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Usnesení 
z 25. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 

konaného dne 14. listopadu 2016 

 

25/1 Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Janečka 
a Ing. Pavla Vykydala, 

  

25/2 Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Rudolf Beran, Pavla Konečná, Ing. Jaroslav Zezula,  

b) program zasedání, 

c) výsledek zadávacího řízení na akci „Stavební úpravy bytu č. 5, M. Mikuláše 551, 3. NP vlevo, 
Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma Kamil Pitner, 798 47 Horní Štěpánov 362 
za nabídkovou cenu ve výši 287.877 Kč bez DPH, 

d) cenovou nabídku a SOD mezi Podnikem bytového hospodářství města Jevíčka a firmou Kamil 
Pitner, 798 47 Horní Štěpánov 362 na akci „Stavební úpravy bytu č. 5, M. Mikuláše 551, 3. NP 
vlevo, Jevíčko“ za nabídkovou cenu 287.877 Kč bez DPH a pověřuje vedoucí Podniku bytového 
hospodářství města Jevíčka podpisem smlouvy, 

e) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 8 na rok 2016, 

f) OZV Města Jevíčko č. 2/2016, o místním poplatku za provoz 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, 

g) přílohu č. 1 ke smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu č. 103000213 mezi Městem Jevíčko 
a společností SUEZ Využití zdrojů a. s., Divize JIHOVÝCHOD, Drčkova 2798/7, 628 00 Brno,  

h) výsledek zadávacího řízení na akci „Sociální zázemí a WC pro lokalitu Panského dvora Jevíčko“, 
ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma MOLAT spol. s r. o., Zámek 14, 679 63 Velké 
Opatovice za nabídkovou cenu ve výši 1.327.504 Kč vč. DPH, 

i) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou MOLAT spol. s r. o., Zámek 14, 679 63 
Velké Opatovice na akci „Sociální zázemí a WC pro lokalitu Panského dvora Jevíčko“ za 
nabídkovou cenu 1.327.504 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

j) OZV Města Jevíčko č. 3/2016, o zřízení městské policie s účinností od 1. 1. 2017, 

k) dodatek ke smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb mezi Městem Jevíčko a společností 
ARAGON Security, s. r. o., Palackého třída 916/158, 612 00 Brno s účinností od 1. 1. 2017 do 
30. 6. 2017 za částku 103 Kč/hod./1 strážný, paušál 1.500 Kč na 400 ujetých km a částku 7 Kč za 
každý další ujetý km, 

l) bezúplatný převod pozemků p. č. 359/2 – ostatní plocha a p. č. 1750/7 – trvalý travní porost, oba 
v k. ú. Jevíčko-předměstí do majetku Města Jevíčko a bezúplatný převod pozemku p. č. 1751/36 
– ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí do majetku Pardubického kraje, 

m) prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ k celku pozemků p. č. 1682/17 (3323 m2) a p. č. 
1682/37 (10 m2), oba orná půda v k. ú. Kunštát na Moravě za cenu 10 Kč/m2 bez DPH 
a spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ k celku pozemků p. č. 1406/19 (394 m2) – lesní 
pozemek, p. č. 1406/20 (79 m2) – lesní pozemek, p. č. 1407/1 (813 m2) – trvalý travní porost 
a p. č. 1408/3 (42 m2) - orná půda, vše v k. ú. Kunštát na Moravě za cenu 12 Kč/m2, celkem 
28.133 Kč Městu Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, Kunštát + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Městem Kunštát na prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ k celku pozemků p. č. 
1682/17, p. č. 1682/37, p. č. 1406/19, p. č. 1406/20, p. č. 1407/1 a p. č. 1408/3, vše v k. ú. 
Kunštát na Moravě a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

n) prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ k celku pozemků p. č. 1371/2 (340 m2), p. č. 
1375/1 (352 m2), p. č. 1378/4 (33 m2), p. č. 1401/1 (1105 m2), p. č. 1401/2 (409 m2), p. č. 1403/4 
(80 m2), p. č. 1419/4 (660 m2), p. č. 1620/31 (2555 m2), p. č. 1620/32 (205 m2), p. č. 1620/45 (81 
m2), p. č. 1680/11 (105 m2) a p. č. 1681/10 (249 m2), vše trvalý travní porost, p. č. 1386/9 (4997 
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m2), p. č. 1574/6 (1681 m2), p. č. 1620/33 (9325 m2) a p. č. 1721/14 (2240 m2), vše orná půda 
a p. č. 1400/3 (40 m2) – ostatní plocha, vše v k. ú. Kunštát na Moravě za cenu 10 Kč/m2, celkem 
122.285 Kč Zemědělskému družstvu vlastníků NÝROV, Nýrov 87, Kunštát + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Zemědělským družstvem vlastníků NÝROV na prodej spoluvlastnického podílu 
o velikosti id. ½ k celku pozemků p. č. 1371/2, p. č. 1375/1, p. č. 1378/4, p. č. 1401/1, p. č. 
1401/2, p. č. 1403/4, p. č. 1419/4, p. č. 1620/31, p. č. 1620/32, p. č. 1620/45, p. č. 1680/11 a p. č. 
1681/10, p. č. 1386/9, p. č. 1574/6, p. č. 1620/33, p. č. 1721/14 a p. č. 1400/3, vše v k. ú. Kunštát 
na Moravě a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

o) vystoupení kapely Mňága a Žďorp na Jevíčské pouti 19. 8. 2017 za cenu 70.000 Kč bez DPH + 
náklady na ubytování a cestovné dle návrhu komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního 
rozvoje,  

p) doplnění inventarizační komise Podniku bytového hospodářství města Jevíčka o dva členy dle 
zákona č. 563/1991 Sb., kdy novými členy se stali Ing. Jaroslav Zezula a Mgr. Jiří Janeček, 

q) účast města v projektu Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska na pořízení kompostérů pro 
občany z dotačních prostředků OPŽP se spoluúčastí města v předpokládané výši 350.031 Kč vč. 
DPH a schvaluje předfinancování projektu v předpokládané výši 2.274.800 Kč vč. DPH, 

 

25/3 Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu redakční rady zpravodaje, 

b) zprávy ředitelky MŠ, ředitele ZŠ, zastupujícího ředitele ZUŠ a zastupujícího ředitele gymnázia, 

c) zápis ze schůze redakční rady zpravodaje ze dne 12. 10. 2016 a zápis ze schůze finančního 
výboru ze dne 2. 11. 2016, 

d) informaci starosty o návrhu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2017, který bude možné 
připomínkovat do prosincového zasedání zastupitelstva 19. 12. 2016, 

e) záměr města na využití úvěru České spořitelny, a. s. s obecným účelem na investiční akce města 
v roce 2017 s úrokovou sazbou na 3 roky ve výši 0,52 % p. a. bez nutnosti zajištění, 

f) informaci starosty o pravomoci obcí k vydání obecně závazné vyhlášky regulující provozní doby 
pohostinských zařízení, 

g) informaci místostarosty k odůvodnění návrhu sazby poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 
2017, 

h) informaci místostarosty k ceníkům společnosti SUEZ Využití zdrojů a. s. za svoz a likvidaci 
odpadů na rok 2017, které zůstávají ve stejné výši jako v loňském roce,  

i) plán práce ZM a RM v roce 2017. 

 

25/4 Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) radu města jednáním se společností SUEZ Využití zdrojů a. s., Divize JIHOVÝCHOD, Drčkova 
2798/7, 628 00 Brno ve věci diferenciace četnosti svozu komunálního odpadu pro občany (tj. 1 x 
týdně a 1 x za 14 dnů pro zájemce), 

b) radu města předložením smlouvy na čerpání úvěru od České spořitelny, a. s. ve výši 
7.000.000 Kč na investiční akce v roce 2017 a projednání dané problematiky finančním výborem. 

 

 

 

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

 

Vyvěšeno: 16. 11. 2016 
Sejmuto: 2. 12. 2016 


