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Usnesení 
ze 4. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čko 

konaného dne 23. února 2015 
 

4/1  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Bc. Jana Finsterleho 
a Ing. Romana Müllera, 

 

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

a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Rudolf Beran, Mgr. Zdeněk Klein, Mgr. Petr Votroubek, 

b) program zasedání, 

c) koupi pozemků nově označených jako p. č. 550/90 (49 m2) a p. č. 550/91 (64 m2), oba ostatní 
plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí od Romana Batelky, Jana Batelky a Jany Batelkové, všichni 
bytem K. H. Borovského 477, Jevíčko za cenu 33.900 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + úhradu ½ ceny vyhotovení geometrického plánu 
v hodnotě 3.436 Kč a kupní smlouvu mezi městem Jevíčko a Romanem Batelkou, Janem 
Batelkou a Janou Batelkovou na koupi pozemků p. č. 550/90 a p. č. 550/91, oba v k. ú. Jevíčko-
předměstí, 

d) převzetí majetku po zemřelém Miroslavu Šamšulovi dle nabídky notářky JUDr. Alice Sedlákové, 

e) záměr směny spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ k celku pozemku p. č. 5201 – orná půda 
v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

f) dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3/2009 mezi Městem Jevíčko a firmou AKVAMONT, s. r. o., 
Svitavy, Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy na akci „Výměna kanalizace ul. Nerudova úsek od ul. 
Nappova po ul. K. Čapka Jevíčko“ za částku 952.662 Kč bez DPH, 

g) rozdělení částky 626.000 Kč v rámci grantového systému Města Jevíčka v roce 2015,  

h) koupě pozemků p. č. 4236 – orná půda o výměře 7135 m2 a p. č. st. 1360 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 275 m2 a p. č. 4235 – orná půda o výměře 3749 m2, všechny v k. ú. Jevíčko-
předměstí za částku 500 Kč/m2, 

 

4/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zápis ze schůze finančního výboru konané dne 4. 2. 2015, 

b) smlouvu o dílo č. 3/2015, mezi firmou AKVAMONT Svitavy, s. r. o., Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy 
a Svazkem obcí skupinového vodovodu Malá Haná se sídlem Palackého nám. 1, Jevíčko na akci 
„Výměna vodovodu ul. Nerudova úsek od ul. Nappova po ul. K. Čapka Jevíčko“ uzavřenou za 
částku 760.734 Kč bez DPH, 

c) zápis ze schůze komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu konané dne 12. 2. 2015, 

d) informaci starosty k obsahu dokumentů archivovaných na katastru nemovitostí KP Svitavy 
vztahujících se k problematice vyvlastnění pozemku p. č. 550/8 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

e) informace starosty o možnosti nefinancovat lokální provoz vysílání kabelové televize za částku 
10.261 Kč vč. DPH měsíčně dle nabídky OIK TV, s. r. o., Hýblova 543, Česká Třebová v situaci, 
kdy KT CZ, s. r. o. končí licence 17. 3. 2015 k provozu infokanálu, 

 

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

a) radu města zpracováním návrhu financování nákupu pozemků v lokalitě ul. Vrchlického 
a předložením smlouvy o úvěru od ČS, a. s. 

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

Vyvěšeno: 27. 2. 2015 
Sejmuto: 16. 3. 2015 


