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Usnesení 
z 32. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 14. srpna 2013 

32/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Jaroslav Zezula, Ing. Zdeňka Jirásková, Vojtěch Hebelka, 

b) program zasedání, 

c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2013 č. 4, 

d) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 2/2013, kterou se zakazuje požívání alkoholických 
nápojů na veřejných prostranstvích s účinností od 1. 10. 2013, 

e) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 3/2013, o použití koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitostí s účinností od 1. 1. 2014, 

f) převedení nevyčerpaného grantu SDH Jevíčko ve výši 7.000 Kč na akce v rámci grantového 
systému dle zápisu, 

g) výsledek výběrového řízení na akci: „Nákup čistící komunální techniky v rámci projektu „Snížení 
imisní zátěže na území města Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma SOME 
Jindřichův Hradec, s. r. o., Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec za nabídkovou cenu 
1.952.000 Kč bez DPH, 

h) cenovou nabídku a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a firmou SOME Jindřichův Hradec, 
s. r. o., Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec k provedení akce: „Nákup čistící komunální 
techniky v rámci projektu „Snížení imisní zátěže na území města Jevíčko“ za částku 1.952.000 Kč 
bez DPH, 

i) cenovou nabídku na výměnu vrat a dveří na DPS Kobližná čp. 125 od firmy Stavební truhlářství 
Černohous, 561 65 Jamné nad Orlicí 295 za nabídkovou cenu 77.626 Kč vč. DPH, cenovou 
nabídku na výměnu plastových dveří vedoucích do dvorního traktu domu č. p. 125 od firmy 
PRAMOS, a. s., Kpt. Jaroše 25, 680 01 Boskovice za nabídkovou cenu 35.340 Kč vč. DPH, 

j) prodej pozemku p. č. 2465 (33 m2) – orná půda v k. ú. Zadní Arnoštov Aleně Horké, Herčíkova 2, 
612 00 Brno za cenu 35 Kč/m2, celkem 1.155 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Alenou Horkou na prodej 
pozemku p. č. 2465 v k. ú. Zadní Arnoštov, 

k) prodej pozemků p. č. 88/11, p. č. 88/12, p. č. 88/13, p. č. 88/14 a p. č. 88/15, vše zahrada v k. ú. 
Jevíčko-předměstí panu Lukáši Fluksovi a paní Heleně Fluksové za cenu 200 Kč/m2, celkem 
312.600 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + úhrada 
přípojek kanalizace a plynu za cenu 42.555,50 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Lukášem Fluksou a Helenou Fluksovou na prodej pozemků p. č. 88/11, p. č. 88/12, p. č. 88/13, 
p. č. 88/14 a p. č. 88/15, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

l) záměr koupě lesního pozemku p. č. 2125 v k. ú. Jevíčko-předměstí od dědiců po zesnulém 
Jindřichu Markesovi za cenu 46.200 Kč, 

m) koupi lesního pozemku p. č. 2475 v k. ú. Jevíčko-předměstí od Miroslava Kupsy za cenu 
72.300 Kč, 

n) povodňový plán města Jevíčko, 

o) dohodu o poskytnutí dotace 450.000 Kč z Programu rozvoje venkova ČR mezi Městem Jevíčko 
a Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 na akci: 
„Obnova chodníků sídliště K. Čapka Jevíčko“, kdy konečná výše dotace se určí na základě 
skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, 

p) dohodu o poskytnutí dotace 371.671 Kč z Programu rozvoje venkova ČR mezi Městem Jevíčko 
a Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 na akci: 
„Úprava rajského dvora bývalého augustiniánského kláštera Jevíčko“, kdy konečná výše dotace 
se určí na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých 
výdajů, 

q) dohodu o poskytnutí dotace 180.000 Kč z Programu rozvoje venkova ČR mezi Městem Jevíčko 
a Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 na akci: 
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„Modernizace knihovny“, kdy konečná výše dotace se určí na základě skutečně vynaložených, 
odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů,  

r) prodej bytové jednotky č. 476/4, 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 780.000 Kč, 

s) 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 780.000 Kč, 

t) výměnu provzdušňovacích membrán ČOV Jevíčko za částku 180.960 Kč, 

u) navýšení ceny na opravu místních komunikací (polní cesty) od firmy Akvamont, spol. s r. o., 
Hlavní 4, 568 02 Svitavy o částku 32.662 Kč vč. DPH,  

v) záměr komplexní rekonstrukce budovy ZŠ v Jevíčku a podání dotační žádosti o prostředky 
z OPŽP na snížení energetické náročnosti budovy se zvolením varianty 67,3 % bodového 
hodnocení, 

 

32/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Antonína Staňka a Pavlu 
Konečnou, 

 

32/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) rozbor hospodaření města Jevíčko za období I.-VI. 2013 s uvedením částek na bankovních 
účtech města, 

b) zprávu finančního výboru za I. pololetí roku 2013, 

c) 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 
ve spolupráci s městem Velké Opatovice, 

 

32/4  Zastupitelstvo   r u š í :  

a) bod usnesení 29/1 písm. g) ze dne 17. 4. 2013 – ZM schvaluje 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, 
 

b) bod usnesení 29/4 písm. a) ze dne 17. 4. 2013 – ZM pověřuje radu města realizací veřejné 
soutěže na prodej jednotky č. 476/5 v bytovém domě Jevíčko č. p. 475, 476 s kritériem nejvyšší 
nabídnuté ceny. 

 

 

 
 
    Ing. Roman Müller, v. r.        Mgr. Miroslav Šafář, v. r. 
  starosta       místostarosta 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 19. 8. 2013 
Sejmuto: 4. 9. 2013 


