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Usnesení 
z 38. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 18. února 2014 

 

38/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Zdeňka Jirásková, Dušan Pávek, dipl. um., Ing. Kamil Stopka, 

b) program zasedání, 

c) výsledek výběrového řízení na akci: „Turistická rozhledna Kumperk“, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku podala firma COMMODUM, spol. s r. o., Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská 
Bystřice za nabídkovou cenu 2.758.341,79 Kč vč. DPH, 

d) náklady na úpravu obřadní síně dle cenových nabídek na výměnu koberce a malbu dle zápisu 
v celkové výši 80.715 Kč vč. DPH, 

e) cenovou nabídku společnosti ELVIRA, spol. s r. o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
k zakoupení multifunkčního zařízení zn. „ineo+ 224e“ za částku 49.900 Kč bez DPH pro potřeby 
MěÚ Jevíčko, 

f) bezúplatný převod pozemků p. č. 96/32, p. č. 96/38, p. č. 96/39 a p. č. 96/40, vše ostatní plocha 
v k. ú. Jevíčko-město z vlastnictví města Jevíčka do vlastnictví Pardubického kraje, 

g) bezúplatný převod pozemků p. č. 107/5, p. č. 107/6, p. č. 107/7, p. č. 107/8, p. č. 107/9, p. č. 
107/10, p. č. 108/3, p. č. 108/4, p. č. 108/5 a p. č. 108/6, vše ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-město 
z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Jevíčka, 

h) podání žádosti na Státní pozemkový úřad Praha na odkoupení celého HOZ na p. č. 5359/1 
a 5359/2 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

i) zástavní smlouvu č. ZS 102315/1 mezi Městem Jevíčko a Sberbank CZ, a. s., Na Pankráci 
1724/129, 140 00 Praha 4 Nusle na zastavovanou nemovitost byt 476/5 na ul. K. H. Borovského 
v souvislosti se schváleným prodejem bytu Ing. Tomáši Vybralovi, Jaroměřice 424, 569 44 
Jaroměřice, 

j) prodej pozemku p. č. 1267/45 (2065 m2) – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí společnosti 
HZS Jevíčko, a. s., za cenu 100 Kč/m2, celkem 206.500 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč, 

 

38/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Zezulu a Pavlu 
Konečnou, 

 

38/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu komise stavební, 

b) zprávu komise životního prostředí, 

c) akceptování žádosti o podporu ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt 
Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Jevíčko, 

d) stanovisko Ministerstva vnitra ČR k problematice poskytování dotací obdrženého dne 4. 2. 2014 
pod č. j. MV-10363-2/ODK-2014, 

e) stanovisko Ministerstva vnitra ČR k problematice výkonu funkce starosty v době jeho dočasné 
pracovní neschopnosti č. j. MV-14751-2/ODK-2014, 

f) informaci o společném prohlášení Pardubického kraje, zástupců samospráv Moravské Třebové, 
Jevíčka, představitelů škol a Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska, 

g) informaci radního pana Stanislava Dokoupila týkající se možnosti budoucí výstavby rodinných 
domů v lokalitě nad Žlíbkami, 

h) informaci o možnosti a předpokládané finanční náročnosti nových výsadeb zeleně před hřbitovem, 
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i) informaci o smlouvě o podmínkách provedení stavby uzavřenou mezi Městem Jevíčko 
a Miroslavem Kupsou ze dne 17. 5. 2013, 

j) informaci o cenové nabídce firmy Nilfisk-Advance, s. r. o., Do Čertous 1/2658, 193 00 Praha 9 na 
zakoupení kartáče na sníh k novému komunálnímu vozu City Ranger 3500 za částku 58.280 Kč 
bez DPH  

k) informaci Mgr. Jiřího Janečka o první schůzce pracovní skupiny zabývající se problematikou 
gymnaziálního vzdělávání v Jevíčku a Moravské Třebové, která se uskuteční dne 24. 2. 2014, 

l) informaci o neschválení výstavby Turistické rozhledny Kumperk, 

 

38/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) radu města posouzením výhodnosti jednotlivých lokalit pro výstavbu rodinných domů v Jevíčku. 

 

 

 

 

                           Ing. Roman Müller, v. r.        Mgr. Miroslav Šafář, v. r.   
 starosta       místostarosta 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 3. 3. 2014 
Sejmuto: 19. 3. 2014 
 


