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Usnesení 
z 2. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 17. prosince 2014 
 

2/1  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Miloslava Parolka 
a Mgr. Petra Votroubka, 

 

2/2  Zastupitelstvo   z ř i z u j e :  

a) finanční výbor,  

b) kontrolní výbor, 

 

2/3  Zastupitelstvo   v o l í : 

a) předsedu finančního výboru:  Ing. Jaroslava Zezulu, 

b) členy finančního výboru: Bc. Jana Finsterleho, 
  Ing. Františka Bušinu, 
  Mgr. Miloslava Parolka,  
  Mgr. Jiřího Janečka, 
  Marka Káňu, 
  Ditu Mlčochovou, 
  Stanislava Dokoupila, 
  Ing. Karla Vystavěla, 
 
c) předsedu kontrolního výboru:  Ing. Františka Bušinu,  

d)  členy kontrolního výboru:    Stanislava Ducháčka, 
     Ing. Kamila Stopku,  
     Petra Nárožného, 
     Jana Valíčka,  
     Tomáše Kubína, 
   Gabriela Havlíčka,  
     Ladislava Hňoupka, 
     Mgr. Jana Richtera, 

 

2/4  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Pavla Konečná, Bc. Jan Finsterle, Ing. Pavel Vykydal, 

b) program zasedání, 

c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 7 na rok 2014, 

d) rozpočet Města Jevíčko na rok 2015, 

e) grantový systém Města Jevíčko na rok 2015, 

f) prodej pozemku p. č. 16 (482 m2) – zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov Radku Kummerovi, 
Tomečkova 3, 638 00 Brno za cenu 35 Kč/m2, celkem 16.870 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + Kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Radkem 
Kummerem na prodej pozemku p. č. 16 v k. ú. Zadní Arnoštov, 

g) bezúplatné nabytí pozemků nově označených jako p. č. 538/63, p. č. 538/64, p. č. 175/8, p. č. 
1737/7 a p. č. 1737/8, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí od Pardubického kraje, 

h) prodej pozemku nově označeného jako p. č. 1751/73 (62 m2) – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-
předměstí společnosti BLAUKOM CZ, s. r. o., Luční 228, IČO 28824628, 569 43 Jevíčko za cenu 
70 Kč/m2, celkem 4.340 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 176 Kč + Kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a společnosti 
BLAUKOM CZ, s. r. o. na prodej pozemku p. č. 1751/73 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
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i) dočasný příspěvek na provozní činnost MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s v rámci 
realizace SPL na předfinancování projektu z PRV opatření IV.2.1. s názvem „Nezapomeňte (se) 
vrátit“ ve výši 78.300 Kč s tím, že příspěvek bude vrácen do 5 dnů od obdržení dotace, nejpozději 
však do 30. 11. 2015, 

j) cenu stočného pro rok 2015 ve výši 31,00 Kč/m3 vody vč. DPH, 

k) smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností ARAGON Security, s. r. o., Mojmírovo náměstí 75/2, 
612 00 Brno o poskytování bezpečnostních služeb s účinností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 za 
částku 45 Kč/hod/1 strážný, paušál 1.500 Kč na 400 ujetých km a částku 7 Kč za každý další 
ujetý km, 

l) rozpočet sociálního fondu Města Jevíčko na rok 2015 ve výši 378.000 Kč, 

m) doplnění inventarizační komise PBH města Jevíčka o dva členy dle zákona č. 563/1991 Sb., kdy 
novými členy se stali Ing. Jaroslav Zezula a Mgr. Jiří Janeček, 

n) přijetí finančního daru od společnosti MarS, a. s., Okružní II 239, Jevíčko ve výši 200.000 Kč na 
opravu komunikací ve městě Jevíčko, 

o) předběžný záměr uzavření dohody o spolupráci mezi Městem Jevíčko a společností KABELOVÁ 
TELEVIZE CZ, s. r. o., Ruská 8, 101 00 Praha 10 na provozování televizního vysílání infokanálu 
pro rok 2015 za stávajících finančních podmínek, 

p) úpravu přílohy č. 2 zřizovací listiny PBH města Jevíčka, 

q) zakoupení posypového rozmetače se závěsem na tažné zařízení na zimní posyp komunikací 
a chodníků zn. DAKR typ KRH 04 - Fuji za částku 31.518 Kč bez DPH,   

r) rozčerpání schváleného úvěru od České spořitelny, a. s. na akci „Snížení energetické zátěže 
objektu ZŠ Jevíčko“ formou úhrady faktur firmě VAŠSTAV, s. r. o., se sídlem Staňkova 103/8, 
602 00 Brno ve výši 1.912.488 Kč,  

 

2/5  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 2015, 

b) cenu vodného pro rok 2015 ve výši 35,00 Kč/m3 vody vč. DPH, 

c) plán práce RM a ZM na rok 2015, 

d) cenové nabídky k pořízení vozidla Multicar včetně nástavby na zimní posyp, 

e) nabídku paní Romany Smékalové, Jevíčko na prodej pozemků p. č. 4236 – orná půda o výměře 
7135 m2 a p. č. st. 1360 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2, oba v k. ú. Jevíčko 
předměstí, 

f) nabídku notářky JUDr. Alice Sedlákové na převzetí majetku v rámci dědického řízení po 
zemřelém Miroslavovi Šamšulovi z Brna (pozemky v k. ú. Kunštát na Moravě),  

g) informaci rady města o ukončení promítání filmů v kině Astra v Jevíčku a personální opatření 
s účinností od 1. 1. 2015, 

h) informaci starosty o záměru pořádání městského plesu dne 13. 2. 2015. 

 

2/5  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) starostu prověřením technického řešení kompletního zainvestování a napojení sítí pro výstavbu 
RD v lokalitě ul. Vrchlického, 

b) radu města zpracování technického řešení napojení sítí pro výstavbu RD v lokalitě „Nad 
Žlíbkami“ a Panské pole. 

 

 
  Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 

 
Vyvěšeno: 22. 12. 2014 
Sejmuto: 7. 1. 2015 


