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Usnesení 
z 21. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 

konaného dne 18. července 2016 
 
21/1 Zastupitelstvo   u r č u j e :  
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Miloslava Parolka a 

Mgr. Petra Votroubka, 
  

21/2 Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 
a) návrhovou komisi ve složení: Pavla Konečná, Mgr. Rudolf Beran, Ing. Jaroslav Zezula,  
b) program zasedání, 
c) výsledek zadávacího řízení dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Infrastruktura 

pro výstavbu 16 RD v lokalitě ulice Vrchlického Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala 
firma AKVAMONT Svitavy, spol. s r. o., Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy-Lačnov za nabídkovou cenu 
5.362.862 Kč bez DPH (6.489.063 Kč vč. DPH), 

d) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou AKVAMONT Svitavy, spol. s r. o., Hlavní 
426/4, 568 02 Svitavy-Lačnov k realizaci akce „Infrastruktura pro výstavbu 16 RD v lokalitě ulice 
Vrchlického Jevíčko“ za částku 5.362.862 Kč bez DPH (6.489.063 Kč vč. DPH) a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy, 

e) příkazní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Ing. Janem Králem, Lázeňská 57, 568 02 Svitavy na 
výkon investorské inženýrské činnosti na stavbě „Infrastruktura pro výstavbu 16 RD v lokalitě ul. 
Vrchlického Jevíčko“ za částku 105.000 Kč bez DPH (127.050 Kč vč. DPH) a pověřuje 
místostarostu podpisem smlouvy, 

f) smlouvu mezi Městem Jevíčko a Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., Olšanská 2681/6, 
130 00 Praha 3 – Žižkov o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2016 – 0018 
za částku 104.731,23 Kč bez DPH (126.725 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

g) variantu výstavby bytového domu na p. č. st. 59 v k. ú. Jevíčko-město na ul. Barvířská dle 
závazného stanoviska MěÚ Moravská Třebová, orgánu státní památkové péče – nízká varianta A 
– stavba jednopodlažního nárožního objektu respektující hmotu původního objektu, 

h) výsledek poptávkového řízení na akci „Zpracování projektové dokumentace stavebních úprav 
domu Barvířská 560, Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala Ing. Marie Zezulová, 
Barvířská 109, 569 43 Jevíčko za nabídkovou cenu 158.500 Kč (není plátce DPH), 

i) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a Ing. Marií Zezulovou, Barvířská 109, 569 43 
Jevíčko na akci „Zpracování projektové dokumentace stavebních úprav domu Barvířská 560, 
Jevíčko“ za částku 158.500 Kč (není plátce DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

j) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 4 na rok 2016, 
k) cenovou nabídku společnosti REGAM CZ, s. r. o., Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8 na 

instalaci veřejného osvětlení hřbitova Jevíčko do částky ve výši 95.927 Kč bez DPH (116.072 Kč 
vč. DPH), 

l) cenovou nabídku firmy Pavel Továrek – umělecké kovářství, Bělá u Jevíčka 37 na zhotovení 
nové hřbitovní brány za částku 53.000 Kč (není plátce DPH), 

m) výsledek zadávacího řízení na akci „Obnova páteřních hřbitovních cest Jevíčko“, ve kterém 
nejvýhodnější nabídku podala firma František Hanzal, Dr. Klimeše 682, 569 43 Jevíčko za 
nabídkovou cenu 466.696,40 Kč bez DPH (564.703 Kč vč. DPH), 

n) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou František Hanzal, Dr. Klimeše 682, 
569 43 Jevíčko k realizaci akce „Obnova páteřních hřbitovních cest Jevíčko“ za částku 
466.696,40 Kč bez DPH (564.703 Kč vč. DPH), 

o) bezúplatný převod pozemků p. č. st. 26, p. č. st. 34, p. č. st. 76/2, p. č. st. 145, p. č. 1/1, p. č. 1/2, 
p. č. 4/3, p. č. 4/6, p. č. 7, p. č. 10, p. č. 24/4, p. č. 42, p. č. 48/1, p. č. 48/4, p. č. 48/5, p. č. 48/6, 
p. č. 56/1, p. č. 67/1, p. č. 67/2, p. č. 67/4, p. č. 75, p. č. 78/1, p. č. 78/3, p. č. 78/4, p. č. 81, p. č. 
96, p. č. 103, p. č. 119, p. č. 121/1, p. č. 122, p. č. 123/1, p. č. 130/9, p. č. 132/2, p. č. 132/4, p. č. 
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133, p. č. 153/2, p. č. 158/2, p. č. 159/1, p. č. 386/2, p. č. 387/2, p. č. 393/2, p. č. 432, p. č. 721/2, 
p. č. 917, p. č. 918, p. č. 921/1, p. č. 922/1, p. č. 922/2, p. č. 930/1, p. č. 930/2, p. č. 943, p. č. 
1341/1, p. č. 1366/1, p. č. 1367/2, p. č. 1446, p. č. 2078, p. č. 2202 a bezúplatný převod části 
pozemků p. č. 158/1, p. č. 1435, p. č. 2419, p. č. 2574, vše v k. ú. Zadní Arnoštov od České 
republiky – Státního pozemkového úřadu, 

p) souhlas s dokumentací pro územní řízení zpracované společností ARCHaPLAN, s. r. o., Hradec 
Králové na projekt „ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO ZÁVODU REHAU JEVÍČKO CZ – PEPSIN“ a 
pověřuje starostu podpisem souhlasu, 

q) výjimku z regulativů na základě žádosti S. M. na pozemku p. č. 4235/5 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
spočívající v umístění hlavní hmoty RD v rozmezí 5–7 m od hranice pozemku, 
 

21/3 Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 
a) závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová, odboru výstavby a ÚP, orgánu státní památkové 

péče, který se vyjádřil k záměru demolice stávající budovy na ul. Barvířská v Jevíčku (bývalé 
PBH) a záměru výstavby nového objektu, 

b) zápis komise stavební ze dne 29. 6. 2016, 
c) návrh starosty na zvýšení kompetencí Rady města Jevíčko schvalovat investiční a neinvestiční 

akce Města Jevíčko do částky 200.000 Kč vč. DPH, 
d) informaci starosty o dlouhodobé pracovní neschopnosti referenta OVÚP MěÚ Jevíčko, 

 
21/4 Zastupitelstvo   r u š í : 
a)  bod usnesení ZM 18/2 písm. m) ze dne 11. 4. 2016 – ZM schvaluje III. variantu vysokou 

výškového řešení budovy na p. č. st. 59 v k. ú. Jevíčko-město na ul. Barvířská,  
 
21/5 Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 
a)  finanční výbor projednáním zvýšení kompetencí Rady města Jevíčko schvalovat investiční a 

neinvestiční akce Města Jevíčka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 25. 7. 2016 
Sejmuto: 10. 8. 2016 


