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Usnesení 
z 30. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 

konaného dne 10. dubna 2017 

30/1 Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Pavlu Konečnou a Mgr. Petra 
Votroubka, 

 

30/2 Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Ing. František Bušina, Mgr. Jiří Janeček, Martin Pávek, 

b) program zasedání, 

c) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a Mgr. Ondřejem Suchanem, Lucemburská 5, 
130 00 Praha 3 pod restaurátorským dohledem Jaroslava Doskočila, Na Petynce 141/110, 
169 00 Praha 6 na akci v rámci PR MPZ „Restaurování výkladců, výroba replik dveří domu 
Třebovská 71 Jevíčko“ ve výši 506.476 Kč (není plátce DPH) za podpory dotace z MK ve výši 
394.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

d) výsledek zadávacího řízení na akci „Dotační management na projekt stavebních úprav 
víceúčelového objektu č. p. 41 ul. Kostelní, Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala 
firma EGRANT, s. r. o., Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové za nabídkovou cenu ve výši 
163.350 Kč vč. DPH,  

e) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou EGRANT, s. r. o., Veverkova 1343/1, 
500 02 Hradec Králové na akci „Dotační management na projekt stavebních úprav víceúčelového 
objektu č. p. 41 ul. Kostelní, Jevíčko“ za nabídkovou cenu 163.350 Kč vč. DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy, 

f) zpracování projektové dokumentace pro DSP a DPS u společnosti B. H. engineering, s. r. o., 
Mezírka 775/1, Brno-Veveří na projekt stavebních úprav víceúčelového objektu č. p. 41 ul. 
Kostelní, Jevíčko za cenu 480.000 Kč bez DPH (580.800 Kč vč. DPH), 

g) koupi pozemku p. č. 2339 (8.131 m2) – lesní pozemek v k. ú. Jevíčko-předměstí od H. Š. 
z Jevíčka za cenu 115.000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a H. Š. na koupi pozemku p. č. 2339 
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

h) výsledek zadávacího řízení na akci „Obnova fasády domu č. p. 1 a 2 MěÚ na Palackého náměstí, 
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 
992.866 Kč bez DPH (1.201.368 Kč vč. DPH), 

i) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Ing. Jan Matoušek – Agrostav Jevíčko, 
Olomoucká 226, 569 43 Jevíčko na akci „Obnova fasády domu č. p. 1 a 2 MěÚ na Palackého 
náměstí, Jevíčko, včetně otvorových prvků“ za nabídkovou cenu 992.866 Kč bez DPH 
(1.201.368 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

j) provedení oprav místních komunikací na ul. Slunečná, K. Čapka, Soudní a Horní Farní firmou 
SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Moravská Třebová, Nádražní 15, 571 01 Moravská 
Třebová za nabídkovou cenu 174.376 Kč vč. DPH, 

k) provedení oprav výtluků obslužných komunikací firmou SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství 
Moravská Třebová, Nádražní 15, 571 01 Moravská Třebová za nabídkovou cenu 257.730 Kč vč. 
DPH se spolufinancováním Hanáckou zemědělskou společností Jevíčko, a. s., 

l) koupi spoluvlastnického podílu o velikosti id. ¼ k celku pozemku p. č. 5142 (11167 m2) – orná 
půda v k. ú. Jevíčko-předměstí od J. M. z Bolatic za cenu 60 Kč za m2, celkem 167.505 Kč + 
úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a J. M. na koupi spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 5142 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

m) koupi spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/12 k celku pozemku p. č. 5142 – orná půda v k. ú. 
Jevíčko-předměstí od S. B. z Lokte za cenu 60 Kč za m2, celkem 111.670 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi Městem 
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Jevíčko a S. B. na koupi spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 5142 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

n) vícepráce v částce 83.045 Kč vč. DPH a méněpráce v částce 113.577 Kč vč. DPH v rámci akce 
„Archiv MěÚ Jevíčko“, provedenou firmou ELDEK, s. r. o., Hlavní 177, Cetkovice, 

o) cenovou nabídku firmy NEWIS TRADE, s. r. o., Na Lysinách 457/20, Praha 4 na dodání 
a instalaci regálů do nově zbudovaného archivu v budově MěÚ za částku 103.281 Kč bez DPH 
(124.970 Kč vč. DPH), 

p) smlouvu o spolupráci mezi obcí Korytňany, Užhorodský okres, Zakarpatská oblast (Ukrajina) 
a městem Jevíčko, okres Svitavy, Pardubický kraj (Česká republika) o rozvoji spolupráce ve sféře 
školství, mládeže, kultury, sportu, cestovního ruchu, ekonomiky a samosprávy, 

q) dodatek č. 1 Grantového systému města Jevíčka na rok 2017, 

r) cenovou nabídku firmy Auto Pokorný, s. r. o., Okružní 25a, 638 00 Brno na zakoupení osobního 
vozidla zn. Dacia Duster pro Městskou policii Jevíčko za částku 409.075 Kč vč. DPH, které bude 
dodáno vč. montáže zvláštního výstražného a zvukového zařízení (majáková rampa), 

s) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 2 na rok 2017, 

 

30/3 Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) zprávu Policie ČR Moravská Třebová o bezpečnostní situaci za rok 2016 na Jevíčsku, 

b) zprávu o činnosti a hospodaření PBH města Jevíčka, 

c) informaci místostarosty o přiznané dotaci v rámci IROP a probíhajícím zadávacím řízení na akci 
„Zateplení bytového domu č. p. 98 v Jevíčku“, 

d) informaci starosty o zápisu ze schůze komise dopravní, která se konala 15. 3. 2017, o zápisu ze 
schůze bytové a sociální, která se konala 15. 3. 2017 a o zápisu ze schůze SPOZ, která se 
konala dne 20. 3. 2017, 

e) informaci místostarosty o předpokládaných rozpočtových nákladech na restaurování tabernáklu 
hlavního oltáře kostela NPM v Jevíčku, 

f) zápis z jednání pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko ze dne 5. 4. 2017 s návrhem na 
doplnění akcí do anketního dotazníku pro rok 2018, 

g) informaci starosty o úpravě rozpočtu Města Jevíčko č. 1 na rok 2017, který v rámci rozpočtového 
opatření schválila RM na 57. schůzi dne 20. 3. 2017,  

 

30/4 Zastupitelstvo   r u š í : 

a) bod usnesení 11/2 písm. j) ze dne 12. října 2015 – ZM schvaluje prodej nově zaměřeného 
pozemku p. č. 4236/8 (671 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí R. H. a M. H. z Biskupic za 
cenu 500 Kč/m2, celkem 335.500 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč + zálohu nákladů spojených s realizací přípojek stavby na tomto pozemku ve výši 
60.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a R. H. a M. H. na prodej pozemku p. č. 4236/8 
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu popř. místostarostu podpisem smlouvy, 

b) bod usnesení 13/2 písm. o) ze dne 14. prosince 2015 – ZM schvaluje prodej nově zaměřeného 
pozemku p. č. 4236/4 (718 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí A. L. z Jevíčka za cenu 
500 Kč/m2, celkem 359.000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč + zálohu nákladů spojených s realizací přípojek stavby na tomto pozemku ve výši 
60.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a A. L. na prodej pozemku p. č. 4236/4 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

 

30/5 Zastupitelstvo   n e s c h v a l u j e : 

a) cenovou nabídku od firmy Auto Pokorný, s. r. o., Okružní 25a, 638 00 Brno na zakoupení 
osobního vozidla zn. Dacia Dokker pro technické pracovníky města Jevíčka za částku 
272.700 Kč vč. DPH s úhradou ze schváleného úvěru na investiční akce roku 2017, 
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b) setrvání stánku PNS na Palackého náměstí a pověřuje starostu jednáním s novým majitelem 
stánku o jeho odstranění. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 13. 4. 2017 
Sejmuto: 2. 5. 2017 


