma M-SILNICE, a. s., OZ STŘED, Husova
 1697, 530 03 Pardubice za nabídkovou cenu 600.739 Kč vč. DPH, 

j) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou M-SILNICE, a. s., OZ STŘED, Husova 
1697, 530 03 Pardubice k provedení akce: „Oprava atletického oválu hřiště na ulici A. K. Vitáka, 
Jevíčko“ za částku 600.739 Kč vč. DPH, 

k) výsledek výběrového řízení na akci: „Obnova chodníků sídliště K. Čapka, Jevíčko“, ve kterém 
nejvýhodnější nabídku podala firma M-SILNICE, a. s., OZ STŘED, Husova 1697, 530 03 
Pardubice za nabídkovou cenu 1.003.810 Kč vč. DPH, 

l) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou M-SILNICE, a. s., OZ STŘED, Husova 
1697, 530 03 Pardubice k provedení akce: „Obnova chodníků sídliště K. Čapka, Jevíčko“ za 
částku 1.003.810 Kč vč. DPH, 

m) cenovou nabídku na recyklaci živičných ker a stavební suti na autostrádě firmou AGILE, spol. 
s r. o., Mírové náměstí 133, 562 01, Ústí nad Orlicí za částku 209.430 Kč vč. DPH,  

n) cenovou nabídku na opravu místních komunikací (polní cesty) firmou AKVAMONT, spol. s r. o., 
Hlavní 4, 568 02 Svitavy za částku 178.939 Kč vč. DPH,  

o) smlouvu mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestičního grantu 
z Programu podpory kulturních aktivit na rok 2013 na akci „Jevíčkovění 2013“ ve výši 10.000 Kč 
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, 

p) uvolnění grantů Českému rybářskému svazu, MO Jevíčko ve výši 16.000 Kč na činnost, 

q) nabídku bezpečnostní agentury OP Security, s. r. o., Heršpická 11b, 639 00 Brno na zajišťování 
preventivní činnosti spočívající v ochraně veřejného pořádku, zdraví a majetku ve městě, 

r) výsledek výběrového řízení na akci „Úprava rajského dvora bývalého augustiniánského kláštera 
Jevíčko", ve kterém nejvýhodnější nabídku podala společnost Technické služby Moravská 
Třebová, s. r. o., Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová ve výši 391.094 Kč vč. DPH, 

s) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Technické služby Moravská Třebová, 
s. r. o., Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová k provedení akce: „Úprava rajského dvora 
bývalého augustiniánského kláštera Jevíčko" za částku 391.094 Kč vč. DPH, 
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31/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Zezulu a Martu 
Pocsaiovou, 

 

31/3  Zastupitelstvo   o d v o l á v á : 

a) člena kontrolního výboru pana Miloslava Kozelka na vlastní žádost, 

31/4  Zastupitelstvo   v o l í : 

a) člena kontrolního výboru pana Mgr. Petra Votroubka, 

 

31/5  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) radu města k jednání s vlastníky pozemků, které je nutno vykoupit pro výstavbu řadových garáží 
na ul. K. Čapka,  

b) radu města zajištěním právního stanoviska ve věci možnosti řešení finanční kompenzace za 
závady vzniklé na plochých střechách budovy ZŠ Jevíčko, 

c) radu města odesláním dopisu na Státní pozemkový úřad ČR s žádostí vytýčení vlastnických 
hranic lesních pozemků, které mají po provedené digitalizaci nový průběh odlišný oproti 
původnímu stavu, 

 

31/6  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje, 

b) zprávu kontrolního výboru za období od 12/2012 do 5/2013, 

c) zprávu místostarosty o činnostech v Zadním Arnoštově za období od 06/2012 do 05/2013, 

d) zápis finančního výboru ze dne 5. 6. 2013, 

e) zprávu ČRS MO Jevíčko o vysázené zeleni a vynaložených nákladech na Biocentru v Jevíčku 
a zprávu vedoucího organizačního odboru týkající se výsadby zeleně v uvedené lokalitě, 

f) informaci o možnosti koupě zemědělských pozemků zapsaných na LV č. 392 v k. ú. Jevíčko-
předměstí,  

g) informaci o rozsahu poškození plochých střech na budově ZŠ Jevíčko, 

h) informaci o možném vytyčení lesních pozemků v majetku města mezi Jevíčkem a Zadním 
Arnoštovem, 

i) nabídku společnosti KIMOS – lesy, s. r. o., V Tůních 1356, 120 00 Praha na koupi lesních 
pozemků zapsaných na LV č. 113 v k. ú. Jevíčko-předměstí od za cenu 313.000 Kč, 

j) informace starosty o stížnosti paní Jany Synkové, Eduarda Ušela 316, Velké Opatovice ve věci 
neoprávněného kácení ze strany města na jejím lesním pozemku, které bylo způsobeno novým 
průběhem vlastnické hranice po provedené digitalizaci, 

k) doporučení starosty stanovit pravidelné čtvrtletní schůzky se zástupci ČRS MO Jevíčko ve věci 
plánování činností prováděných na biocentru,  

l) informace starosty o vibracích městské věže a o možnosti převěšení a sesynchronizování chodu 
zvonů ve spolupráci se společností IMPULS – B, s. r. o., Ostrava-Poruba. 

 

 

 

    Ing. Roman Müller, v. r.       Mgr. Miroslav Šafář, v. r. 
   starosta       místostarosta 
 
 
Vyvěšeno: 25. 6. 2013 
Sejmuto: 11. 7. 2013 


