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Usnesení 
z 18. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 

konaného dne 11. dubna 2016 
 
18/1  Zastupitelstvo   u r č u j e :  
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Zdeňka Kleina a Mgr. 

Janu Junkovou, 
  

18/2  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 
a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jiří Janeček, Bc. Jan Finsterle, Ing. Roman Müller, 
b) program zasedání, 
c) výsledek výběrového řízení na akci „Restaurování vstupního portálu bývalého augustiniánského 

kláštera č. p. 51 na ul. Soudní v Jevíčku“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma Milan 
Polián, Dobrovského 18, 779 00 Olomouc za nabídkovou cenu 57.500 Kč (není plátce DPH), 

d) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Milan Polián, Dobrovského 18, 779 00 
Olomouc na akci „Restaurování vstupního portálu bývalého augustiniánského kláštera č. p. 51 na 
ul. Soudní v Jevíčku“ za částku 57.500 Kč (není plátce DPH) a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy, 

e) výsledek výběrového řízení na akci „Obnova fasády na severním a východním křídle bývalého 
augustiniánského kláštera č. p. 51 na ul. Soudní v Jevíčku“, ve kterém nejvýhodnější nabídku 
podala firma KOLP, s. r. o., Dr. Jánského 1176/36, 571 01 Moravská Třebová za nabídkovou 
cenu 496.117 Kč vč. DPH, 

f) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou KOLP, s. r. o., Dr. Jánského 1176/36, 
571 01 Moravská Třebová na akci „Obnova fasády na severním a východním křídle bývalého 
augustiniánského kláštera č. p. 51 na ul. Soudní v Jevíčku“ za částku 496.117 Kč vč. DPH 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

g) dodatek č. 1 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní ze dne 30. 5. 2011 mezi Městem 
Jevíčko a společností REHAU Automotive, s. r. o., Obchodní 117, 251 01 Čestlice na prodej části 
pozemků p. č. 5330/1 – trvalý travní porost, p. č. 5329 – orná půda, p. č. 5331 – trvalý travní 
porost, p. č. 5332 – trvalý travní porost a pozemků p. č. 5335 – ostatní plocha a p. č. 5359/3 – 
vodní plocha, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1, 

h) prodej pozemku p. č. 519/41 (17 m2) – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí M. B. z Jevíčka za cenu 
1 Kč/m2 bez DPH, celkem 17 Kč bez DPH + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu 
v hodnotě 1.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a M. B. na prodej pozemku p. č. 
519/41 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

i) prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 1451/2 (218 m2) – ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov 
K. F. ze Zadního Arnoštova za cenu 1 Kč/m2 bez DPH, celkem 218 Kč bez DPH + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a K. F. na prodej pozemku p. č. 1451/2 v k. ú. Zadní Arnoštov a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy, 

j) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 1 na rok 2016, 
k) převedení do výpůjčky automobil Škoda Octavia Classic 1,6 MPi, rz 1E3 3034 Podniku bytového 

hospodářství města Jevíčka a přijetí do výpůjčky automobil Škoda Forman, rz 2E2 4454 od 
Podniku bytového hospodářství města Jevíčka, smlouvy o výpůjčce mezi Městem Jevíčko 
a Podnikem bytového hospodářství města Jevíčka a pověřuje starostu podpisem smluv, 

l) prodej pozemku p. č. 3061/5 (59 m2) – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí společnosti MarS, 
a. s., Okružní II 239, 569 43 Jevíčko za cenu 300 Kč/m2 bez DPH, celkem 17.700 Kč bez DPH + 
úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a společností MarS, a. s. na prodej pozemku p. č. 3061/5 – ostatní plocha v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

m) III. variantu vysokou výškového řešení budovy na p. č. st. 59 v k. ú. Jevíčko-město na ul. 
Barvířská, 
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n) výjimku z regulativů na základě žádosti J. a V. B. na pozemku p. č. 4238/5 v k. ú. Jevíčko-
předměstí, spočívající v umístění RD ve vzdálenosti 3,5 m od západní hranice pozemku 
a orientaci hlavního hřebene střechy sever-jih, 

o) výjimku z regulativů na základě žádosti J. B. na pozemku p. č. 4235/6 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
spočívající v umístění RD ve vzdálenosti 4 m od jižní hranice pozemku, 
 

18/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 
a) zprávu PČR M. Třebová o bezpečnostní situaci za rok 2015 na Jevíčsku, 
b) zprávu o činnosti a hospodaření PBH města Jevíčka, 
c) vyhodnocení koncepce Pečovatelské služby Jevíčko za 1. Q roku 2016, 
d) vypsání výběrového řízení na akci Restaurování soklové části věže a erbů městské věže na ul. 

Komenského nám. v Jevíčku, 
e) informaci starosty o daňové výtěžnosti k 03/2016 včetně porovnání období předchozích let, 
f) informaci Doc. Ing. Miloslava Meixnera, CSc. o možném termínu zpracování studie 

architektonického řešení bytového domu č. p. 560 na ul. Barvířská studenty VUT,  
g) informaci o zaslaném stanovisku MV ČR k problematice střetu zájmů týkající se § 83 odst. 2 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
h) žádost společnosti ADOS Jevíčko zastoupené Ing. Annou Sekerkovou o příspěvek Města 

Jevíčko na realizaci přeložky VN Pod Zahradami mj. na pozemku p. č. 3059/3 v k. ú. Jevíčko-
předměstí v částce 40.000 Kč,  

i) informaci o záměru firmy REHAU o rozšíření kapacit výrobního závodu v Jevíčku o nové 
technologie zpracování polymerů, 

j) informaci o zápisech z komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje ze dne 25. 2. 
2016, komise bytové a sociální ze dne 9. 3. 2016, komise stavební ze dne 16. 3. 2016, 
kontrolního výboru ze dne 23. 3. 2016, 

k) informaci o zřízení komise rady města pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost,  
 
18/4  Zastupitelstvo   r u š í : 
a) bod usnesení ZM č. 7/1 písm. q) ze dne 18. 5. 2011 – zastupitelstvo schvaluje záměr vyčlenit při 

nejbližší změně Zásad územního rozvoje Pardubického kraje obchvat města Jevíčka z územního 
plánu, 

 
18/5  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 
a) radu zadáním studie „úsporné“ varianty rekonstrukce kina Astra se splněním požadavku na 

bezbariérové řešení objektu,  
b) radu vyhodnocením koncepce Pečovatelské služby Jevíčko za období 01–05/2016 

s vyhodnocením a posouzením předpokládaného dopadu novelizace zákona o sociálních 
službách a předložením materiálu na červnovém zasedání ZM. 

 
 
 
 
 Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 
 
 
 
Vyvěšeno: 18. 4. 2016 
Sejmuto: 4. 5. 2016 


