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Usnesení 
z 24. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 

konaného dne 17. října 2016 

 

24/1 Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Zdeňka Kleina a Martina 
Pávka, 

  

24/2 Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Roman Müller, Mgr. Miloslav Parolek, Ing. Pavel Vykydal, 

b) program zasedání, 

c) předložené návrhy rekonstrukce kina Astra společností B. H. projekční a inženýrská činnost, 
Rostislavovo náměstí 2347/5a, 612 00 Brno ze dne 12. 10. 2016 jako výchozí pro další projekční 
práce: pohled jižní s vikýřem, pohled severní, půdorys 1. np, půdorys 2. np, půdorys 3. np pouze 
s přípravou sítí, doplněné řešením hydraulické plošiny pro tělesně postižené občany, 

d) výsledek výběrového řízení na akci „Zpracování projektové dokumentace na přestavbu garáží 
hasičské zbrojnice Jevíčko“, kde nejvhodnější nabídku podala firma Ing. Petr Kolář, 679 53 
Benešov u Boskovic 23 za nabídkovou cenu ve výši 283.000 Kč (není plátce DPH), 

e) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Ing. Petr Kolář, 679 53 Benešov 
u Boskovic 23 na akci „Zpracování projektové dokumentace na přestavbu garáží hasičské 
zbrojnice Jevíčko“ za nabídkovou cenu 283.000 Kč (není plátce DPH) a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy, 

f) podmínky grantového systému Města Jevíčko na rok 2017 vč. celkového objemu finančních 
prostředků určených na rozdělení v grantovém systému ve výši 600.000 Kč (pro dotace typu A, 
B, C), 

g) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 7 na rok 2016, 

h) OZV Města Jevíčko č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
města Jevíčko s účinností od 1. 1. 2017, 

i) vícepráce ve výši 39.337 Kč vč. DPH provedené na akci „Obnova páteřních hřbitovních cest 
Jevíčko“, kterou realizovala firma František Hanzal, Dr. Klimeše 682, 569 43 Jevíčko, 

 

24/3 Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu sboru pro občanské záležitosti, 

b) souhlasné stanovisko SDH Jevíčko k výsledné variantě E3 přestavby garáží hasičské zbrojnice 
Jevíčko, 

c) rekapitulaci akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017 
a informaci o odeslání Anketního dotazníku na Ministerstvo kultury ČR,  

d) informaci starosty o dalším jednání o zřízení Městské policie Jevíčko a o uveřejněné anketě 
k této problematice na internetových stránkách města, 

e) informaci starosty o upuštění od dražby lesních pozemků, která se měla konat 29. 9. 2016, a to 
na základě usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, 

f) informaci starosty o aktuálním vývoji situace kolem rozvoje firmy REHAU Automotive, s. r. o., 
závod Jevíčko, 

g) informaci starosty o vyúčtování Jevíčské pouti 2016, 

h) zápisy komise pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost ze dne 14. 9. 2016, komise 
životního prostředí ze dne 19. 9. 2016, SPOZu ze dne 19. 9. 2016 a komise pro výchovu 
a vzdělávání, mládeže a sportu ze dne 20. 9. 2016, 
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i) informaci o plánovaných méněpracích v rámci opravy parketové podlahy v přízemních prostorách 
knihovny v budově zámečku prováděné firmou KOBERCE Boskovice, s. r. o.,  

j) informaci starosty o podmínkách projektu stavebních úprav objektu Barvířská č. p. 560 
v souvislosti se záměrem vybudování sociálního bydlení s dotační podporou v rámci IROP, 

 

24/4 Zastupitelstvo   r u š í : 

a) bod usnesení ZM 23/2 písm. m) ze dne 12. 9. 2016 – ZM schvaluje 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, 

b) bod usnesení ZM 23/2 písm. n) ze dne 12. 9. 2016 – ZM schvaluje 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, 

 

25/5 Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) radu města prověřením právních možností regulace nepřetržité provozní doby baru Sangria 
z důvodu rušení nočního klidu v nočních a ranních hodinách.  

 

 
 
 
 
 Dušan Pávek, dipl. um., v. r. Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 20. 10. 2016 
Sejmuto: 7. 11. 2016 


