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Usnesení 
ze 46. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čka 

konaného dne 22. zá ří 2014 

 

46/1  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

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

b) program zasedání, 

c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2014 č. 5, 

d) rekapitulaci akcí obnovy připravovaných v rámci městského programu regenerace památek 
v MPZ Jevíčko na rok 2015, 

e) výsledek výběrového řízení na akci: „Oprava vnitřních omítek a malby, vstupní schodiště 
bytového domu Třebovská 71, Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma Karel 
Smékal, Eduarda Ušela 312, 679 63 Velké Opatovice za nabídkovou cenu 103.027 Kč bez DPH 
(118.481,05 Kč vč. DPH), 

f) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Karel Smékal, Eduarda Ušela 312, 
679 63 Velké Opatovice k provedení akce: „Oprava vnitřních omítek a malby, vstupní schodiště 
bytového domu Třebovská 71, Jevíčko“ za nabídkovou cenu 103.027 Kč bez DPH 
(118.481,05 Kč vč. DPH), 

g) zřízení stipendijního fondu, který se bude řídit stipendijním řádem Gymnázia Jevíčko, 

h) pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Jevíčko včetně nezbytných úprav za cenu 
max. 700.000 Kč vč. DPH podle předloženého návrhu financování a cenovou nabídku a kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a firmou PROFI AUTO CZ, a. s., Kolovratská 1367, 251 01 
Říčany k zakoupení vozidla Fiat Ducato pro potřeby JSDH Jevíčko za částku 638.447 Kč vč. 
DPH, které bude dále dovybaveno do výše celkové schválené částky, 

i) prodej pozemku p. č. 18/5 (17 m2) – zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov Radku Kummerovi, 
Tomečkova 3, 638 00 Brno za cenu 35 Kč/m2, celkem 595 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + Kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Radkem 
Kummerem na prodej pozemku p. č. 18/5 v k. ú. Zadní Arnoštov, 

j) prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 24/11 (1411 m2) – zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov do 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 pro každého z žadatelů Janu Chovancovi, Holandská 
13, 571 01 Moravská Třebová a Lydii Čermákové, Dimitrovova 23, 568 02 Svitavy za cenu 
35 Kč/m2, celkem 49.385 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 Janem Chovancem a Lydií Čermákovou na prodej pozemku p. č. 24/11 v k. ú. Zadní 
Arnoštov, 

k) prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 5428/2 (64 m2) – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí 
Oldřichu Leischnerovi, Desná 51, 570 01 Litomyšl za cenu 35 Kč/m2, celkem 2.240 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 Oldřichem Leischnerem na 
prodej pozemku p. č. 5428/2 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

l) prodej pozemků p. č. st. 620 (16 m2), p. č. st. 1347 (99 m2), p. č. st. 815 (102 m2) a p. č. st. 1216 
(39 m2), vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a pozemku p. č. st. 181 (37 m2) v k. ú. Jevíčko-město 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín za cenu 300 Kč/m2, celkem 
87.900 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + Kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s. na prodej pozemků p. č. st. 
620, p. č. st. 1347, p. č. st. 815 a p. č. st. 1216, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a pozemku p. č. st. 
181 v k. ú. Jevíčko-město, 

 

46/2  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Stanislava Dokoupila a Pavlu 
Konečnou, 
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46/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu o činnosti JSDH města Jevíčko, 

b) zápisy o výsledcích kontrol provedených členy kontrolního výboru s vyjádřením kontrolovaného 
subjektu, 

c) výsledek výběrového řízení na akci: „Zpracování projektové dokumentace stavebních úprav 
domu Barvířská 560, Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala Ing. Marie Zezulová, 
Barvířská 109, 569 43 Jevíčko za nabídkovou cenu 158.500 Kč (není plátce DPH), 

d) návrh na vydání územního plánu Jevíčko (dále ÚP) zpracovaný pořizovatelem v souladu 
s ustanovením § 54 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon), 

e) vyhodnocení výsledků projednání ÚP Jevíčko s určeným zastupitelem v souladu s ustanovením 
§ 53 odst. 1 stavebního zákona, 

f) informaci Ing. Ivo Junka a zástupce společnosti DOMOVO, s. r. o., Slezská 204/69, 130 00 
Praha 3 o možném komplexním řešení zástavby ulic Nerudova a K. Čapka k vytvoření obytné 
zástavby v západní části Jevíčka na částech pozemkových parcel p. č. 538/22 a p. č. 538/23 
v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

 

46/4  Zastupitelstvo   k o n s t a t u j e   o v ě ř e n í : 

a) ve smyslu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona, že návrh ÚP Jevíčko není v rozporu 
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem 
řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu, 

 

46/5  Zastupitelstvo   v y d á v á : 

a) ÚP Jevíčko formou opatření obecné povahy č. 1/2014 v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 
stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s ustanovením  
§ 171-173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, 

 

46/6  Zastupitelstvo   u k l á d á : 

a) starostovi obce zveřejnit oznámení o vydání ÚP Jevíčko vyvěšením na úřední desce v souladu 
s ustanovením § 173 správního řádu.  
 

 

 Ing. Roman Müller, v. r.        Mgr. Miroslav Šafář, v. r. 
 starosta       místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 29. 9. 2014 
Sejmuto: 15. 10. 2014 


