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Usnesení 
z 36. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 11. prosince 2013 

 

36/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

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

b) program zasedání, 

c) vyslovení nesouhlasu s usnesením Rady Pardubického kraje R/749/13 ze dne 5. 12. 2013 
ve věci schválení návrhu na splynutí příspěvkových organizací Pk Gymnázia Moravská Třebová 
a Gymnázia Jevíčko v nově zřízený subjekt s názvem Gymnázium Moravská Třebová – Jevíčko,  

d) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2013 č. 8, 

e) změnu v rozpočtu Města Jevíčko na rok 2014 týkající se přesunutím položky 500.000 Kč 
z položky rozhledna do položky rezerva, 

f) rozpočet Města Jevíčko na rok 2014, 

g) provedení víceprací souvisejících s akcí „Oprava střechy ZŠ Jevíčko“ v celkové částce 92.281 Kč 
vč. DPH, 

h) prodej domu č. p. 348 v Jaroměřicích a pozemků p. č. st. 327 (191 m2) – zastavěná plocha 
a nádvoří, 1312/7 (208 m2) – trvalý travní porost, 1312/8 (164 m2) – trvalý travní porost a p. č. 
1312/9 (22 m2) – trvalý travní porost, vše v k. ú. Jaroměřice panu Peteru Dudášovi a Ladislavě 
Dudášové za cenu 250.000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč + 1/2 ceny vyhotovení geometrického plánu v hodnotě 3.569,50 Kč + kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a Peterem Dudášem a Ladislavou Dudášovou na prodej domu Jaroměřice 
č. p. 348 a pozemků p. č. st. 327, p. č. 1312/7, p. č. 1312/8 a p. č. 1312/9, vše v k. ú. Jaroměřice, 

i) poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Jevíčko ve výši 10 % z přidělené dotace 
grantového systému Pk na opravu střechy nad apsidou kostela Nanebevzetí Panny Marie, 

j) bezúplatný převod pozemku p. č. 16 – zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov od České republiky – 
Státního pozemkového úřadu, 

k) smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností ARAGON Security, s. r. o., Mojmírovo náměstí 75/2, 
612 00 Brno o poskytování bezpečnostních služeb včetně směrnice pro výkon pořádkové služby 
pro město Jevíčko s účinností od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014, 

 

36/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Zdeňku Jiráskovou 
a Ing. Kamila Stopku, 

 

36/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) informace o plánovaných investičních a neinvestičních akcích v Jevíčku v roce 2014, 

b) zprávu o činnosti kontrolního výboru za období 6.–11. 2013,  

c) zápis ze schůze finančního výboru ze dne 11. 11. 2013, 

d) plán práce RM a ZM na rok 2014, 

e) informaci o stavu stromů u hřbitova a zpracované návrhy nové výsadby, 

f) dopis zaslaný firmou HRH Real, s. r. o., týkající se zamítnutí jejich žádosti na pronájem biocentra, 

 

36/4  Zastupitelstvo   r u š í : 

a) bod usnesení 34/1 písm. h) ze dne 16. 10. 2013 – ZM schvaluje 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 Mgr. Pavle Zikové, U Cihelny 655, 
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569 43 Jevíčko za cenu 780.000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Mgr. Pavlou Zikovou na prodej nemovitostí, 

 

36/5  Zastupitelstvo   d o p o r u č u j e :  

a) Radě Pardubického kraje přehodnotit a přepracovat navrženou koncepci splynutí příspěvkových 
organizací Pk Gymnázia Moravská Třebová a Gymnázia Jevíčko v nově zřízený subjekt 
s názvem Gymnázium Moravská Třebová – Jevíčko, 

b) hejtmanovi Pardubického kraje, JUDr. Martinu Netolickému, Ph.D, pozastavit účinnost rozhodnutí 
Rady Pardubického kraje R/749/13 ze dne 5. 12. 2013, 

 

36/6  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e :  

a) Mgr. Miroslava Šafáře, Mgr. Jiřího Janečka a Mgr. Miloslava Parolka k jednání s příslušnými 
orgány Pk v záležitosti změny či zrušení koncepce splynutí příspěvkových organizací Gymnázium 
Moravská Třebová a Gymnázium Jevíčko v nově zřízený subjekt s názvem Gymnázium 
Moravská Třebová – Jevíčko,  

b) radu města prověřením cenového marketingu na výkon bezpečnostních služeb ve městě Jevíčko. 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 18. 12. 2013 
Sejmuto: 3. 1. 2014 


