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Usnesení 
ze 40. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 16. dubna 2014 
40/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Stanislav Dokoupil, Ing. František Bušina, Mgr. Miloslav Parolek, 

b) program zasedání, 

c) prodej osobního automobilu TATRA 613-4 T700 z majetku města panu Bruno Redlovi, Podlesí 571, 757 01 
Valašské Meziříčí na základě nejvyšší podané nabídkové ceny ve výši 820.000 Kč,  

d) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2014 č. 1, 

e) smlouvu o poskytnutí členského příspěvku na rok 2014 uzavřenou mezi Městem Jevíčko a Regionem 
Moravskotřebovska a Jevíčska ve výši 70.075 Kč, 

f) přidělení finančního daru starostovi města za činnosti vykonané nad rámec jeho funkčních povinností dle 
zápisu, 

g) cenovou nabídku firmy BOROKO, Technické vybavení zvonů, Štefánikova 263, Brodek u Přerova 
na technické vybavení zvonu do zvonice v Zadním Arnoštově v uvažované částce do 17.000 Kč vč. DPH, 

h) návrh na financování oprav památek z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2014, 

i) výsledek výběrového řízení na akci: „Oprava průjezdu do dvorního traktu kláštera č. p. 51 na ul. Soudní 
v Jevíčku“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma František Hanzal, Dr. Klimeše 682, 569 43 
Jevíčko za nabídkovou cenu 225.378 Kč vč. DPH, 

j) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou František Hanzal, Dr. Klimeše 682, 569 43 Jevíčko 
k provedení akce: „Oprava průjezdu do dvorního traktu kláštera č. p. 51 na ul. Soudní v Jevíčku“ za 
nabídkovou cenu 225.378 Kč vč. DPH, 

k) výsledek výběrového řízení na akci: „Restaurování sloupu se sousoším andílků a sochou sv. Jana 
Nepomuckého na Palackého náměstí v Jevíčku“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podal ak. sochař Martin 
Pokorný, Jeseniova 67, 130 00 Praha 3 za nabídkovou cenu 399.280 Kč vč. DPH, 

l) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a ak. sochařem Martinem Pokorným, Jeseniova 67, 130 00 
Praha 3 k provedení akce: „Restaurování sloupu se sousoším andílků a sochou sv. Jana Nepomuckého 
na Palackého náměstí v Jevíčku“ za nabídkovou cenu 399.280 Kč vč. DPH, 

m) finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Jevíčko ve výši 46.135 Kč na opravu střechy kostela NPM 
(v této částce je uvažován podíl ke grantu Pk dle přijatého usnesení č. 36/1 písm. i) ze dne 11. 12. 2013), 

n) výsledek výběrového řízení na akci: „Výměna oken na domě č. p. 125 (DPS – do ulice) na ul. Kobližná 
v Jevíčku“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma VPO OKNA Blansko, s. r. o., Rožmitálova 14, 
678 01 Blansko za nabídkovou cenu 188.225 Kč bez DPH, 

o) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou VPO OKNA Blansko, s. r. o., Rožmitálova 14, 
678 01 Blansko k provedení akce: „Výměna oken na domě č. p. 125 (DPS – do ulice) na ul. Kobližná 
v Jevíčku“ za nabídkovou cenu 188.225 Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka, 

p) přijetí dotace v rámci OPŽP na akci „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Jevíčko“ v předpokládané 
výši 5.268.662 Kč, 

q) neuplatnění zákonného předkupního práva na koupi budovy bez č. p./č. e. na pozemku p. č. st. 1347 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí (TS na ul. Pod Zahradami) za cenu 551.560 Kč od společnosti Východočeské 
energetické závody, státní podnik v likvidaci, 

r) prodej pozemků p. č. 2114 (207 m2) – zahrada a p. č. 2115/2 (106 m2) – ostatní plocha, oba v k. ú. Zadní 
Arnoštov JUDr. Aleně Jahodové za cenu 35 Kč/m2, celkem 10.955 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + úhradu vyhotovení geometrického plánu v hodnotě 5.324 Kč 
a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a JUDr. Alenou Jahodovou na prodej pozemků p. č. 2114 a p. č. 
2115/2, oba v k. ú. Zadní Arnoštov, 

s) prodej pozemku p. č. 24/7 (1470 m2) – zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov panu Milanu Hieslovi za cenu 
35 Kč/m2, celkem 51.450 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + úhradu 
vyhotovení geometrického plánu v hodnotě 6.897 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a panem 
Milanem Hieslem na prodej pozemku p. č. 24/7 v k. ú. Zadní Arnoštov, 

t) prodej pozemku p. č. 11/3 (195 m2) – zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov do podílového spoluvlastnictví 
o velikosti podílu id. ½ pro každého, Ing. Jolaně Hrbáčkové, Trnkova 525/37, 779 00 Olomouc 
a Ing. Václavovi Krchovi, Žukovského 852/1, 161 00 Praha za cenu 35 Kč/m2, celkem 6.825 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Ing. Jolanou Hrbáčkovou a Ing. Václavem Krchem na prodej pozemku p. č. 11/3 v k. ú. Zadní Arnoštov, 
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u) koupi pozemku p. č. 1447 (51 m2) – ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov od Ing. Jolany Hrbáčkové, Trnkova 
525/37, 779 00 Olomouc a Ing. Václava Krcha, Žukovského 852/1, 161 00 Praha za cenu 35 Kč/m2, celkem 
1.785 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Ing. Jolanou Hrbáčkovou a Ing. Václavem Krchem na koupi pozemku p. č. 1447 v k. ú. 
Zadní Arnoštov, 

v) záměr bezúplatného nabytí částí pozemků p. č. 538/3, p. č. 175/8 a p. č. 1737/1, vše v k. ú. Jevíčko-
předměstí a podání žádosti na Pardubický kraj, 

w) cenovou nabídku a smlouvu o dotačním managementu se společností Erste Grantika Advisory, a. s., 
Jakubské nám. 127/5, 602 00 Brno na zajištění dotačního managementu projektu „Snížení energetické 
náročnosti objektu ZŠ Jevíčko“ ve výši 80.000 Kč bez DPH a dále služby v období udržitelnosti projektu 
(5 let) za hodinovou odměnu dle smlouvy, 

 

40/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Martu Pocsaiovou a Ing. Antonína Staňka, 

 

40/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu, 

b) zápis ze schůze finančního výboru ze dne 18. 3. 2014, 

c) informaci místostarosty o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
s názvem „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Jevíčko“, kde hlavním účelem je zateplení objektu ZŠ 
Jevíčko, 

d) informaci vedoucí finančního odboru MěÚ Jevíčko o možnosti zřízení termínovaného vkladu u společnosti 
J&T BANK, Pobřežní 14, Praha 8 s 2 % úročením a tříměsíční výpovědní lhůtou, 

e) informace místostarosty o veřejném projednání návrhu územního plánu Jevíčko s vyhodnocením připomínek 
veřejnosti, sousedních obcí, dotčených orgánů a KrÚ Pardubického kraje a informace Ing. arch. Pavla 
Mudruňky ve věci jejich zapracování, 

f) informaci místostarosty o předpokládaných nákladech na osazení 3 ks pamětních desek obětem 1. sv. války 
na podestě sochy T. G. Masaryka ve výši cca 70 až 80.000 Kč s navrženým výtvarným řešením, 

g) informaci místostarosty ve věci odhadu nákladů na základní technické vybavení lokalit pro výstavbu RD 
Panské pole a U Hájku, 

h) informace Ing. Zdeňky Jiráskové o nepovoleném kácení na tělese autostrády na pozemku p. č. 5369 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a návrhu na předání této věci Policii ČR k prošetření pro podezření ze spáchání 
protiprávního jednání neznámým pachatelem, 

i) informace rady města o aktuálním stavu vysokozdvižné plošiny s návrhem technických parametrů pro 
případné zakoupení nového stroje, 

j) informace tajemníka MěÚ Jevíčko o aktuálním stavu žaloby na MěÚ Jevíčko a KrÚ Pk vedeném u KS 
v Hradci Králové, pobočce v Pardubicích pod sp. zn. 52 A 1/2014, 

k) informace místostarosty ve věci anonymní stížnosti na hluk z areálu S&M CZ, s. r. o. a vyjádření 
provozovatele technologie společnosti H&H Energy, s. r. o. ve věci realizace protihlukových opatření, 

 

40/4  Zastupitelstvo   v o l í :  

a) přísedící Okresního soudu ve Svitavách, podle ustanovení § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů, občany města Jevíčko:  
- Bc. Jindřicha Beneše, M. Mikuláše 743, Jevíčko,  
- Dagmar Krhlovou, Brněnská 786, Jevíčko,  
- Mgr. Miloslava Parolka, Slunečná 852, Jevíčko. 

 

 

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

 

 

Vyvěšeno: 24. 4. 2014 
Sejmuto: 12. 5. 2014 


