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Usnesení
z 6. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko
konaného dne 13. dubna 2015
6/1 Zastupitelstvo u r č u j e :
a)

zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Zezulu a Martina
Pávka,

6/2 Zastupitelstvo s c h v a l u j e :
a)

návrhovou komisi ve složení: Bc. Jan Finsterle, Pavla Konečná, Ing. Roman Müller,

b)

program zasedání,

c)

směnu spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ k celku pozemku p. č. 5201 (16.257 m ) v k. ú.
Jevíčko-předměstí v majetku Města Jevíčko za pozemek nesoucí původní označení p. č. 5198
2
(8.129 m ) v k. ú. Jevíčko-předměstí v majetku společnosti Hanácká zemědělská společnost
Jevíčko, a. s. + směnnou smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností Hanácká zemědělská
společnost Jevíčko, a. s., Třebovská 713, 569 43 Jevíčko na směnu spoluvlastnického podílu
2
o velikosti id. ½ k celku pozemku p. č. 5201 (16.257 m ) v k. ú. Jevíčko-předměstí za pozemek
2
nesoucí původní označení p. č. 5198 (8.129 m ) v k. ú. Jevíčko-předměstí + úhradu správního
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč,

d)

prodej pozemku p. č. 24/8 (30 m ), p. č. 24/9 (9 m ) a p. č. 24/10 (5 m ), vše zahrada v k. ú. Zadní
2
Arnoštov Michalu Slávikovi, Jindřichova 2383/12, 616 00 Brno za cenu 35 Kč/m , celkem
1.540 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + kupní smlouvu
mezi Městem Jevíčko a Michalem Slávikem na prodej pozemků p. č. 24/8, p. č. 24/9 a p. č.
24/10, vše zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov,

e)

úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 3 na rok 2015,

f)

koupi pozemku p. č. 5199 (9.935 m ) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí od Evy Machaňové,
Rousínovská 1047/21, 627 00 Brno za cenu 400.000 Kč za celý pozemek + úhradu správního
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + úhradu daně z nabytí nemovitých věcí ve výši
16.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Evou Machaňovou na koupi pozemku p. č.
5199 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

g)

výsledek výběrového řízení na projektovou dokumentaci na akci „Výměna vodovodu a kanalizace
na ul. Okružní IV, Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma Vodárenská
společnost Chrudim, a. s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim za nabídkovou cenu 68.605 Kč
bez DPH,

h)

cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Vodárenská společnost Chrudim, a. s.,
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim k realizaci projektové dokumentace na akci „Výměna
vodovodu a kanalizace na ul. Okružní IV, Jevíčko“ za nabídkovou cenu 68.605 Kč bez DPH,

i)

cenovou nabídku SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Moravská Třebová na opravu
zemědělských obslužných cest v úseku podél areálu HZS Jevíčko, a. s. k biocentru ve výši
24.000 Kč bez DPH,

j)

cenovou nabídku SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Moravská Třebová na opravu části
parkoviště na východní straně Palackého náměstí ve výši 47.875 Kč bez DPH s realizací
v termínu po 16. 5. 2015,

2

2
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6/3 Zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í :
a)

zprávu o činnosti PBH města Jevíčka za rok 2014,

b)

úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 2 na rok 2015 schválenou Radou města Jevíčko dne 30. 3.
2015,

c)

žádost společnosti ZOLOVA real, s. r. o., U Panelárny 602/11, 773 00 Olomouc-Chválkovice
o koupi čtyř pozemků na ul. Vrchlického v k. ú. Jevíčko-předměstí, na kterých má žadatel záměr
vystavět RD,
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d)

žádost společnosti Reality MOUŘENÍN, s. r. o., Francouzská 375/41, 602 00 Brno o koupi části
pozemku 538/22 v k. ú. Jevíčko-předměstí za účelem realizace developerského záměru na
výstavbu tří rodinných dvojdomků,

e)

zájem společnosti KERAX, s. r. o., Palackého nám. 13, Jevíčko o pozemky pro sídlo společnosti,
které se nacházejí mezi č. p. 400 a areálem společnosti HZS Jevíčko, a. s.,

f)

informaci starosty o možných variantách využití pozemku na ul. Nerudova v Jevíčku,

g)

informaci starosty o rozpočtovém výhledu k 31. 3. 2015 pro Město Jevíčko zpracovaném
Mgr. Bouškou z České spořitelny, a. s.,

h)

informaci starosty o výsledku poptávkového řízení na akci „Pasport veřejného osvětlení Města
Jevíčko“,

i)

informaci starosty o cenové nabídce SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Moravská Třebová
na opravu zemědělských obslužných cest v úseku k Napoleonskému pomníku ve výši 72.500 Kč
bez DPH,

j)

informaci starosty o záměru předčasného splacení účelového úvěru ČS, a. s. na akci
„Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku“ dle úvěrové smlouvy č. 2181/10/LCD ze dne 5. 1.
2010 dle návrhu rady města,

k)

informaci starosty o předběžném rozpočtu Jevíčské pouti 2015,

6/4 Zastupitelstvo p o v ě ř u j e :
a)

radu města zajištěním nabídky na úvěr ČS, a. s. ke krytí plánovaných oprav a investičních akcí
v roce 2015 dle zápisu ve vztahu k navržené úvěrové optimalizaci,

b)

radu města jednáním s HZS Jevíčko, a. s. o směně pozemku p. č. 5197 v k. ú. Jevíčkopředměstí.

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r.
místostarosta

Vyvěšeno: 20. 4. 2015
Sejmuto: 6. 5. 2015
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