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Usnesení 
z 8. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 

konaného dne 15. června 2015 
 

8/1  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Miloslava Parolka 
a Mgr. Petra Votroubka, 

 

8/2  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavel Vykydal, Mgr. Zdeněk Klein, Martin Pávek, 

b) program zasedání, 

c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 8 na rok 2015, 

d) směnu pozemků p. č. 5017 (4.668 m
2
), p. č. 5072 (1127 m

2
), p. č. 5487 (1217 m

2
), p. č. 4133 

(5022 m
2
), p. č. 5028 (2813 m

2
) a p. č. 5100 (586 m

2
), vše orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí 

v majetku Města Jevíčko za pozemek p. č. 5197 (13.858 m
2
) v k. ú. Jevíčko-předměstí v majetku 

Hanácké zemědělské společnosti Jevíčko, a. s. a úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu 
v hodnotě 1.000 Kč a směnnou smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností Hanácká 
zemědělská společnost Jevíčko, a. s., 

e) prodej pozemku p. č. st. 139/2 (330 m
2
) – zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov Ing. Ondřeji Blabolilovi, 

Okružní III 211, 569 43 Jevíčko za cenu 150 Kč/m
2
 z důvodu aktuální povahy pozemku, celkem 

49.500 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a Ing. Ondřejem Blabolilem na prodej pozemku p. č. st. 139/2 v k. ú. Zadní 
Arnoštov, 

f) bezúplatný převod pozemku p. č. st. 139/3 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zadní Arnoštov 
od České republiky – Státního pozemkového úřadu, s právem hospodařit s majetkem Státní 
pozemkový úřad, 

g) výsledek výběrového řízení na akci „Restaurování sloupu se sousoším piety na Palackého 
náměstí v Jevíčku“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podal ak. sochař Martin Pokorný, Jeseniova 
67, 130 00 Praha 3 za nabídkovou cenu 108.560 Kč vč. DPH, 

h) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a ak. sochařem Martinem Pokorným, Jeseniova 
67, 130 00 Praha 3 k realizaci akce „Restaurování sloupu se sousoším piety na Palackého 
náměstí v Jevíčku“ za nabídkovou cenu 108.560 Kč vč. DPH, 

i) výsledek výběrového řízení na akci „Vybudování chodníků na části ulic Svitavská a Okružní I 
Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější komplexní nabídku podala firma M-SILNICE a. s., Husova 
1697, 530 03 Pardubice za nabídkovou cenu 612.184 Kč vč. DPH (Okružní I – 460.236 Kč vč. 
DPH, Svitavská – 151.948 Kč vč. DPH), 

j) realizaci I. etapy vybudování chodníku v úseku ul. Okružní I v Jevíčku v roce 2015 z důvodu 
aktuálních finančních možností, na kterou podala nejvýhodnější nabídku firma František Hanzal, 
Dr. Klimeše 682, 569 43 Jevíčko ve výši 446.525 Kč vč. DPH, 

k) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou František Hanzal, Dr. Klimeše 682, 
569 43 Jevíčko k realizaci části akce „Vybudování chodníků na části ulic Svitavská a Okružní I 
Jevíčko“ za nabídkovou cenu na vybudování chodníku na ul. Okružní I v Jevíčku ve výši 
446.525 Kč vč. DPH, 

l) výsledek výběrového řízení na akci „Zpracování projektové dokumentace snížení energetické 
náročnosti objektu Mateřské školy Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma 
Ing. Jan Matoušek – AGROSTAV Jevíčko, Olomoucká 226, 569 43 Jevíčko za nabídkovou cenu 
181.500 Kč vč. DPH, 

m) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Ing. Jan Matoušek – AGROSTAV 
Jevíčko, Olomoucká 226, 569 43 Jevíčko k realizaci akce „Zpracování projektové dokumentace 
snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Jevíčko“ za nabídkovou cenu ve výši 
181.500 Kč vč. DPH, 
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n) výsledek výběrového řízení na akci „Dětské fitness hřiště U Zámečku“, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku podala firma hřiště.cz, s. r. o., Příkop 836/6, 602 00 Brno za nabídkovou cenu 
586.359,95 Kč vč. DPH, 

o) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou hřiště.cz, s. r. o., Příkop 836/6, 602 00 
Brno k realizaci akce „Dětské fitness hřiště U Zámečku“ za nabídkovou cenu ve výši 
586.359,95 Kč vč. DPH, 

p) přijetí finančního daru od společnosti Czech Blades s. r. o., Brněnská 559, 569 43 Jevíčko na 
dětské fitness hřiště U Zámečku a na chodník na ul. Okružní I v Jevíčku u příležitosti výročí 10 let 
působení firmy v Jevíčku v celkové výši 368.000 Kč a uzavření darovací smlouvy na výše 
uvedený účel, 

q) vícepráce prováděné v rámci akce „Oprava omítek a střechy nad schodištěm budovy bývalé 
sýpky na ul. K. H. Borovského v Jevíčku“ firmou MATOUŠEK CZ a. s., Čechyňská 419/14a, 
602 00 Brno ve výši 63.363,87 Kč bez DPH (76.670,28 Kč vč. DPH), které se týkají 
vícebarevného řešení a oplechování korunní římsy na štítových stěnách a parapetů otvorových 
prvků dle požadavků památkové péče, 

r) smlouvu mezi Městem Jevíčko a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín o uzavření 
budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny 0,4 kV (NN) č. 15_SOBS01_4121101938 pro 16 nových přípojných míst na ul. 
Vrchlického v Jevíčku s úhradou připojovacího poplatku ve výši 200.000 Kč, 

s) podmínky pro prodej pozemků v lokalitě ul. Vrchlického v Jevíčku pro výstavbu RD předložené 
radou města s prodejní cenou 500 Kč bez DPH/m

2
 a úhradou ceny přípojek inženýrských sítí dle 

skutečně vynaložených nákladů, 

t) minimální kupní cenu pozemku p. č. 183/1 (369 m
2
) v k. ú. Jevíčko-předměstí, Okružní IV, 

Jevíčko ve výši od 500 Kč bez DPH/m
2
 a prodej formou veřejné soutěže s kritériem nejvyšší 

nabídkové ceny, 

u) minimální kupní cenu pozemku p. č. 61 (83 m
2
), p. č. st. 82 (231 m

2
) a p. č. st. 83 (176 m

2
), vše 

v k. ú. Jevíčko-předměstí, Okružní I, Jevíčko jako jednoho celku (490 m
2
)
 
ve výši od 250 Kč bez 

DPH/m
2
 a prodej formou veřejné soutěže s kritériem nejvyšší nabídkové ceny s podmínkou 

demolice stávajících staveb na pozemcích do jednoho roku od podpisu kupní smlouvy dle 
zpracovaného projektu, 

v) smlouvu o poskytnutí členského příspěvku na rok 2015 uzavřenou mezi Městem Jevíčko 
a Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska ve výši 69.825 Kč, 

w) výsledek výběrového řízení na akci „Zpracování projektové dokumentace infrastruktury pro 
výstavbu 16 RD v lokalitě ulice Vrchlického Jevíčko“, kdy z obeslaných 7 firem předložila CN 
pouze firma BETA-PROJEKT, spol. s r. o., Pavlovova 43, 568 02 Svitavy v částce 482.790 Kč vč. 
DPH, 

x) zpracování dokumentace pro územní řízení na akci „Infrastruktura pro výstavbu 16 RD v lokalitě 
ulice Vrchlického Jevíčko“, ve výši 145.200 Kč vč. DPH dle CN firmy BETA-PROJEKT, spol. 
s r. o., a uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace a činností souvisejících mezi 
Městem Jevíčko a firmou BETA-PROJEKT, spol. s r. o., Pavlovova 43, 568 02 Svitavy, 

 

8/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu kontrolního výboru za období 12/2014 – 5/2015, 

b) zprávu komise životního prostředí za období 12/2014 – 5/2015, 

c) informaci místostarosty o posouzení návrhu pomníku obětem 1. světové války ak. sochařem 
Martinem Pokorným s doporučením realizovat návrh MgA. Renaty Štindlové, 

d) úpravy rozpočtu Města Jevíčko č. 6 a č. 7 na rok 2015 schválené Radou města Jevíčko dne 
25. 5. 2015 a 8. 6. 2015, 

e) informaci starosty o potvrzení kofinancování výše uvedených veřejně prospěšných projektů 
v Jevíčku společností Czech Blades s. r. o., Brněnská 559, 569 43 Jevíčko částkou v celkové výši 
368.000 Kč, 

f) informaci starosty o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 
„Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Jevíčko“ na dodávku vozidla pro svoz odpadů včetně 
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hákového nakladače kontejnerů a 4 ks kontejnerů na bioodpad pořizovaného v rámci dotace 
z OPŽP, 

g) informaci místostarosty o prodloužení spolupráce Města Velké Opatovice s bezpečnostní 
agenturou ARAGON Security, s. r. o., Palackého třída 916/158, 612 00 Brno o 3 měsíce, tj. na 
období od 1. 7. 2015 do 30. 9. 2015 s tím, že bude následně v průběhu měsíce srpna potvrzeno, 
zda od 1. 10. 2015 bude nasazena rozšířená MP nebo dojde k prodloužení o další období, 

h) informaci starosty o aktuálním průběhu jednání se společností REHAU ve věci rozšíření jejich 
areálu v Jevíčku, 

i) informaci starosty o plánované opravě části komunikace na ulici K. H. Borovského, kterou bude 
realizovat společnost PORR, a. s. jako kompenzaci za využívání objízdných tras na území města 
a skládkování materiálu na pozemcích města, 

j) informaci místostarosty o dosavadních méněpracech ve výši 116.032 Kč bez DPH vyčíslených 
spol. M-SILNICE, a. s. v rámci realizace opravy komunikace a chodníků na ulici Nerudova, 

k) informaci místostarosty o návrhu vlastníků č. p. 531 na ulici Nerudova na vybudování 
zpevněného parkoviště vedle domu a kalkulaci nákladů ve výši 85.576 Kč bez DPH, kterou 
předložila spol. M-SILNICE, a. s., 

l) informaci místostarosty o cenové nabídce SÚS Pk na opravu místní komunikace do osady Mařín 
za částku 99.000 Kč bez DPH a uvažovaném dalším jednání ve věci možného spolufinancování 
této opravy, 

 

8/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) starostu města rozhodnutím o výběru vítězného uchazeče dle doporučení hodnotící komise, která 
zasedne po uplynutí lhůty pro podání nabídek, v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu s názvem „Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Jevíčko“ na dodávku 
vozidla pro svoz odpadů včetně hákového nakladače kontejnerů a 4 ks kontejnerů na bioodpad, 
pořizovaného v rámci dotace z OPŽP, 

b) starostu města podpisem kupní smlouvy s vybraným uchazečem v rámci zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Jevíčko“ 
na dodávku vozidla pro svoz odpadů včetně hákového nakladače kontejnerů a 4 ks kontejnerů na 
bioodpad, pořizovaného v rámci dotace z OPŽP, 

c) starostu, případně místostarostu podpisem smluv schválených usnesením ZM pod bodem 8/2 
písm. d), e), h), k), m), o), p), r), v), x). 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 23. 6. 2015 
Sejmuto: 9. 7. 2015 


