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Usnesení 
z 33. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 

konaného dne 26. června 2017 

33/1 Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Miloslava Parolka 
a Ing. Františka Bušinu, 

 

33/2 Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Votroubek, Bc. Jan Finsterle, Pavla Konečná, 

b) program zasedání, 

c) výsledek zadávacího řízení na akci „Oprava vodovodu, kanalizace a komunikace na ul. Růžová 
a ul. Soudní v Jevíčku“, ve kterém nejvýhodnější nabídku ve výši 9.608.810 Kč bez DPH 
(11.626.660 Kč vč. DPH) podala SPOLEČNOST „Soudní Růženka“, zastoupená reprezentantem 
sdružení M - SILNICE a. s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, 

d) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a SPOLEČNOSTÍ „Soudní Růženka“, 
zastoupenou reprezentantem sdružení M - SILNICE a. s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec 
Králové na akci „Oprava vodovodu, kanalizace a komunikace na ul. Růžová a ul. Soudní 
v Jevíčku“ ve výši 9.608.810 Kč bez DPH (11.626.660 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu případně 
místostarostu podpisem smlouvy, 

e) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 5 na rok 2017, 

f) prodej pozemku p. č. 4235/4 (612 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí J. R. z Jevíčka 
a P. B. ze Starého Města za cenu 500 Kč bez DPH/m2, celkem 306.000 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 J. R. a P. B. na prodej pozemku p. č. 4235/4 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy, 

 

33/3 Zastupitelstvo   r u š í : 

a) bod usnesení ZM č. 32/3 písm. w) ze dne 12. 6. 2017 – ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 
4235/4 (612 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí J. R. z Jevíčka za cenu 500 Kč bez 
DPH/m2, celkem 306.000 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 J. R. na prodej pozemku p. č. 4235/4 
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

 

33/4 Zastupitelstvo   b e r e   na   v ě d o m í : 

a) informaci starosty o možném záměru využití prostor bývalého augustiniánského kláštera na ul. 
Soudní pro potřeby městského muzea a knihovny, 

b) informaci starosty o čerpání řádné dovolené v termínu 1. – 16. 7. 2017, 

c) informaci místostarosty o čerpání řádné dovolené v termínu 29. 7. – 13. 8. 2017. 

 

 

 

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

 

 
Vyvěšeno: 29. 6. 2017 
Sejmuto: 17. 7. 2017 


