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Usnesení 
ze 43. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 18. června 2014 

 

43/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloslav Parolek, Ing. Antonín Staněk, Vojtěch Hebelka, 

b) program zasedání, 

c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2014 č. 3, 

d) přidělení finančního daru místostarostovi města za činnosti vykonávané po dobu pracovní 
neschopnosti starosty dle zápisu, 

e) výsledek poptávkového řízení na akci: „Výstavní systém města Jevíčko“ k dodání 10 ks 
paravánových tabulí, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma VMS VISION, s. r. o., 
Chrudichromská 13, 680 01 Boskovice za nabídkovou cenu 75.487,67 Kč vč. DPH, 

f) cenovou nabídku a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a firmou VMS VISION, s. r. o., 
Chrudichromská 13, 680 01 Boskovice k dodání 10 ks paravánových tabulí v rámci akce: 
„Výstavní systém města Jevíčko“ za nabídkovou cenu 75.487,67 Kč vč. DPH, 

g) zakoupení nového serveru pro Městskou knihovnu v Jevíčku od firmy OR-CZ, spol. s r. o., 
Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová za celkovou částku 75.159 Kč vč. DPH (dotace 
Ministerstva kultury ČR 49.000 Kč vč. DPH, spoluúčast města 26.159 Kč vč. DPH), 

h) cenovou nabídku SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Moravská Třebová, Nádražní 15, 
571 01 Moravská Třebová k provedení opravy příčných překopů na ulici Dr. Klimeše v Jevíčku 
v částce do 100.000 Kč vč. DPH, 

i) nabídku České spořitelny, a. s., nám. Míru 34, 568 15 Svitavy na střednědobý investiční úvěr pro 
Město Jevíčko na akci: „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Jevíčko“ ve výši 6.000.000 Kč 
s pevnou úrokovou sazbou do splatnosti 0,90 % p. a.,  

j) cenovou nabídku firmy SUPERSEKTOR, s. r. o., Lesní 696, 679 63 Velké Opatovice k zakoupení 
60 ks dřevěných polstrovaných židlí typ ELIOS do synagogy v částce do 100.000 Kč vč. DPH, 

k) prodej pozemku p. č. 136/6 (162 m2) – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí panu Stanislavu 
Dokoupilovi, Třebovská 809, 569 43 Jevíčko za cenu 70 Kč/m2, celkem 11.340 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + úhradu vyhotovení geometrického 
plánu v hodnotě 5.082 Kč + Kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Stanislavem Dokoupilem na 
prodej pozemku p. č. 136/6 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

l) prodej pozemků p. č. 207/3 (149 m2) – trvalý travní porost a p. č. 1757/17 (125 m2) – vodní 
plocha, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí Pavlovi Skácelovi, Okružní III 210, 569 43 Jevíčko za cenu 
70 Kč/m2, celkem 19.180 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč + úhradu vyhotovení geometrického plánu v hodnotě 5.082 Kč + úhradu částky rovnající 
se dani z nabytí nemovitých věcí ve výši 768 Kč + Kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Pavlem Skácelem na prodej pozemků p. č. 207/3 a p. č. 1757/17, oba v k. ú. Jevíčko-
předměstí, 

m) prodej pozemku p. č. st. 655 (21 m2) – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí 
Ing. Tomáši Dvořákovi, U Cihelny 660, 569 43 Jevíčko za cenu 300 Kč/m2, celkem 6.300 Kč + 
úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + Kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Ing. Tomášem Dvořákem na prodej pozemku p. č. st. 655 v k. ú. Jevíčko-
předměstí, 

n) prodej pozemku p. č. 24/7 (1470 m2) – zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov do spoluvlastnického 
podílu o velikosti id. 1/2 pro každého z žadatelů Milanu Hieslovi, Zadní Arnoštov 68, 569 43 
Jevíčko a Richardu Hieslovi, Pekařská 32, 602 00 Brno 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 + Kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a panem 
Milanem Hieslem a Richarden Hieslem na prodej pozemku p. č. 24/7 v k. ú. Zadní Arnoštov, 

o) prodloužení lhůty pro dokončení stavby RD do 1. 8. 2015 bez udělení smluvní pokuty ve výši 
64.000 Kč za nedodržení stanoveného termínu 21. 7. 2014 Ing. Andree Jagošové, Palackého 
nám. 28, 569 43 Jevíčko formou dodatku ke kupní smlouvě ze dne 3. 11. 2010, 
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p) záměr prodeje pozemků p. č. st. 815, p. č. st. 1347, p. č. st. 620 a části p. č. 530/21, vše v k. ú. 
Jevíčko-předměstí, části p. č. 112 v k. ú. Jevíčko-město a jednotkovou kupní cenu ve výši 
300 Kč/m2, 

q) výsledek výběrového řízení na akci: „Kontrolní činnost, daňové poradenství, poradenství v oblasti 
účetnictví pro Město Jevíčko“, ve kterém vítěznou nabídku podal Bc. Petr Moučka, Eduarda 
Ušela 304, 679 63 Velké Opatovice ve výši 64.400 Kč ročně (není plátce DPH), 

r) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a Bc. Petrem Moučkou, Eduarda Ušela 304, 
679 63 Velké Opatovice na „Kontrolní činnost, daňové poradenství, poradenství v oblasti 
účetnictví pro Město Jevíčko“ za nabídkovou cenu 64.400 Kč ročně (není plátce DPH), 

s)  konání koncertu skupiny Kamelot a hostů: Ilony Csákové, Petra Bendeho a Petra Koláře v rámci 
Jevíčské pouti, který se uskuteční 17. 8. 2014 za dohodnutou cenu 85.000 Kč vč. DPH, částka ve 
výši 45.000 Kč bude zajištěna sponzorsky,  

t) záměr převodu majetku organizací Tělovýchovná jednota Jevíčko a Tělocvičná jednota Sokol 
Jevíčko na Město Jevíčko, 

 

43/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Zdeňku Jiráskovou 
a Bc. Jana Finsterleho, 

 

43/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje, 

b) zprávu kontrolního výboru za období 12. 2013 – 5. 2014, 

c) zprávu místostarosty o činnostech v Zadním Arnoštově, 

d) cenu budovy č. p. 126 na ul. Kobližná v Jevíčku dle znaleckého posudku č. 3463/2014 v částce 
1.922.840 Kč, 

 

43/4  Zastupitelstvo   r u š í :  

a) bod usnesení 40/1 písm. s) ze dne 16. 4. 2014 – ZM schvaluje 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 + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a panem Milanem Hieslem na prodej pozemku p. č. 24/7 v k. ú. Zadní Arnoštov, 

b) bod usnesení 43/1 písm. i) ze dne 23. 1. 2002 – ZM schvaluje prodej nemovitosti p. č. 136/1 
zahrada o výměře 252 m2 v k. ú. Jevíčko-předměstí panu St. Dokoupilovi za cenu 150,- Kč/m2. 

 

 
 
 Ing. Roman Müller, v. r.        Mgr. Miroslav Šafář, v. r. 
 starosta       místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 24. 6. 2014 
Sejmuto: 10. 7. 2014 


