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Usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko
konaného dne 16. března 2015
5/1 Zastupitelstvo u r č u j e :
a)

zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Rudolfa Berana a Pavlu
Konečnou,

5/2 Zastupitelstvo s c h v a l u j e :
a)

návrhovou komisi ve složení: Martin Pávek, Mgr. Jiří Janeček, Ing. František Bušina,

b)

program zasedání,

c)

úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 1 na rok 2015,

d)

pravidlo o nepřekročení stanoveného objemu běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých
paragrafů schváleného rozpočtu příkazcem operace (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých
položkách, včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje),

e)

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci
Rady města Jevíčko k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: rada může za
období mezi zasedáními zastupitelstva schválit rozpočtová opatření maximálně do výše 100.000
Kč v rámci jednotlivých paragrafů (tato pravomoc se nevztahuje na závazné ukazatele „příspěvky
na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím“),

f)

smlouvu o úvěru č. 0418406489 mezi Městem Jevíčko a Českou spořitelnou, a. s., na poskytnutí
úvěru ve výši 5.000.000 Kč na financování projektu „Nákup pozemků“ s pevnou úrokovou sazbou
0,90 % p. a.,

g)

návrh na rozdělení obdržené dotace ve výši 400.000 Kč na akci „Oprava omítek a střechy nad
schodištěm budovy bývalé sýpky na ul. K. H. Borovského v Jevíčku“, která bude
spolufinancovaná z Programu regenerace MPZ v roce 2015,

h)

navýšení grantu Svazu skautů a skautek ČR, oddílů Jevíčko o částku 20.000 Kč na akci „Obnova
podsadových stanů – II. etapa“ v rámci grantového systému Města Jevíčko, celkem bude pro rok
2015 přidělena částka 40.000 Kč,

i)

kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Romanou Smékalovou, Růžová 80, 569 43 Jevíčko na
2
koupi pozemků p. č. 4236 a p. č. st. 1360, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí za částku 500 Kč/m ,

j)

kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Ing. Milanem Nechutou, Zdiměřická 1454/30, Chodov,
2
149 00 Praha 4 na koupi pozemku p. č. 4235 v k. ú. Jevíčko-předměstí za částku 500 Kč/m ,

k)

prodej pozemku nově označeného jako p. č. 15/6 (40 m ) – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí
2
Petru Nárožnému, Okružní III 769, 569 43 Jevíčko za cenu 150 Kč/m , celkem 6.000 Kč + úhradu
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + úhradu ½ ceny vyhotovení
geometrického plánu v hodnotě 2.541 Kč + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Petrem
Nárožným na prodej pozemku p. č. 15/6 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

l)

výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p.
477-528, Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma M-SILNICE, a. s.,
OZ STŘED, Husova 1697, 530 03 Pardubice za nabídkovou cenu 2.969.029 Kč bez DPH
(3.529.525 Kč vč. DPH),

2

m) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou M-SILNICE, a. s., OZ STŘED, Husova
1697, 530 03 Pardubice k realizaci akce „Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477-528,
Jevíčko“ za nabídkovou cenu 2.969.029 Kč bez DPH (3.529.525 Kč vč. DPH),
n)

zadání zpracování odborné studie protipovodňových opatření na pozemcích města v lokalitě
areálu REHAU Jevíčko,

o)

výsledek poptávkového řízení na akci „Podpůrná protipovodňová opatření k ochránění dotčených
nemovitostí v souvislosti s rozšířením areálu REHAU v Jevíčku“, ve kterém nejvýhodnější
nabídku podala firma Vodní díla – TBD, a. s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 za nabídkovou
cenu 97.000 Kč bez DPH,
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p)

cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Vodní díla – TBD, a. s., Hybernská
1617/40, 110 00 Praha 1 na zpracování odborné studie protipovodňových opatření v lokalitě
U Střelnice za nabídkovou cenu 97.000 Kč bez DPH,

q)

výsledek poptávkového řízení na akci „Sekací technika Jevíčko“ a zakoupení sekacího traktorku
Starjet a sekacího traktoru Crossjet od firmy Tlamka – zahradní technika, Chrudichromská 1B,
680 01 Boskovice za nabídkovou cenu 343.000 Kč vč. DPH,

r)

ukončení procesu pořizování Regulačního plánu Jevíčko z důvodu dle zápisu,

s)

výsledek výběrového řízení na akci „Oprava omítek a střechy nad schodištěm budovy bývalé
sýpky na ul. K. H. Borovského v Jevíčku“, kdy nejvýhodnější nabídku podala firma MATOUŠEK
CZ, a. s., Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, za nabídkovou cenu 1.108.904 Kč vč. DPH,

t)

cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou MATOUŠEK CZ, a. s., Čechyňská
419/14a, 602 00 Brno k realizaci akce „Oprava omítek a střechy nad schodištěm budovy bývalé
sýpky na ul. K. H. Borovského v Jevíčku“ za nabídkovou cenu 1.108.904 Kč vč. DPH,

5/3 Zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í :
a)

zprávu Policie ČR Moravská Třebová o bezpečnostní situaci za rok 2014 na Jevíčsku,

b)

informaci místostarosty o aktuální situaci v procesu pořizování Regulačního plánu Jevíčko,

c)

zápis ze schůze kontrolního výboru konané dne 11. 2. 2015,

d)

výroční zprávu o činnosti MěÚ Jevíčko a jeho organizačních složek za rok 2014,

e)

informaci rady města o řešení výsledků kontrolního termovizního měření ve spojích plastových
oken budovy ZŠ Jevíčko,

f)

informaci starosty o výsledku ankety k umístění pomníku obětem 1. světové války,

g)

informaci starosty o možnosti ohraničení kontejnerových stání po městě, která byla projednána
na komisi stavební dne 4. 3. 2015,

h)

informaci starosty o doporučení komise stavební schválit výstavbu 3 dvojdomků na ul. Nerudova,

i)

informaci starosty o průběhu jednání ohledně záměru rozšíření společnosti REHAU v Jevíčku,

j)

informaci starosty o hospodářském výsledku Městského plesu, který byl ukončen s příjmem ve
výši 19.611,58 Kč,

k)

informaci starosty o připravovaném přechodu komplexní správy ubytovny Města Jevíčko na ul.
Soudní 51 do správy PBH města Jevíčka,

5/4 Zastupitelstvo u k l á d á :
a)

radě města informovat zastupitelstvo o každém rozpočtovém opatření provedeném ve své
kompetenci na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení tohoto rozpočtového
opatření,

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

radu města projednáním následných záležitostí, které budou vyplývat ze zpracované studie
protipovodňových opatření v lokalitě areálu REHAU Jevíčko.

Dušan Pávek, dipl. um., v. r.
starosta

Mgr. Miroslav Šafář, v. r.
místostarosta

Vyvěšeno: 18. 3. 2015
Sejmuto: 3. 4. 2015
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