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Usnesení 
z 19. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 

konaného dne 16. května 2016 
 
19/1  Zastupitelstvo   u r č u j e :  
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Bc. Jana Finsterleho 

a Ing. Františka Bušinu, 
  

19/2  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 
a) návrhovou komisi ve složení: Martin Pávek, Mgr. Zdeněk Klein, Ing. Pavel Vykydal, 
b) program zasedání, 
c) výsledek výběrového řízení na akci „Obnova otvorových prvků pod schodištěm sýpky v Jevíčku“, 

ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma JM Mrňka, s. r. o., Bídov 463, 798 52 Konice za 
nabídkovou cenu 180.684 Kč vč. DPH, 

d) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou JM Mrňka, s. r. o., Bídov 463, 798 52 
Konice k realizaci akce „Obnova otvorových prvků pod schodištěm sýpky v Jevíčku“ za 
nabídkovou cenu 180.684 Kč vč. DPH, 

e) výsledek výběrového řízení na akci „Restaurování soklové části věže a erbů městské věže na ul. 
Komenského nám. v Jevíčku“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma Milan Polián, 
Dobrovského 18, 779 00 Olomouc za nabídkovou cenu 195.000 Kč (není plátce DPH), 

f) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Milan Polián, Dobrovského 18, 779 00 
Olomouc k realizaci akce „Restaurování soklové části věže a erbů městské věže na ul. 
Komenského nám. v Jevíčku“ za nabídkovou cenu 195.000 Kč (není plátce DPH), 

g) cenovou nabídku firmy KAMENOPRŮMYSL KOMÁREK, s. r. o., Pražská 31, 679 61 Letovice na 
pořízení a usazení 25 ks betonových schránek a 10 provizorních krycích žulových desek pro 
zemní urnové hroby na hřbitově v Jevíčku na pozemku p. č. 169/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
jehož majitelem je Římskokatolická farnost Jevíčko, Komenského nám. 165, 569 43 Jevíčko, za 
cenu 149.233 Kč vč. DPH, 

h) dodatek č. 1 ke SOD uzavřený mezi Městem Jevíčko a firmou Building Expert, s. r. o., Holečkova 
789/49, 150 00 Praha 5 – Smíchov na akci „Výměna vodovodu a kanalizace Okružní IV, Jevíčko, 
I. etapa“, kde dochází ke změně objednatele (pro stavební objekt rekonstrukce vodovodu I. etapa 
a rekonstrukce vodovodních přípojek I. etapa včetně poměrné části vedlejších nákladů), kterým je 
Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, úpravě ceny 
za dílo a upřesnění termínu zahájení a ukončení stavby, ostatní ujednání v SOD se nemění, 

i) prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 1770/1 (3260 m2) – lesní pozemek v k. ú. Jevíčko-
předměstí V. S. a R. S. z Jevíčka za cenu 3.448 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícími + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a V. S. a R. S. na 
prodej pozemku p. č. 1770/1 (3260 m2) – lesní pozemek v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy, 

j) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 2 na rok 2016, 
k) záměr prodeje části pozemku p. č. 5198 – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
l) jednotkovou kupní cenu části pozemku p. č. 5198 v k. ú. Jevíčko-předměstí ve výši 150 Kč/m2 + 

úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč, 
m) cenovou nabídku firmy AKVAMONT Svitavy, s. r. o., Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy na opravu 

zemědělské obslužné cesty v úseku k biocentru za nabídkovou cenu 125.598 Kč vč. DPH s 50 % 
finanční spoluúčastí HZS Jevíčko, a. s., 

n) výsledek výběrového řízení na akci „Splašková kanalizační přípojka pro napojení objektu na p. č. 
st. 263/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma VHOS, a. s. 
Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová za nabídkovou cenu 95.887 Kč bez DPH (116.023 Kč vč. 
DPH), 
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o) cenovou nabídku a SOD mezi Podnikem bytového hospodářství města Jevíčka a firmou VHOS, 
a. s. Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová k realizaci akce „Splašková kanalizační přípojka pro 
napojení objektu na p. č. st. 263/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí“ za nabídkovou cenu 95.887 Kč bez 
DPH (116.023 Kč vč. DPH), 

p) cenovou nabídku firmy Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ, s. r. o., Haškova 1714/3, 
500 02 Hradec Králové na zpracování projektové dokumentace pro SP, výběrové řízení vč. 
výkazu výměr a položkového rozpočtu na stavební objekt chodníky a parkoviště v rámci akce 
„Oprava silnice III/36611 Jevíčko – ul. Okružní IV“ za částku 147.620 Kč vč. DPH, 

q) cenovou nabídku firmy Jaroslav Kopecký, Nová 362, 679 63 Velké Opatovice k realizaci akce 
„Oprava úžlabí a hřebenů ZŠ Jevíčko“ za nabídkovou cenu 202.700 Kč vč. DPH, 
 

19/3  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 
a) zprávu místostarosty o činnostech v Zadním Arnoštově za období 06/2015 – 05/2016, 
b) výroční zprávu o činnosti MěÚ Jevíčko a jeho organizačních složek za rok 2015, 
c) zápisy z jednání komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu z 15. 4. 2016, komise 

životního prostředí z 18. 4. 2016 a finančního výboru ze 4. 5. 2016, 
 
19/4  Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 
a) radu města vyhlášením výběrového řízení na výběr projektanta pro zpracování PD pro územní 

řízení, stavební povolení a prováděcí dokumentaci stavby na akci „Rekonstrukce kina Astra 
v Jevíčku“. 

 
 
 
 
 
 Dušan Pávek, dipl. um., v. r.   Mgr. Miroslav Šafář, v. r.    
 starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 18. 5. 2016 Sejmuto: 3. 6. 2016  
 


