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Usnesení 
z 23. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 

konaného dne 12. září 2016 
 
23/1 Zastupitelstvo   u r č u j e :  
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Zezulu 

a Mgr. Miloslava Parolka, 
  

23/2 Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 
a) návrhovou komisi ve složení: Bc. Jan Finsterle, Mgr. Zdeněk Klein, Ing. František Bušina, 
b) program zasedání, 
c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 6 na rok 2016, 
d) výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení, přisvětlení přechodu pro 

chodce na ul. Okružní IV v Jevíčku – 1. etapa“, kde nejvhodnější nabídku podala firma 
ELEKTRO-PLOŠINY Zdeněk Schreiber, U Hřiště 277, 569 42 Chornice za nabídkovou cenu ve 
výši 442.438 Kč vč. DPH, 

e) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou ELEKTRO-PLOŠINY Zdeněk Schreiber, 
U Hřiště 277, 569 42 Chornice k realizaci akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení, přisvětlení 
přechodu pro chodce na ul. Okružní IV v Jevíčku – 1. etapa“ za nabídkovou cenu 442.438 Kč vč. 
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

f) výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce chodníků na ul. Okružní IV v Jevíčku – 1. 
etapa“, kde nejvhodnější nabídku podala firma M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice 
za nabídkovou cenu ve výši 676.253 Kč vč. DPH (818.266 Kč vč. DPH), 

g) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 
Pardubice k realizaci akce „Rekonstrukce chodníků na ul. Okružní IV v Jevíčku – 1. etapa“ za 
nabídkovou cenu 676.253 Kč vč. DPH (818.266 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy, 

h) cenovou nabídku firmy KOBERCE Boskovice, s. r. o., Hradní 640/3, 680 01 Boskovice na opravu 
parketové podlahy v přízemních prostorách knihovny v budově zámečku za částku 73.764 Kč bez 
DPH (88.928 Kč vč. DPH) s podmínkou realizace zakázky do konce listopadu 2016, 

i) budoucí prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 5198/2 – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí za 
cenu 46.950 Kč, budoucí koupi nově zaměřeného pozemku p. č. 3188 – ostatní plocha v k. ú. 
Jevíčko-předměstí za cenu 1.200 Kč, smlouvu o smlouvě budoucí kupní včetně přílohy č. 1 - 
kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

j) bezúplatný převod pozemku p. č. 1750/8 a pozemků nově označených jako p. č. 1740/13, p. č. 
1740/14, p. č. 1742/5, p. č. 1751/90 a p. č. 5372/2, všechny v k. ú. Jevíčko-předměstí do majetku 
Města Jevíčko a bezúplatný převod pozemků nově označených jako p. č. 1740/7, p. č. 1740/15 
a p. č. 1751/89, všechny v k. ú. Jevíčko-předměstí do majetku Pardubického kraje, 

k) výsledek výběrového řízení na akci „Stavební úpravy bytu č. 1, M. Mikuláše 551, 1. NP vpravo, 
Jevíčko“, kde nejvhodnější nabídku podala firma Kamil Pitner, 798 47 Horní Štěpánov 362 za 
nabídkovou cenu ve výši 326.843 Kč bez DPH (395.480 Kč vč. DPH), 

l) cenovou nabídku a SOD mezi Podnikem bytového hospodářství města Jevíčka, Palackého nám. 
1, 569 43 Jevíčko a firmou Kamil Pitner, 798 47 Horní Štěpánov 362 k realizaci akce „Stavební 
úpravy bytu č. 1, M. Mikuláše 551, 1. NP vpravo, Jevíčko“ za nabídkovou cenu 326.843 Kč bez 
DPH (395.480 Kč vč. DPH) a pověřuje vedoucí PBH podpisem smlouvy, 

m) výsledek výběrového řízení na akci „Elektronické úřední desky Města Jevíčko“, kde nejvhodnější 
nabídku podala firma Regionální poradenská agentura, s. r. o., Starobrněnská 690/20, 602 00 
Brno za nabídkovou cenu ve výši 199.650 Kč vč. DPH, 

n) cenovou nabídku a příkazní smlouvu č. SML-Z-M-16-329 mezi Městem Jevíčko a firmou 
Regionální poradenská agentura, s. r. o., Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno k realizaci akce 
„Rozšíření a modernizace HW a SW – Město Jevíčko“ za nabídkovou cenu 199.650 Kč vč. DPH 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 
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o) přípravu projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci na akci „Přestavba garáží hasičské 
zbrojnice Jevíčko“ v rámci aktuální výzvy IROP, 

p) výsledek cenového průzkumu na administraci podání žádosti o dotaci v rámci IROP na projekt 
„Přestavba garáží hasičské zbrojnice Jevíčko“, kde nejvhodnější nabídku podala společnost 
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Třída T. Bati 5146, 760 01 Zlín za nabídkovou 
cenu 100.000 Kč bez DPH (121.000 Kč vč. DPH), 

q) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a Regionální rozvojovou agenturou Východní 
Moravy, Třída T. Bati 5146, 760 01 Zlín na administraci podání žádosti o dotaci v rámci IROP na 
projekt „Přestavba garáží hasičské zbrojnice Jevíčko“ za nabídkovou cenu 100.000 Kč bez DPH 
(121.000 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

r) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2016 mezi Městem Jevíčko a firmou AKVAMONT 
Svitavy, s. r. o. na akci „Infrastruktura pro výstavbu 16 RD v lokalitě ulice Vrchlického Jevíčko“, 
týkající se rozdělení investorství v části stavebního objektu SO-02 vodovod, jehož investorem 
bude Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná v částce 413.942,86 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu podpisem dodatku, 

s) veřejnoprávní smlouvu č. 79 mezi Městem Jevíčko a Svazkem obcí skupinového vodovodu Malá 
Haná o poskytnutí dotace ve výši 400.000 Kč na investiční akci výstavby vodovodního řadu 
v rámci akce „Infrastruktura pro výstavbu 16 RD v lokalitě ulice Vrchlického Jevíčko“ a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy,  

t) prodej pozemku p. č. 183/1 – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí společnosti INDUSTRY OIL, 
s. r. o., K Pile 187, 569 44 Jaroměřice za cenu 184.500 Kč bez DPH + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a společností INDUSTRY OIL, s. r. o. na prodej pozemku p. č. 183/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

u) kompetenci Radě města Jevíčko schvalovat investiční a neinvestiční akce města do částky 
100.000 Kč vč. DPH a rozhodovat o uzavírání smluv za podmínek, že je k tomu rozpočtově 
oprávněna a nezasáhne do vyhrazené kompetence zastupitelstva města, 

v) účast Města Jevíčko na veřejné dražbě majetku ve SJM Ing. R. R. a H. R. z Moravské Třebové 
konané 29. 9. 2016 s limitem až do výše 2.000.000 Kč a pověřuje místostarostu účastí na veřejné 
dražbě, 
 

23/3 Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 
a) zprávu komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu, 
b) zprávu komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje, 
c) informaci starosty o investičních prioritách města na rok 2017, 
d) informaci starosty o záměru rady města o zřízení Městské policie Jevíčko, 
e) informaci místostarosty o provedeném záchranném archeologickém výzkumu v lokalitě ul. 

Vrchlického v rámci budování infrastruktury IS, 
 
23/4 Zastupitelstvo   s i   v y h r a z u j e : 
a) pravomoc rozhodovat o investičních a neinvestičních akcích města v hodnotě nad 100.000 Kč, 
 
23/5 Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 
a) radu města vyhlášením výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na akci 

„Přestavba garáží hasičské zbrojnice Jevíčko“. 
 
 Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.   
 starosta místostarosta 
 
Vyvěšeno: 14. 9. 2016 
Sejmuto: 30. 9. 2016 


