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Usnesení 
z 12. zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čko 

konaného dne 16. listopadu 2015 

12/1  Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Rudolfa Berana 
a Ing. Jaroslava Zezulu, 

 

12/2  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Roman Müller, Mgr. Miloslav Parolek, Bc. Jan Finsterle, 

b) program zasedání, 

c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 14 na rok 2015, 

d) obecně závaznou vyhlášku Města Jevíčko č. 1/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů 
na veřejném prostranství v Jevíčku a Zadním Arnoštově s účinností od 1. 1. 2016, 

e) obecně závaznou vyhlášku Města Jevíčko č. 2/2015, o ochraně veřejné zeleně a o stanovení 
podmínek k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti s účinností od 1. 1. 2016, 

f) obecně závaznou vyhlášku Města Jevíčko č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
s účinností od 1. 1. 2016 se zachováním stávajících cen, 

g) výsledek výběrového řízení na akci zpracování PD pro územní řízení „Žlíbecký potok – 
protipovodňová ochrana pro město Jevíčko“, kdy nejvýhodnější nabídku podala firma 
Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto za nabídkovou 
cenu 130.000 Kč bez DPH (157.300 Kč vč. DPH), 

h) zadání zpracování PD pro územní řízení „Žlíbecký potok – protipovodňová ochrana pro město 
Jevíčko“ firmou Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto za 
nabídkovou cenu 130.000 Kč bez DPH (157.300 Kč vč. DPH), 

i) prodej nově zaměřených pozemků p. č. 4235/5 (622 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí 
M. M. a S. M. z Jevíčka za cenu 500 Kč/m2, celkem 311.000 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 M. M. a S. M. na 
prodej pozemku p. č. 4235/5 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

j) prodej nově zaměřených pozemků p. č. 107/2 (51 m2) a p. č. 2460/2 (72 m2), oba ostatní plocha 
v k. ú. Zadní Arnoštov L. H. ze Zadního Arnoštova za cenu 150 Kč/m2, celkem 18.450 Kč + 
úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + úhradu vyhotovení 
geometrického plánu v hodnotě 5.080 Kč + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a L. H. na 
prodej pozemků p. č. 107/2 a p. č. 2460/2, oba v k. ú. Zadní Arnoštov a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy, 

k) prodej pozemku p. č. st. 64/1 (207 m2) - zastavěná plocha a nádvoří s domem č. p. 72 v k. ú. 
Zadní Arnoštov K. F. ze Zadního Arnoštova za cenu 345.356 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a K. F. na prodej 
pozemku p. č. st. 64/1 s domem č. p. 72 v k. ú. Zadní Arnoštov a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy, 

l) doplnění inventarizační komise PBH města Jevíčka o dva členy dle zákona č. 563/1991 Sb., kdy 
novými členy se stali Ing. Jaroslav Zezula a Mgr. Jiří Janeček, 

m) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Městem Jevíčko a JM Mrňka, s. r. o., Bídov 463, 798 52 
Konice, který se týká zaplacení zálohové faktury do výše 160.000 Kč na úhradu řeziva pro výrobu 
oken, 

n) finanční příspěvek Města Jevíčko Římskokatolické farnosti Jevíčko ve výši 193.908 Kč vč. DPH 
na výměnu 6 ks oken na budově bývalého kláštera na ul. Soudní č. p. 51 v Jevíčku, kterou 
provede firma JM Mrňka, s. r. o., Bídov 463, 798 52 Konice s podmínkou, že v letech 2016 – 
2017 nebude farnosti ze strany Města Jevíčko poskytnuta žádná finanční podpora, 



Usnesení z 12. zasedání ZM 16. 11. 2015 

2/2 

o) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 9. 2015 mezi Městem Jevíčko a firmou 
MATOUŠEK CZ, a. s., Čechyňská 149/14a, 602 00 Brno, který se týká změny termínu dokončení 
a předání díla „Oprava střechy a výměna světlíku budovy MěÚ č. p. 1 v Jevíčku“ do 31. 5. 2016, 

 

12/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) protokol z kontrolní prohlídky městských lesů ze dne 5. 11. 2015 za účasti předsedy KV a OLH, 

b) zprávu redakční rady zpravodaje, 

c) zprávu ředitelky MŠ, ředitele ZŠ, zastupujícího ředitele ZUŠ a zastupujícího ředitele gymnázia, 

d) příkazní smlouvu se společností JUSTITIA TENDER PARTNERS, s. r. o. na zajištění zadávacího 
řízení pro VZ „Dodávka tepla pro vybrané veřejné budovy v majetku Města Jevíčko“ ve výši 
38.000 Kč, 

e) návrh rozpočtu Města Jevíčko na rok 2016, 

f) informaci starosty o plánovaném vypsání výzvy k podání nabídky na prodej vysokozdvižné 
plošiny z majetku města kupujícímu na základě nejvyšší podané nabídkové ceny,  

g) informaci starosty o vypsání výzvy k podání nabídky na koupi osobního motorového vozidla pro 
potřeby města,  

h) rekapitulaci akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2016 
a informaci o odeslání Anketního dotazníku na Ministerstvo kultury ČR,  

i) zápis ze schůze komise bytové a sociální ze dne 19. 10. 2015, 

j) zápis ze schůze komise životního prostředí ze dne 29. 9. 2015, 

k) zápis ze schůze finančního výboru ze dne 11. 11. 2015, 

 

12/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) radu města vypsáním výběrového řízení na zajišťování provozu a údržby veřejného osvětlení ve 
městě Jevíčku. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 20. 11. 2015 
Sejmuto: 7. 12. 2015 
 
 


