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Usnesení 
z 34. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 

konaného dne 7. srpna 2017 

34/1 Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Bc. Jana Finsterleho a Ing. 
Romana Müllera, 

34/2 Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jiří Janeček, Ing. Jaroslav Zezula, Ing. Pavel Vykydal, 

b) program zasedání, 

c) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a Ing. Lukášem Roubalem, Sádky 6, 796 01 
Prostějov na zpracování projektové dokumentace na výstavbu sběrného dvora v průmyslové 
zóně na ulici Třebovská v Jevíčku ve stupni PD pro DÚR za cenu 175.450 Kč vč. DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy, 

d) prodej pozemku p. č. 4236/8 (671 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí Ing. M. O. ze 
Strážskeho a Ing. A. O. z Brna za cenu 500 Kč bez DPH/m2, celkem 335.500 Kč bez DPH + 
úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícími + úhradu nákladů 
na realizaci přípojek stavby na tomto pozemku ve výši 74.398 Kč + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Ing. M. O. a Ing. A. O. na prodej pozemku p. č. 4236/8 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

e) prodej pozemků p. č. 3568 (100 m2) – ostatní plocha, p. č. 3587 (198 m2) – ostatní plocha, p. č. 
55 (100 m2) – zahrada a p. č. 56 (57 m2) – zahrada, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí M. T. z Jevíčka 
za cenu 500 Kč bez DPH/m2, celkem 227.500 Kč bez DPH + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a M. T. 
na prodej pozemků p. č. 3568, p. č. 3587, p. č. 55 a p. č. 56, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

f) prodej pozemků p. č. 4236/9 (733 m2) – orná půda a p. č. 3593/2 (68 m2) – ostatní plocha, oba 
v k. ú. Jevíčko-předměstí J. K. a A. K. ze Svitav za cenu 500 Kč bez DPH/m2, celkem 400.500 Kč 
bez DPH + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícími + 
úhradu nákladů na realizaci přípojek stavby na tomto pozemku ve výši 74.398 Kč + kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a J. K. a A. K. na prodej pozemků p. č. 4236/9 a p. č. 3593/2, oba 
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

g) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 6. 2017 mezi Městem Jevíčko a Mgr. Ondřejem 
Suchanem, Lucemburská 5, 130 00 Praha 3, kdy předmětem dodatku je rozšíření prací na akci 
„Výroba 3 ks vstupních dveří dle dochovaných vzorů na fasádě objektu na ulici Třebovské č. p. 
71, a dále dodávka dílčích truhlářských prací v rámci akce restaurování výkladců na témže 
objektu“, které je nutno realizovat vzhledem k pokročilému stavu hniloby konstrukčních dílců, 
které byly zjištěny po odkrytí vrchních dřevěných konstrukcí výkladců, za částku víceprací ve výši 
47.300 Kč (není plátce DPH) a pověřuje starostu podpisem dodatku, 

h) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 7. 2017 mezi Městem Jevíčko a SPOLEČNOSTÍ 
„Soudní Růženka“ zastoupenou reprezentantem sdružení M - SILNICE, a. s., Husova 1697, 
530 03 Pardubice, kdy předmětem dodatku akce „Oprava vodovodu, kanalizace a komunikace na 
ul. Růžová a ul. Soudní v Jevíčku“ je zmenšení rozsahu předmětu díla dle SOD a to tak, že 
objekty SO 01.2 Vodovod ulice Růžová a SO 02.2.1A Vodovodní řad – ulice Soudní – I. etapa se 
nebudou provádět a stanou se předmětem samostatné smlouvy, která bude uzavřena se 
Svazkem obcí skupinového vodovodu Malá Haná, a celková cena díla dle SOD bude ponížena 
na částku 7.905.725,41 Kč bez DPH (9.565.927,74 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem 
dodatku, 

i) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 6 na rok 2017, 

 

34/3 Zastupitelstvo   b e r e   na   v ě d o m í : 

a) informaci starosty o aktuálním stavu projektových příprav záměru výstavby cyklostezky Jevíčko-
Velké Opatovice, 
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b) informaci starosty o finální verzi Dispoziční studie sběrného dvora v průmyslové zóně na ulici 
Třebovská v Jevíčku od Ing. Roubala a informaci starosty o rozpracovanosti studie zainvestování 
průmyslové zóny na ulici Třebovská od Ing. Slavíka, 

c) zprávu komise bytové a sociální za období od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017, 

d) zprávu finančního výboru za I. pololetí roku 2017, 

e) rozbor hospodaření města za I. pololetí roku 2017, 

f) uzavření SOD mezi Svazkem obcí skupinového vodovodu Malá Haná a SPOLEČNOSTÍ „Soudní 
Růženka“ zastoupenou reprezentantem sdružení M - SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 
Pardubice na akci „Oprava vodovodu, kanalizace a komunikace na ul. Růžová a ul. Soudní 
v Jevíčku“ – SO 01.2 Vodovod ulice Růžová a SO 02.2.1A Vodovodní řad – ulice Soudní – I. 
etapa za částku 1.703.184,64 Kč bez DPH (2.060.853,41 Kč vč. DPH), 

g) informaci starosty o výjezdech JSDH Jevíčko za červen 2017 a o přehledu událostí za období 
leden až červen 2017, 

h) zápis ze schůze komise bytové a sociální konané dne 14. 6. 2017 a ze schůze komise pro 
dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost konané 28. 6. 2017, 

i) souhrnnou zprávu o činnosti Městské policie za červen a červenec 2017, 

j) nabídku koupě nemovitosti na ulici Kostelní na p. č. st. 9 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž 
součástí je stavba č. p. 39, vše v k. ú. Jevíčko-město, 

k) materiál starosty týkající se vybírání parkování na Palackého nám. a průzkum příjmů parkovacích 
poplatků v městech obdobné velikosti, 

34/4 Zastupitelstvo   n e s c h v a l u j e : 

a) pověření rady města dopracováním konkrétních podmínek zpoplatnění parkování na Palackého 
nám. a vytipováním záchytných parkovišť, 

34/5 Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) radu města zveřejněním ankety pro občany týkající se vybírání parkování na Palackého nám. na 
webových stránkách www.jevicko.cz a v Jevíčském zpravodaji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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