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Usnesení 
ze 7. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čko 

konaného dne 18. kv ětna 2015 
 

7/1  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Zdeňka Kleina 
a Ing. Františka Bušinu, 

 

7/2  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jana Junková, Mgr. Miloslav Parolek, Mgr. Rudolf Beran, 

b) program zasedání, 

c) celoroční hospodaření města a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2014 Krajským úřadem Pk bez výhrad, 

d) účetní závěrku Města Jevíčko za rok 2014 dle předložených podkladů,  

e) prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 4241/16 (19 m2) - orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí 
Antonínu Machálkovi, Brněnská 762, 569 43 Jevíčko za cenu 5.000 Kč/pozemek, celkem 
5.000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a Antonínem Machálkem na prodej pozemku p. č. 4241/16 v k. ú. Jevíčko-
předměstí, 

f) dodatek č. 1 ke smlouvě mezi Městem Jevíčko a společností ARAGON Security, s. r. o., 
Palackého třída 916/158, 612 00 Brno o poskytování bezpečnostních služeb s účinností od 1. 7. 
2015 do 31. 12. 2015 za částku 90 Kč/hod/1 strážný, paušál 1.500 Kč na 400 ujetých km a částku 
7 Kč za každý další ujetý km, 

g) poskytnutí příspěvku na stravování zaměstnancům Města Jevíčko a uvolněným členům 
zastupitelstva formou stravenkového systému s hodnotou stravenky 30 Kč s účinností od 1. 10. 
2015, 

h) výsledek výběrového řízení na akci „Oprava veřejného osvětlení na ul. Nerudova v Jevíčku“, ve 
kterém nejvýhodnější nabídku podala firma REGAM CZ, s. r. o., Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 
Praha 8 za nabídkovou cenu 235.382 Kč bez DPH (284.812 Kč vč. DPH), 

i) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou REGAM CZ, s. r. o., Pobřežní 249/46, 
Karlín, 186 00 Praha 8 k realizaci akce „Oprava veřejného osvětlení na ul. Nerudova v Jevíčku“ 
za nabídkovou cenu 235.382 Kč bez DPH (284.812 Kč vč. DPH), 

j) záměr směny pozemků p. č. 5017, p. č. 5072, p. č. 5487, p. č. 4133, p. č. 5028 a p. č. 5100, vše 
orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

k) úpravu ceníku pro prodej a pronájem pozemků na návrh rady města, 

l) předčasné 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 
a doporučení finančního výboru, 

m) smlouvu o úvěru č. 0418598409 mezi Městem Jevíčko a Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 
1929/62, 140 00 Praha 4 na krytí akcí: „Rekonstrukce ulice Nerudova“ a „Archiv MěÚ Jevíčko“ ve 
výši 5.000.000 Kč s pevnou úrokovou sazbou do splatnosti 0,85 % p. a.,  

n) bezúplatný převod pozemku p. č. 5363 – ostatní plocha/neplodná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí 
od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

o) provedení parcelace pozemků pro výstavbu RD na ulici Vrchlického dle návrhu Ing. Ivo Junka 
a regulativy budoucí zástavby dle doporučení komise stavební, 

p) cenovou nabídku SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Moravská Třebová na opravu 
zemědělských obslužných cest v úseku k Napoleonskému pomníku ve výši 72.500 Kč bez DPH 
(87.725 Kč vč. DPH), 

q) navrženou variantu č. 3 pro budoucí využití pozemku p. č. 538/22 v k. ú. Jevíčko-předměstí na ul. 
Nerudova v Jevíčku, tj. ponechat pozemek jako rezervu pro budoucí výstavbu RD nebo BD, 
případně pro jiné využití a aktuálně jej neprodávat, 
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7/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu místostarosty o činnostech v Zadním Arnoštově za období 07/2014 – 06/2015,  

b) úpravy rozpočtu Města Jevíčko č. 4 a č. 5 na rok 2015 schválené Radou města Jevíčko dne 
27. 4. 2015 a 11. 5. 2015, 

c) rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích č. j. 52A 1/2014-291 ze dne 
27. 4. 2015 ve věci řízení na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu,  

d) informaci starosty o dalším průběhu jednání s představiteli společnosti REHAU Automotive 
a předloženou odbornou studii podpůrných protipovodňových opatřeních zpracovanou 
společností VODNÍ DÍLA – TBD, a. s., která řeší ochranu dotčených nemovitostí U Střelnice 
v souladu s rozšířením areálu REHAU Automotive, provozovna Jevíčko, 

e) informaci starosty o možnosti uveřejnit v Jevíčském zpravodaji sdělení, která vyjadřují názory 
členů zastupitelstva ÚSC, 

f) informaci starosty ve věci kontroly aktuálního stavu movitého majetku, který město obdrželo 
bezúplatným převodem od Ministerstva obrany ČR. 

 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


