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Usnesení 
z 35. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 

konaného dne 11. září 2017 

35/1 Zastupitelstvo   u r č u j e :  

a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Pavlu Konečnou a Martina 
Pávka, 

 

35/2 Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jana Junková, Mgr. Rudolf Beran, Mgr. Zdeněk Klein, 

b) program zasedání, 

c) plán společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zadní Arnoštov dle 
návrhu zpracovatele KoPÚ společnosti Geocart CZ, a. s., Brno ve spolupráci se Státním 
pozemkovým úřadem, územní pracoviště Svitavy a sborem zástupců vlastníků, 

d) výsledek výběrového řízení na zajištění projektových dokumentací vč. povolení a kompletního 
dotačního managementu pro získání dotace na výstavbu cyklostezky Velké Opatovice – Jevíčko 
s následnou administrací akce po dobu udržitelnosti projektu, ve kterém nejvýhodnější nabídku 
podala společnost EGRANT, s. r. o., Veverkova 1343/1, Hradec Králové za nabídkovou cenu 
1.215.000 Kč bez DPH (1.470.150 Kč vč. DPH), 

e) cenovou nabídku a příkazní smlouvu mezi Městem Jevíčko a společností EGRANT, s. r. o., 
Veverkova 1343/1, Hradec Králové na zajištění projektových dokumentací vč. povolení 
a kompletního dotačního managementu pro získání dotace na výstavbu cyklostezky Velké 
Opatovice – Jevíčko s následnou administrací akce po dobu udržitelnosti projektu za částku 
1.215.000 Kč bez DPH (1.470.150 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

f) smlouvu o spolupráci mezi městy Jevíčko a Velké Opatovice na realizaci projektu cyklostezky 
Velké Opatovice – Jevíčko a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

g) směnu nově zaměřeného pozemku p. č. 4639/2 (2520 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí 
v majetku Města Jevíčko za pozemek p. č. 4171 (3416 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí 
v majetku Hanácké zemědělské společnosti Jevíčko a. s., Třebovská 713, 569 43 Jevíčko + 
úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč Městem Jevíčko + směnnou 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a Hanáckou zemědělskou společností Jevíčko a. s. a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy, 

h) směnu pozemku p. č. 4836 (1088 m2) – orná půda a nově zaměřeného pozemku p. č. 5049/1 
(8799 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí v majetku Města Jevíčko za pozemek p. č. 4169 
(9810 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí v majetku J. S. z Velkých Opatovic + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč Městem Jevíčko + směnnou smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a J. S. a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

i) prodej pozemků p. č. 61 (83 m2), p. č. st. 82 (231 m2) a p. č. st. 83 (176 m2), vše v k. ú. Jevíčko-
předměstí J. V. z Cetkovic a J. B. z Kunštátu za cenu 200 Kč bez DPH/m2, celkem 98.000 Kč bez 
DPH + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícími, 

j) prodej pozemků p. č. 4236/3 (677 m2) – orná půda a p. č. 4237/4 (4 m2) – trvalý travní porost, oba 
v k. ú. Jevíčko-předměstí Bc. J. B. a J. B., DiS. z Jevíčka za cenu 500 Kč bez DPH/m2, celkem 
340.500 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 Bc. J. B. a J. B., DiS. na prodej pozemků p. č. 4236/3 
a p. č. 4237/4, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

k) výsledek zadávacího řízení na akci: „Jevíčko, parkoviště ul. M. Mikuláše, A. K. Vitáka, K. Čapka 
a chodník ul. Svitavská od č. p. 468 po č. p. 467“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podala firma 
M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 02 Pardubice za nabídkovou cenu ve výši 1.884.818 Kč vč. 
DPH, 

l) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 02 
Pardubice na akci „Jevíčko, parkoviště ul. M. Mikuláše, A. K. Vitáka, K. Čapka a chodník ul. 
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Svitavská od č. p. 468 po č. p. 467“ ve výši 1.884.818 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy, 

m) darování nepotřebného vozidla TATRA 148 CAS 32 rz SYA 03-74 z majetku města do majetku 
Státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace v rámci podpory činnosti hasičů na Zakarpatí na 
základě doporučení SDH Jevíčko a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy, 

n) cenovou nabídku na zakoupení sypače SnowEx SP-7550 od firmy Tomi Truck, s. r. o. se sídlem 
Meziříčko 10, 588 27 Jamné za nabídkovou cenu ve výši 152.576 Kč bez DPH pro potřeby 
technických pracovníků města Jevíčka, 

o) smlouvu mezi Městem Jevíčko a obcí Biskupice o spolupráci při zabezpečování požární ochrany 
JSDHO Jevíčko pro obec Biskupice s účinností od 1. 9. 2017 a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy, 

p) smlouvu mezi Městem Jevíčko a obcí Víska u Jevíčka o spolupráci při zabezpečování požární 
ochrany JSDHO Jevíčko pro obec Víska u Jevíčka s účinností od 1. 9. 2017 a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy, 

q) cenovou nabídku na zakoupení traktoru ZETOR 7745 od R. R. ze Suchdolu za nabídkovou cenu 
340.000 Kč (není plátce DPH), 

r) cenovou nabídku na zakoupení čelního nakladače NAR 160 od firmy Rybář tech., s. r. o., se 
sídlem Suchdol 22, 679 13 Sloup za nabídkovou cenu 140.300 Kč bez DPH, 

s) prodej pozemku p. č. 4236/4 (718 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí Mgr. V. B. a Mgr. 
J. B., Okružní IV 844, 569 43 Jevíčko za cenu 500 Kč bez DPH/m2, celkem 359.000 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 Mgr. V. B. a Mgr. J. B. na prodej pozemku p. č. 4236/4 v k. ú. Jevíčko-
předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

t) prodej pozemků p. č. 4236/2 (688 m2) – orná půda, p. č. 4237/3 (13 m2) – trvalý travní porost 
a p. č. 4238/4 (41 m2) – orná půda, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí P. L. z Jevíčka za cenu 500 Kč 
bez DPH/m2, celkem 371.000 Kč bez DPH + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu 
v hodnotě 1.000 Kč kupující + úhradu nákladů na realizaci přípojek stavby na tomto pozemku ve 
výši 74.398 Kč + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a P. L. na prodej pozemků p. č. 4236/2, 
p. č. 4237/3 a p. č. 4238/4, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 

u) koupi pozemku p. č. st. 108/1 (69 m2) – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí od 
České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

v) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 7 na rok 2017, 

w) zásady pro stanovení odměn členům zastupitelstva, předsedům a členům výborů a komisí 
v Jevíčku s účinností od 1. 9. 2017 na doporučení finančního výboru, 

x) dodatek č. 2 Grantového systému města Jevíčka pro rok 2017, kterým se doplňuje vyhlášení 
výzvy č. 2 dotace typu „B“ s termínem předkládání žádostí do 31. 10. 2017, 

 

35/3 Zastupitelstvo   b e r e   na   v ě d o m í : 

a) informaci starosty o projektové dokumentaci zastavěnosti průmyslové zóny „Třebovská“ – územní 
studie Ing. arch. Tomáše Slavíka, 

b) zprávu komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje,  

c) zápis ze schůze komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu konané 14. 8. 2017 a zápis 
ze schůze komise bytové a sociální konané 21. 8. 2017, 

d) informace o událostech a výjezdech JSDHO Jevíčko v měsíci srpnu 2017, 

e) informaci o plnění drobných úkolů ze ZM, 

f) souhrnnou zprávu o činnosti Městské policie Jevíčko za měsíc srpen 2017, 

g) zápis ze schůze finančního výboru, která se konala dne 6. 9. 2017, 

h) informaci Ing. Ivo Junka o možném budoucím využití prostor prelatury bývalého kláštera na ul. 
Soudní pro městskou knihovnu a městské muzeum případně pro vybudování městských bytů, 
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35/4 Zastupitelstvo   n e s c h v a l u j e : 

a) záměr 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 za částku 4,5 mil. Kč od majitelky Mgr. K. D. z Brna, 

 

35/5 Zastupitelstvo   r u š í : 

a) bod usnesení 34/2 písm. f) ze dne 7. srpna 2017 – ZM schvaluje 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, 

 

35/6 Zastupitelstvo   p o v ě ř u j e : 

a) radu města zpracováním darovací smlouvy na darování nepotřebného vozidla TATRA 148 CAS 
32 rz SYA 03-74 z majetku města do majetku Státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace 
v rámci podpory činnosti hasičů na Zakarpatí a ve spolupráci se SDH Jevíčko řešením převozu 
vozidla, 

b) radu města zajištěním CN na opravu havarijního stavu střechy nad tělocvičnami ZŠ Jevíčko. 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 15. 9. 2017 
Sejmuto: 2. 10. 2017 
 


