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Usnesení 
z 26. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 

konaného dne 19. prosince 2016 

 

26/1 Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Rudolfa Berana 
a Ing. Františka Bušinu, 

  

26/2 Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Jaroslav Zezula, Mgr. Jiří Janeček, Martin Pávek,  

b) program zasedání, 

c) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 9 na rok 2016, 

d) smlouvu na čerpání úvěru od České spořitelny, a. s. ve výši 7.000.000 Kč na investiční akce 
v roce 2017 s úrokovou sazbou 0,52 % p. a., 

e) rozpočet sociálního fondu Města Jevíčko na rok 2017 ve výši 496.000 Kč, 

f) rozpočet Města Jevíčko na rok 2017, 

g) cenu stočného pro rok 2017 ve výši 34,00 Kč/m3 vody vč. DPH, 

h) smlouvu o smlouvě budoucí kupní o budoucím prodeji pozemků p. č. 2269 a p. č. 2394, oba orná 
půda v k. ú. Zadní Arnoštov, o budoucí koupi pozemku p. č. 5359/1 – vodní plocha v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a o budoucí koupi části vodního díla (HOZ) na pozemku p. č. 5359/1 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

i) prodej pozemků p. č. 2269 (457 m2) a p. č. 2394 (2394 m2), oba orná půda v k. ú. Zadní Arnoštov 
společnosti REHAU Automotive, s. r. o., Obchodní 117, Čestlice za cenu 5 Kč/m2, celkem 
14.255 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + 
kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností REHAU Automotive, s. r. o. na prodej 
pozemků p. č. 2269 a p. č. 2394, oba v k. ú. Zadní Arnoštov a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy, 

j) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou THT Polička, s. r. o., Starohradská 316, 
572 01 Polička na akci „Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Jevíčko“ za nabídkovou 
cenu 6.098.000 Kč bez DPH (7.378.580 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

k) zásady pro stanovení odměn členům zastupitelstva, předsedům a členům výborů a komisí 
v Jevíčku s účinností od 1. 1. 2017, 

l) dodatek č. 2 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 konečného vyúčtování prací za rok 2016 – množství provedených prací (vícepráce) 
a neprovedených prací (méněpráce) dle požadavků objednatele v průběhu stavby, 

m) konečné vyúčtování prací za rok 2016 – množství provedených prací (vícepráce) 
a neprovedených prací (méněpráce) dle požadavků objednatele v průběhu stavby „Rekonstrukce 
chodníků na ul. Okružní IV v Jevíčku – 1. etapa“ s firmou M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 
Pardubice, 

n) bezúplatný převod pozemku p. č. 1445 – ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov do majetku Města 
Jevíčko, 

o) prodej pozemků p. č. 4238/3 (799 m2) – orná půda a p. č. 4237/2 (25 m2) – trvalý travní porost, 
oba v k. ú. Jevíčko-předměstí M. K. a P. K. z Jevíčka za cenu 500 Kč bez DPH/m2, celkem 
412.000 Kč bez DPH + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
kupujícím + zálohu spojenou s realizací přípojek stavby na tomto pozemku ve výši 60.000 Kč + 
kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a M. K. a P. K. na prodej pozemků p. č. 4238/3 a p. č. 
4237/2, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

p) účast Města Jevíčko na elektronické dražbě majetku D. K. z Prostějova konané 25. 1. 2017 
Exekutorským úřadem Přerov a stanovení maximální výše podání dle zápisu, 
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26/3 Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu kontrolního výboru za období 6. – 11. 2016, 

b) cenu vodného pro rok 2017 ve výši 37,00 Kč/m3 vody vč. DPH, 

c) informaci místostarosty o průběhu pořizování změny č. 1 územního plánu Jevíčko, 

d) zápisy ze schůze bytové a sociální komise ze dne 21. 11. 2016 a dne 5. 12. 2016, 

e) informaci starosty o připravované projektové dokumentaci kina Astra a o aktuálním havarijním 
stavu budovy, 

f) informaci starosty o jednání ve věci změny systému vytápění v rámci akce „Sociální zázemí 
a WC v lokalitě Panského dvora“, 

 

26/4 Zastupitelstvo   r u š í : 

a) bod usnesení ZM č. 13/2 písm. r) ze dne 14. 12. 2015 – ZM schvaluje koupi pozemku p. č. 1445 
(13 m2) – ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov od Východočeských energetických závodů, 
státního podniku v likvidaci, Sladkovského 215/3, Hradec Králové za cenu 1.390 Kč, 

 

26/5 Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) radu města zajištěním cenového marketingu na administraci žádosti o dotaci na akci „Snížení 
energetické náročnosti budovy kina Astra v Jevíčku“. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 21. 12. 2016 
Sejmuto: 6. 1. 2017 


