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 Usnesení 
z 13. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 

konaného dne 14. prosince 2015 
13/1  Zastupitelstvo   u r č u j e :  
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Františka Bušinu a Martina 

Pávka,  
 

13/2  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 
a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Zdeněk Klein, Mgr. Rudolf Beran, Ing. Pavel Vykydal, 
b) program zasedání, 
c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 15 na rok 2015, 
d) rozpočet Města Jevíčko na rok 2016, 
e) rozpočet sociálního fondu Města Jevíčko na rok 2016 ve výši 496.000 Kč, 
f) cenu stočného pro rok 2016 ve výši 33,00 Kč/m3 vody vč. DPH, 
g) výsledek výběrového řízení k zakoupení osobního vozidla zn. Škoda pro potřeby města, kdy 

nejvýhodnější nabídku podala firma Autocentrum Přerov CZ, s. r. o., Olomoucká 440, 751 24 Přerov, 
h) cenovou nabídku firmy Autocentrum Přerov CZ, s. r. o., Olomoucká 440, 751 24 Přerov k zakoupení 

osobního vozidla zn. Škoda, model Octavia pro potřeby města za částku 409.671 Kč vč. DPH, 
i) výsledek výběrového řízení na akci „Správa veřejného osvětlení Města Jevíčko“, kdy nejvýhodnější 

nabídku podala firma REGAM CZ, s. r. o., Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, 
j) cenovou nabídku a smlouvu mezi Městem Jevíčko a firmou REGAM CZ, s. r. o., Pobřežní 249/46, 

Karlín, 186 00 Praha 8 na „Správu veřejného osvětlení Města Jevíčko“, 
k) ceník prodeje a pronájmu pozemků, 
l) smlouvu mezi Městem Jevíčko a Českou spořitelnou, a. s. o poskytnutí účelového úvěru ve výši 

5.850.000 Kč s pevnou úrokovou sazbou ve výši 0,50 % p. a.,   
m) prodej nově zaměřených pozemků p. č. 4241/34 (24 m2), p. č. 4241/35 (24 m2), oba orná půda v k. ú. 

Jevíčko-předměstí D. P. z Jevíčka za cenu 8.400 Kč/pozemek, celkem 16.800 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a D. P. na 
prodej pozemků p. č. 4241/34 a p. č. 4241/35, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy, 

n) prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 1750/12 (126 m2) – travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí 
N. D. z Jevíčka za cenu 300 Kč/m2, celkem 37.800 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a N. D. na prodej pozemku p. č. 
1750/12 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

o) prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 4236/4 (718 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí A. L. 
z Jevíčka za cenu 500 Kč/m2, celkem 359.000 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 pozemku p. č. 4236/4 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

p) prodej pozemků nově označených jako p. č. 3070/2 (9 m2) a p. č. 3077/7 (273 m2), oba travní porost 
v k. ú. Jevíčko-předměstí společnosti HRBATA, s. r. o., Svitavská 166, Jevíčko za cenu 300 Kč/m2, 
celkem po přičtení ceny geometrického plánu 90.408 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností HRBATA, s. r. o. na 
prodej pozemků p. č. 3070/2 a p. č. 3077/7, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy, 

q) koupi pozemku nově označeného jako p. č. 3071/11 (42 m2) – travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí 
od N. D. z Jevíčka za cenu 300 Kč/m2, celkem 12.600 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a N. D. na koupi pozemku p. č. 
3071/11 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

r) koupi pozemku p. č. 1445 (13 m2) – ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov od Východočeských 
energetických závodů, státního podniku v likvidaci, Sladkovského 215/3, Hradec Králové za cenu 
1.390 Kč, 
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s) dodatek ke smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb mezi Městem Jevíčko a společností 
ARAGON Security, s. r. o., Mojmírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno s účinností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 
2016 za částku 53,107 Kč/hod/1 strážný, paušál 1.500 Kč na 400 ujetých km a částku 7 Kč za každý 
další ujetý km, 

t) přílohu č. 1 ke smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu č. 103000213 mezi Městem Jevíčko 
a společností SITA CZ, a. s., Divize JIH, Drčkova 2798/7, 628 00 Brno, 

u) smlouvu o dílo na zpracování dotační žádosti na pořízení velkokapacitní hasičské cisterny pro JSDH 
Jevíčko firmou Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Zlín za cenu 25.200 Kč vč. DPH 
s odměnou v případě schválení dotace ve výši 84.700 Kč a podání žádosti o dotaci do IROP, 
s předběžnou cenou cisterny 8 mil. Kč a dotací z IROP v předpokládané výši 90 % nákladů, 

v) vypovězení smlouvy o provozování lokálního infokanálu Kabelovou televizí CZ, s. r. o., Ruská 8, 
101 00 Praha 10, 

w) začátek jednacího času zasedání ZM v pondělí vždy od 16:00 hodin, 
 

13/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 
a) zprávu kontrolního výboru za období 6. – 11. 2015, 
b) cenu vodného pro rok 2016 ve výši 36,00 Kč/m3 vody vč. DPH, 
c) zápis ze schůze komise životního prostředí ze dne 2. 11. 2015, 
d) informaci tajemníka o připravované změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon 

funkce členům zastupitelstev, kde bude možnost zvýšit maximální možnou výši měsíčních odměn za 
výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků o 3 % s účinností 
od 1. 1. 2016, 

e) návrh Strategického plánu rozvoje města Jevíčko na období 2016 – 2022, 
f) plán práce RM a ZM na rok 2016, 
g) zápisy ze schůzí komise bytové a sociální ze dne 23. 11. 2015, komise kulturní ze dne 14. 10. 2015 

a komise stavební ze dne 2. 12. 2015, 
h) informaci o změně provozní doby hřbitova v Jevíčku, 
i) informaci o konání X. Městského plesu, který se uskuteční v pátek dne 5. 2. 2016 v sále hotelu Morava 

v Jevíčku od 20:00 hodin, 
j) informaci starosty o jednáních týkajících se připravovaných komplexních pozemkových úprav v k. ú. 

Jevíčko-předměstí v rámci protipovodňových opatření, 
 
13/4  Zastupitelstvo   r u š í : 
a) bod usnesení č. 11/2 písm. h) ze dne 12. října 2015 – zastupitelstvo schvaluje 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 Antonínu Letovskému, Svitavská 534, Jevíčko 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 Antonínem Letovským na prodej pozemků p. č. 4236/6 a p. č. 4238/6 v k. ú. Jevíčko-
předměstí a pověřuje starostu popř. místostarostu podpisem smlouvy, 

b) bod usnesení č. 7/2 písm. k) ze dne 18. 5. 2015 – zastupitelstvo schvaluje úpravu ceníku pro prodej 
a pronájem pozemků na návrh rady města. 
 
 

 Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 
 
  
 
 Vyvěšeno: 21. 12. 2015 
Sejmuto: 6. 1. 2016 


