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Usnesení 
z 11. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čko 

konaného dne 12. října 2015 

11/1  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

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

 

11/2  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Ing. František Bušina, Pavla Konečná, Martin Pávek, 

b) program zasedání, 

c) koncepci Pečovatelské služby Jevíčko na rok 2016,  

d) výsledek výběrového řízení na akci „Změna č. 1 územního plánu města Jevíčko“, ve kterém 
nejvýhodnější nabídku podal Ing. arch. Pavel Mudruňka, Palackého 207, 533 04 Sezemice za 
nabídkovou cenu 80.000 Kč bez DPH, 

e) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a Ing. arch. Pavlem Mudruňkou, Palackého 207, 
533 04 Sezemice k realizaci akce „Změna č. 1 územního plánu města Jevíčko“ za nabídkovou 
cenu 80.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu popř. místostarostu podpisem smlouvy, 

f) prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 4235/6 (631 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí 
J. B. a R. B., z Jevíčka za cenu 500 Kč/m2, celkem 315.500 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + zálohu nákladů spojených s realizací přípojek stavby 
na tomto pozemku ve výši 60.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a J. B. a R. B. na 
prodej pozemku p. č. 4235/6 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu popř. místostarostu 
podpisem smlouvy, 

g) prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 4238/5 (728 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí 
J. B. a V. B. z Velkých Opatovic za cenu 500 Kč/m2, celkem 364.000 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + zálohu nákladů spojených s realizací přípojek 
stavby na tomto pozemku ve výši 60.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a J.  B. a 
V. B. na prodej pozemku p. č. 4238/5 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu popř. 
místostarostu podpisem smlouvy, 

h) prodej nově zaměřených pozemků p. č. 4236/6 (644 m2) a p. č. 4238/6 (78 m2), oba orná půda 
v k. ú. Jevíčko-předměstí A. L. z Jevíčka za cenu 500 Kč/m2, celkem 361.000 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + zálohu nákladů spojených 
s realizací přípojek stavby na tomto pozemku ve výši 60.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a A. L. na prodej pozemků p. č. 4236/6 a p. č. 4238/6 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu popř. místostarostu podpisem smlouvy, 

i) prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 4236/7 (716 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí 
D. H. a P. H. z Jevíčka za cenu 500 Kč/m2, celkem 358.000 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + zálohu nákladů spojených s realizací přípojek stavby 
na tomto pozemku ve výši 60.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a D. H. a P. H. na 
prodej pozemku p. č. 4236/7 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu popř. místostarostu 
podpisem smlouvy, 

j) prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 4236/8 (671 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí 
R. H. a M. H. z Biskupic za cenu 500 Kč/m2, celkem 335.500 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + zálohu nákladů spojených s realizací přípojek stavby 
na tomto pozemku ve výši 60.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a R. H. a M. H. na 
prodej pozemku p. č. 4236/8 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu popř. místostarostu 
podpisem smlouvy, 

k) prodej nově zaměřených pozemků p. č. 4235/2 (973 m2) a p. č. 4236/5 (35 m2), oba orná půda 
v k. ú. Jevíčko-předměstí J. M. z Jevíčka za cenu 500 Kč/m2, celkem 504.000 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + zálohu nákladů spojených 
s realizací přípojek stavby na tomto pozemku ve výši 60.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a J. M. na prodej pozemků p. č. 4235/2 a p. č. 4236/5 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu popř. místostarostu podpisem smlouvy, 
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l) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 13 na rok 2015, 

m) program regenerace městské památkové zóny Jevíčko pro období let 2016 – 2020, 

n) reálné rozdělení lesního pozemku p. č. 1770 v k. ú. Jevíčko-předměstí na 2 reálné ½ a sepsání 
dohody o vypořádání duplicitního zápisu – souhlasné prohlášení mezi Městem Jevíčko a V. a R. 
S. ve znění úpravy vlastnictví podílu o velikosti reálné ½ k celku pozemku p. č. 1770 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí pro každého z duplicitních vlastníků a úhradu nákladů na pořízení 
geometrického plánu a sepsání dohody rovným dílem pro oba vlastníky, 

o) záměr bezúplatného nabytí části pozemku p. č. 1740/3 a pozemku p. č. 1750/8, oba v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a podání žádosti na Pardubický kraj, 

p) koupi pozemku p. č. 2040 (5079 m2) – lesní pozemek v k. ú. Jevíčko-předměstí od L. L. z Letovic 
za cenu 23.668 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a L. L. na koupi pozemku p. č. 2040 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu popř. místostarostu podpisem smlouvy, 

q) vícepráce provedené firmou František Hanzal, Dr. Klimeše 682, 569 43 Jevíčko v rámci realizace 
I. etapy vybudování chodníku v úseku ul. Okružní I ve výši 19.910 Kč vč. DPH, 

r) výsledek výběrového řízení na akci „Demolice základové desky na ul. Vrchlického Jevíčko“, ve 
kterém nejvýhodnější nabídku podala firma Jiří Kučera, Slunečné údolí 273, 569 02 Březová nad 
Svitavou za nabídkovou cenu 123.490 Kč bez DPH (149.423 Kč vč. DPH), 

s) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Jiří Kučera, Slunečné údolí 273, 569 02 
Březová nad Svitavou k realizaci akce „Demolice základové desky na ul. Vrchlického Jevíčko“ za 
nabídkovou cenu 123.490 Kč bez DPH (149.423 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu popř. 
místostarostu podpisem smlouvy, 

t) 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 57.159,30 Kč bez DPH (69.162,75 Kč vč. DPH),  

u) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2015 mezi Městem Jevíčko a firmou MATOUŠEK 
CZ, a. s., Čechyňská 149/14a, 602 00 Brno a pověřuje starostu popř. místostarostu podpisem 
smlouvy, 

v) výsledek výběrového řízení na akci „Výměna 23 ks oken na budově bývalého kláštera na ul. 
Soudní č. p. 51 v Jevíčku“, ve kterém byla podána jediná nabídka firmy JM Mrňka s. r. o., 
Bídov 463, 798 52 Konice za nabídkovou cenu 614.307 Kč bez DPH (743.311,47 Kč vč. DPH), 

w) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou JM Mrňka s. r. o., Bídov 463, 798 52 
Konice k realizaci akce „Výměna 23 ks oken na budově bývalého kláštera na ul. Soudní č. p. 51 
v Jevíčku“ za nabídkovou cenu 614.307 Kč bez DPH (743.311,47 Kč vč. DPH) a pověřuje 
starostu popř. místostarostu podpisem smlouvy, 

x) cenovou nabídku firmy SOME Jindřichův Hradec, s. r. o., Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův 
Hradec na nákup doplňků pro zimní údržbu k zametacímu stroji Nilfisk CITY RANGER 3500 
(čelní zametací sněhový kartáč) za částku 62.000 Kč bez DPH (75.020 Kč vč. DPH),  

y) doplněné regulativy pro zástavbu RD v lokalitě Vrchlického II, jak byly projednány komisí stavební 
dne 30. 9. 2015 se zapracováním možnosti výjimky pro pozemek D 05, 

 

11/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) informaci o sjednané smlouvě o sdružení zadavatelů pro veřejnou zakázku „Dodávka tepla pro 
vybrané veřejné budovy v majetku Města Jevíčko“, 

b) informaci o návrhu připravovaných investičních akcí na rok 2016, 

c) zprávu o činnosti sboru pro občanské záležitosti za období září 2014 až září 2015, 

d) informaci o daňové výtěžnosti Města Jevíčko v porovnání let 2011 – 2015,  

e) informaci o jednání pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko s doporučením ke schválení 
Programu regenerace památek v MPZ Jevíčko 2016 – 2020, 

f) informaci o převzetí hydraulického vyprošťovacího zařízení pro JSDH Jevíčko, které bylo 
pořízeno bezúplatným převodem z HZS Pk, 
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g) informaci o dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb společností ARAGON 
Security, s. r. o. do 31. 12. 2015, 

h) zápis ze schůze SPOZ ze dne 7. 9. 2015, 

i) zápis ze schůze komise stavební ze dne 30. 9. 2015, 

j) zápis ze schůze komise bytové a sociální ze dne 16. 9. 2015, 

 

11/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) radu města realizací navržených opatření dle schválené koncepce Pečovatelské služby Jevíčko. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 14. 10. 2015 
Sejmuto: 30. 10. 2015 


