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Usnesení 
z 29. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 

konaného dne 13. března 2017 

29/1 Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Rudolfa Berana a Martina 
Pávka,  

29/2 Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Pavla Konečná, Bc. Jan Finsterle, Ing. Jaroslav Zezula,  

b) program zasedání, 

c) střednědobý výhled rozpočtu Města Jevíčko na roky 2018 a 2019, 

d) objednání doplňkového vybavení nového vozidla TATRA CAS 30 zásahovým vybavením dle 
předloženého návrhu velitele JSDH Jevíčko od THT Polička, s. r. o. a FEIN – nářadí s. r. o. 
v částce 213.432 Kč vč. DPH, 

e) dodatek č. 1 kupní smlouvy mezi Městem Jevíčko a firmou THT Polička, s. r. o., Starohradská 
316, 572 01 Polička na akci „Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Jevíčko“, kdy 
předmětem dodatku je montáž a uložení osvětlovacího stožáru TEKLITE včetně ovládacího 
panelu a elektrocentrály do nové velkokapacitní CAS v částce 17.300 Kč bez DPH (20.933 Kč vč. 
DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

f) výsledek zadávacího řízení na akci „Stavební úpravy, plynofikace, plynoinstalace bytu č. 1, 
Růžová 83, Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma Instalatérství Bidmon, 
s. r. o., Třebovská 431, 569 43 Jevíčko za nabídkovou cenu ve výši 360.258 Kč vč. DPH, 

g) cenovou nabídku a SOD mezi Podnikem bytového hospodářství města Jevíčka a firmou 
Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, 569 43 Jevíčko na akci „Stavební úpravy, 
plynofikace, plynoinstalace bytu č. 1, Růžová 83, Jevíčko“ za nabídkovou cenu 360.258 Kč vč. 
DPH s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka a pověřuje vedoucí Podniku bytového 
hospodářství města Jevíčka podpisem smlouvy, 

h) rozdělení příspěvků z rozpočtu města na opravu nemovitých kulturních památek v rámci 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 
2017 dle přílohy zápisu na akce „Obnova fasády (bosáže) průčelí domu č. p. 71 na ul. Třebovská, 
Jevíčko včetně otvorových prvků“, „Restaurování sochy sv. Anny Jevíčko“, „Obnova fasády 
bývalého augustiniánského kláštera č. p. 51 na ul. Soudní – církevní část“, 

i) výsledek zadávacího řízení na akci „Obnova fasády (bosáže) průčelí domu č. p. 71 na ul. 
Třebovská, Jevíčko včetně otvorových prvků“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma 
Ing. Jan Matoušek – Agrostav Jevíčko, Olomoucká 226, 569 43 Jevíčko za nabídkovou cenu ve 
výši 1.251.781 Kč bez DPH (1.514.655 Kč vč. DPH), 

j) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Ing. Jan Matoušek – Agrostav Jevíčko, 
Olomoucká 226, 569 43 Jevíčko na akci „Obnova fasády (bosáže) průčelí domu č. p. 71 na ul. 
Třebovská, Jevíčko včetně otvorových prvků“ za nabídkovou cenu 1.251.781 Kč bez DPH 
(1.514.655 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

k) výsledek zadávacího řízení na akci „Restaurování sochy sv. Anny Jevíčko“, ve kterém 
nejvýhodnější nabídku podal ak. sochař Martin Pokorný, Jeseniova 67, 130 00 Praha 3 za 
nabídkovou cenu ve výši 65.000 Kč bez DPH (74.750 Kč vč. DPH), 

l) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a ak. sochařem Martinem Pokorným, Jeseniova 
67, 130 00 Praha 3 na akci „Restaurování sochy sv. Anny Jevíčko“ za nabídkovou cenu 
65.000 Kč bez DPH (74.750 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

m) příspěvek Římskokatolické farnosti Jevíčko v rámci programu Regenerace MPR a MPZ ve výši 
57.000 Kč vč. DPH na základě žádosti ze dne 7. 3. 2017 a povinný podíl města z rozpočtu města 
ve výši 12.000 Kč vč. DPH na akci „Obnova fasády bývalého augustiniánského kláštera č. p. 51 
na ul. Soudní – církevní část“, 

n) jednotkovou kupní cenu ve východní části nové průmyslové zóny ve výši 100 Kč/m2 bez DPH, 

o) členství Města Jevíčko ve výboru Společenství vlastníků domu Nerudova č. p. 529 v Jevíčku se 
sídlem Nerudova 529, 569 43 Jevíčko, 
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p) stanovy Společenství vlastníků domu Nerudova č. p. 529, tak jak byly přijaty na shromáždění SVJ 
konaném dne 15. 2. 2017, 

q) změnu regulativů pro výstavbu RD v lokalitě Vrchlického II pro řadu pozemků „C“ dle návrhu 
žadatele a doporučení komise stavební, spočívající v umístění stavební čáry RD ve vzdálenosti 
6 m od jižní hranice pozemku a možnost stavby přístřešku na automobil až na jižní hranici 
pozemku, 

r) výjimku z regulativu pro výstavbu RD M. a P. K. z Jevíčka, spočívající ve stavbě garáže na 
západní hranici pozemku p. č. 4238/3 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

s) název nově vzniklé ulice ve městě Jevíčku v lokalitě Panské pole s názvem „Římských legií“ dle 
výsledku provedené ankety a doporučení vedoucího Střediska pro výzkum doby římské 
a stěhování národů, Archeologického ústavu AV ČR, Brno, Mgr. Balázse Komoróczyho, Ph.D., 

29/3 Zastupitelstvo   z m o c ň u j e : 

a) místostarostu Mgr. Miroslava Šafáře k zastupování Města Jevíčko ve výboru Společenství 
vlastníků domu Nerudova č. p. 529 v Jevíčku se sídlem Nerudova 529, 569 43 Jevíčko, 

29/4 Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu o činnosti JSDH města Jevíčka za rok 2016, 

b) zápis z jednání pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko ze dne 1. 2. 2017 s návrhem na 
realizaci akcí dle zápisu, 

c) výsledek zadávacího řízení, cenovou nabídku a SOD na akci „Obnova fasády bývalého 
augustiniánského kláštera č. p. 51 na ul. Soudní – církevní část“, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku podala firma KOLP, s. r. o., Dr. Jánského 1176/36, 571 01 Moravská Třebová za 
nabídkovou cenu ve výši 106.355 Kč bez DPH (128.690 Kč vč. DPH), kdy investorem bude 
Římskokatolická farnost Jevíčko, 

d) informaci starosty o nutnosti dočerpání dotace MK v částce 394.000 Kč a návrzích možných akcí, 
o výběru akce bude rozhodnuto na ZM v dubnu 2017, 

e) informaci starosty o podnikatelském záměru s bývalým novinovým stánkem na Palackého 
náměstí a o vyjádření K. M. z Jevíčka k umístění stánku před jeho domem, 

f) informaci starosty o provedených kamerových zkouškách kanalizačního potrubí na ul. Třebovská, 
na jehož základě bylo zjištěno, že kanalizační potrubí v majetku města je sice popraskané, ale 
nejde o havarijní stav, byť vykazuje drobné nedostatky. V daném případě mohou být popraskané 
dešťové přípojky vlastníků nemovitostí, kteří by si je měli nechat samostatně prověřit, 
s doporučením písemně informovat SÚS Pardubického kraje o praskání budov na této ulici 
vzhledem k zvýšené průjezdnosti vozidel, 

g) informaci starosty o provedené kontrole těsnosti plynovodní přípojky před RD č. p. 69 na ul. 
Třebovská, která je dle protokolu od firmy GridServices, člen skupiny Innogy, ze dne 9. 3. 2017 
bez závad, 

h) informaci starosty o stanovisku MV ČR k problematice poskytování audiozáznamu z veřejného 
zasedání zastupitelstva města, 

i) zápisy ze schůzí komise stavební ze dne 7. 12. 2016 a 8. 3. 2017, komise bytové a sociální ze 
dne 13. 2. 2017 a komise ŽP ze dne 27. 2. 2017, 

j) informaci místostarosty o jednání s obchodním zástupcem společnosti SUEZ Využití zdrojů, a. s. 
ve věci optimalizace nákladů na odpadové hospodářství a diferenciace svozu, které proběhlo dne 
1. 3. 2017,  

k) informaci starosty o termínu pracovního jednání ZM k návrhu grantového systému na rok 2018, 
které se bude konat ve středu 29. 3. 2017 v 16:00 h v zasedací místnosti MěÚ.  

 
 
 
 

Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  
starosta 

 
Vyvěšeno: 16. 3. 2017 
Sejmuto: 3. 4. 2017 


