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Usnesení 
z 22. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 

konaného dne 8. srpna 2016 
 
22/1 Zastupitelstvo   u r č u j e :  
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Pavlu Konečnou a Ing. Romana 

Müllera, 
  

22/2 Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 
a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Votroubek, Mgr. Jiří Janeček, Martin Pávek, 
b) program zasedání, 
c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 5 na rok 2016, 
d) cenovou nabídku firmy M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice na opravu povrchu 

z asfaltového recyklátu ul. Příční za nabídkovou cenu ve výši 148.214 Kč vč. DPH, 
e) výsledek výběrového řízení na realizaci projektu „Hravé Jevíčko“ v lokalitě za budovou ZŠ 

Jevíčko, kde nejvhodnější nabídku podala firma Bonita Group Service, s. r. o., Koráb 131, 666 01 
Tišnov za nabídkovou cenu ve výši 165.240 Kč vč. DPH, 

f) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Bonita Group Service, s. r. o., Koráb 
131, 666 01 Tišnov k realizaci akce „Hravé Jevíčko“ k umístění herních prvků v lokalitě za 
budovou ZŠ Jevíčko za nabídkovou cenu 165.240 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy, 

g) provedené vícepráce na akci „Obnova vstupního dřevěného oboustranného schodiště na objektu 
bývalé sýpky na ul. K. H. Borovského v Jevíčku“, kterou realizovala firma MOLAT spol. s r. o., 
Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice ve výši 24.879 Kč vč. DPH,  

h) výsledek zadávacího řízení na akci „Zpracování projektové dokumentace na opravu budovy kina 
Astra Jevíčko“, kde nejvhodnější nabídku podala firma B. H. Engineering, s. r. o., Horní 206/12, 
586 01 Jihlava za nabídkovou cenu ve výši 793.760 Kč vč. DPH, 

i) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou B. H. Engineering, s. r. o., Horní 206/12, 
586 01 Jihlava k realizaci I. etapy akce „Zpracování projektové dokumentace na opravu budovy 
kina Astra Jevíčko“ na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně propočtu 
nákladů za nabídkovou cenu 176.000 Kč bez DPH (212.960 Kč vč. DPH), 

j) směnu nově zaměřeného pozemku p. č. 3571/2 (125 m2) - zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí 
v majetku Města Jevíčko za nově zaměřený pozemek p. č. 163/2 (107 m2) v k. ú. Jevíčko-
předměstí v podílovém spoluvlastnictví Ing. arch. P. M. a H. Š., úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč a úhradu GP v hodnotě 5.082 Kč vč. DPH rovným dílem 
oběma stranami, směnnou smlouvu mezi Městem Jevíčko a Ing. arch. P. M. a H. Š. a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy, 

k) prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 34/4 (165 m2) – zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov R. K. 
a D. K. z Brna za celkovou cenu 16.500 Kč bez DPH s úhradou GP Městem Jevíčko ve výši 
5.082 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícími + 
kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a R. K. a D. K. na prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 
34/4 (165 m2) – zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

l) poskytnutí členského příspěvku na rok 2016 Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska ve výši 
70.125 Kč, 

m) v rámci pořizování změny č. 1 územního plánu Jevíčko doplnění přípustného využití 
zemědělských ploch o stavby pro pěstování ovoce a zeleniny bez pevných základů (fóliovníky) 
v souvislosti se záměrem HZS Jevíčko na pozemcích p. č. 5114, p. č. 5115, p. č. 5116, vše 
v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

n) výsledek zadávacího řízení na akci: „Stavební úpravy, plynofikace a ústřední vytápění bytu číslo 
4, Křivánkova 98, Jevíčko, 2. NP“, kde nejvhodnější nabídku podala firma František Hanzal, 
Dr. Klimeše 682, 569 43 Jevíčko za nabídkovou cenu ve výši 572.089 Kč vč. DPH, 
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o) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou František Hanzal, Dr. Klimeše 682, 
569 43 Jevíčko k realizaci akce „Stavební úpravy, plynofikace a ústřední vytápění bytu číslo 4, 
Křivánkova 98, Jevíčko, 2. NP“ za nabídkovou cenu 572.089 Kč vč. DPH a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy, 

p) provedení víceprací na akci „Obnova fasády na severním a východním křídle bývalého 
augustiniánského kláštera č. p. 51 na ul. Soudní v Jevíčku“ firmou KOLP, s. r. o., Dr. Jánského 
1176/36, 571 01 Moravská Třebová za částku 32.591 Kč bez DPH (39.435 Kč vč. DPH), 
 

22/3 Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 
a) rozbor hospodaření města Jevíčko za období I. - VI. 2016 s uvedením částek na bankovních 

účtech města, 
b) zprávu o činnosti finančního výboru za I. pololetí roku 2016, 
c) zprávu o činnosti komise bytové a sociální od 1. 9. 2015 do 31. 7. 2016, 
d) zápis ze schůze SPOZ ze dne 20. 6. 2016 a zápis ze schůze komise bytové a sociální ze dne 

25. 7. 2016, 
e) vyjádření KrÚ Pk týkající se personálního zajištění pečovatelské služby v souvislosti s novelizací 

zákona o sociálních službách, 
f) zápis archeologa ve stavebním deníku akce rekonstrukce ul. Okružní IV v souvislosti 

s obnažením podzemní cihlové chodby a informaci o provedeném průzkumu prostor chodby, 
g) vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a připomínek sousedních obcí po společném jednání 

o návrhu změny č. 1 územního plánu Jevíčko s návrhem na jejich vypořádání, 
h) informace starosty o přislíbeném finančním daru od společnosti Czech Blades, s. r. o., Brněnská 

559, Jevíčko ve výši 60.000 Kč na herní prvky dětského hřiště v lokalitě za ZŠ Jevíčko, 
i) informace starosty o obdržených cenových nabídkách na opravu parketové podlahy v přízemních 

prostorách knihovny v budově zámečku.  
 
 
 
 Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 11. 8. 2016 Sejmuto: 29. 8. 2016  


