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Usnesení 
z 15. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 

konaného dne 15. února 2016 
15/1  Zastupitelstvo   u r č u j e :  
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Miloslava Parolka 

a Ing. Pavla Vykydala, 
 

15/2  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Jaroslav Zezula, Mgr. Zdeněk Klein, Mgr. Jiří Janeček, 
b) program zasedání, 
c) rozdělení částky 548.500 Kč na granty typu A a C v rámci grantového systému Města Jevíčka pro 

rok 2016,  
d) výsledek výběrového řízení na akci „Návrh výsadeb na veřejných prostranstvích ul. Třebovské 

a Svitavské - Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma Zahradnické úpravy, 
s. r. o., Jílkova 124, 615 32 Brno za nabídkovou cenu 298.946 Kč bez DPH (361.725 Kč vč. 
DPH), 

e) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Zahradnické úpravy, s. r. o., Jílkova 124, 
615 32 Brno k zpracování akce „Návrh výsadeb na veřejných prostranstvích ul. Třebovské 
a Svitavské - Jevíčko“ za částku 298.946 Kč bez DPH (361.725 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy, 

f) výsledek výběrového řízení na akci „Zpracování projektové dokumentace infrastruktury pro 
výstavbu 16 RD v lokalitě ulice Vrchlického Jevíčko DSP a DPS“, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku podala firma BETA-PROJEKT, spol. s r. o., Pavlovova 43, 568 02 Svitavy za nabídkovou 
cenu 266.000 Kč bez DPH (321.860 Kč vč. DPH), 

g) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou BETA-PROJEKT, spol. s r. o., Pavlovova 
43, 568 02 Svitavy k realizaci akce „Zpracování projektové dokumentace infrastruktury pro 
výstavbu 16 RD v lokalitě ulice Vrchlického Jevíčko DSP a DPS“ za částku 266.000 Kč bez DPH 
(321.860 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

h) zadání změny č. 1 územního plánu Jevíčko, 
i) nákup vozidla Multicar M26 4 x 4, od firmy Tuning E35 DODÁVKY-LITOMYŠL, užitkové vozy na 

zakázku, Sokolovská 97, 570 01 Litomyšl za částku 365.000 Kč vč. DPH vč. STK a dovozu pro 
potřeby města Jevíčko, 

j) cenovou nabídku firmy M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice na vybudování 
chodníku na ul. Svitavská v Jevíčku od č. p. 474 po č. p. 511 za částku 151.948 Kč vč. DPH, 

k) opravu havárie mostku v Zadním Arnoštově přes potok u bývalé váhy za částku do 100.000 Kč, 
l) cenovou nabídku společnosti AGROPROJEKCE Litomyšl, spol. s r. o., Rokycanova 114/IV, 

566 01 Vysoké Mýto na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební řízení 
na akci: „Převedení inundačních vod areálem REHAU“ ve výši 121.000 Kč bez DPH (146.410 Kč 
vč. DPH), 
 

15/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 
a) zprávu komise životního prostředí, 
b) zápis z jednání pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko ze dne 8. 2. 2016 konané za 

účelem projednání rozpisu přidělené kvóty ve výši 945.000 Kč od Ministerstva kultury ČR 
a návrhu akcí na obnovu památek v rámci Programu regenerace MPZ Jevíčko na rok 2016, 

c) informace k žádosti Ing. Romana Línka, MBA, 1. náměstka hejtmana Pk o pomoc zajistit přísedící 
pro pardubickou pobočku Krajského soudu v Hradci Králové, 

d) zápisy z komise stavební ze dne 3. 2. 2016, komise bytové a sociální ze dne 20. 1. 2016, komise 
kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje ze dne 14. 1. 2016 a redakční rady Jevíčského 
zpravodaje ze dne 1. 2. 2016, 
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e) zápis z jednání hodnotící komise pro formální posouzení grantových žádostí z 1. 2. 2016 a zápisy 
komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu z 8. 2. 2016 a z 10. 2. 2016, 

f) informace starosty o vývoji jednání se společností REHAU v rámci protipovodňových opatření 
budoucího areálu, 

g) informace o změně provozní doby hřbitova v Jevíčku, 
h) informace o podané stížnosti občanem města Jevíčka na přetrvávající problémy užívání místní 

komunikace na ul. Růžová, 
i) informace starosty o jednání se zástupci pracovních agentur a firmou RABBIT, ve věci 

pracovního pobytu cizích státních příslušníků v Jevíčku a uzavření Memoranda o společné snaze 
informovat cizí státní příslušníky o nutnosti dodržování zákonů ČR a obecně závazných vyhlášek 
města s cílem zvýšení bezpečnosti v Jevíčku a okolí, 

 
15/4  Zastupitelstvo   o d v o l á v á : 
a) pana Bc. Jindřicha Beneše, M. Mikuláše 743, Jevíčko podle ustanovení § 98 zákona 

č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích z funkce přísedícího Okresního soudu ve Svitavách, do 
které byl zvolen usnesením ZM č. 40/4 písm. a) ze dne 16. 4. 2014, na vlastní žádost, 

 
15/5  Zastupitelstvo   v o l í : 
a) přísedícího Okresního soudu ve Svitavách podle ustanovení § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., 

o soudech, soudcích, občana města Jevíčko:  
- Stanislava Dokoupila, Třebovská 809, Jevíčko. 

 
 
 

 Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 18. 2. 2016 Sejmuto: 7. 3. 2016 


