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Usnesení 
z 33. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 18. zá ří 2013 

 

33/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Bc. Jan Finsterle, Dušan Pávek, dipl. um., Pavla Konečná, 

b) program zasedání, 

c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2013 č. 5, 

d) výsledek výběrového řízení na akci: „Oprava střech ZŠ Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku podala firma Petr Ženožička, Nádražní 708, 679 63 Velké Opatovice za nabídkovou 
cenu 1.425.447 Kč vč. DPH, 

e) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Petr Ženožička, Nádražní 708, 679 63 
Velké Opatovice k provedení akce: „Oprava střech ZŠ Jevíčko“ za nabídkovou cenu 
1.425.447 Kč vč. DPH, 

f) výsledek výběrového řízení na akci: „Oprava a nátěr fasády Růžová 91“, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku podala firma ELDEK, s. r. o., Hlavní 177, 679 38 Cetkovice za nabídkovou cenu 
137.583 Kč bez DPH, 

g) cenovou nabídku a SOD mezi PBH města Jevíčka a firmou ELDEK, s. r. o., Hlavní 177, 679 38 
Cetkovice k provedení akce: „Oprava a nátěr fasády Růžová 91“ za nabídkovou cenu 137.583 Kč 
bez DPH z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

h) výsledek výběrového řízení na akci: „Modernizace knihovny“, ve kterém nejvýhodnější nabídku 
podala firma ODES, s. r. o., Pod Zahradami 732, 569 43 Jevíčko za nabídkovou cenu 93.380 Kč 
vč. DPH, 

i) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou ODES, s. r. o., Pod Zahradami 732, 
569 43 Jevíčko k provedení akce: „Modernizace knihovny“ za nabídkovou cenu 
93.380 Kč vč. DPH, 

j) cenovou 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 v období od 1. 10. do 31. 12. 2013 za částku 
125.671 Kč vč. DPH, 

k) realizaci 1. etapy a 2. etapy akce: „Obnova chodníků sídliště K. Čapka, Jevíčko“ firmou              
M-SILNICE, a. s., OZ STŘED, Husova 1697, 530 03 Pardubice za nabídkovou cenu 339.775 Kč 
vč. DPH, 

l) směnu pozemku p. č. 1940 v majetku Jany Synkové, Eduarda Ušela 316, Velké Opatovice 
za pozemek p. č. 1833 v majetku Města Jevíčka, oba lesní pozemek v k. ú. Jevíčko-předměstí 
s doplatkem ve prospěch Jany Synkové ve výši 48.440,83 Kč, úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a směnnou smlouvu mezi Městem Jevíčko a Janou 
Synkovou na směnu pozemku p. č. 1940 a pozemku p. č. 1833, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

m) dodatek č. 1 ke SOD č. 366.11.3 mezi Městem Jevíčko a firmou Mrňka, a. s., Bídov 463, 798 52 
Konice týkající se akce: „Výměna vchodových dveří synagoga“, kterým se upravuje oddíl č. III 
smlouvy – termín plnění, kdy z kapacitních důvodů se zhotovitel zavazuje splnit termín dokončení 
díla do 31. 10. 2013, 

n) podporu existence Gymnázia Jevíčko vzhledem k tomu, že škola má velký význam nejen pro 
vzdělanost našeho regionu, ale i pro jeho zaměstnanost a je také důležitou součástí 
společenského a kulturního života města, 

 

33/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Stanislava Dokoupila 
a Mgr. Miloslava Parolka, 
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33/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu o činnosti JSDH města Jevíčko, 

b) informaci Mgr. Jiřího Janečka o aktuální situaci na Gymnáziu Jevíčko se žádostí o vyslovení 
podpory, 

 

33/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) radu města prověřením možnosti prodeje vozidla Tatra 700. 

 

 

 

    Ing. Roman Müller, v. r.        Mgr. Miroslav Šafář, v. r. 
  starosta       místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 24. 9. 2013 
Sejmuto: 10. 10. 2013 


