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město Jevíčko
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
tel.č.: 464 620 511 | e-mail: jevicko@jevicko.cz

U S N E S E N Í
3. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko

konané dne 10. 12. 2018 v budově zámečku od 16:00 hod.

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje

1/3Z/2018 program zasedání

2/3Z/2018 návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jiří Janeček, Ing. Jaroslav Zezula, Bc. Jan Finsterle

4/3Z/2018 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů  s  účinností  od
1. 1. 2019 a s navrženou sazbou poplatku na rok 2019 ve výši 580 Kč

5/3Z/2018 grantový systém města a zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Jevíčko pro rok 2019

6a/3Z/2018 záměr prodeje nemovitých věcí, pozemků p. č. 219, p. č. st. 220/1, p. č. st. 220/2, p. č. 145 a
p. č. 147, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí

7/3Z/2018 podání žádosti o dotaci z programu MMR ČR 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova DT
117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací na akci „Oprava vodovodu, kanalizace a
komunikace na ul. Růžová a ul. Soudní v Jevíčku – SO 02.1. Komunikace ul. Soudní“

8/3Z/2018 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze  dne 20. 7. 2018 mezi Městem Jevíčko a firmou MERTASTAV,
s. r. o., Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří, IČ: 26247461  na akci  „Oprava vodovodu,
kanalizace a komunikace na ul. Růžová a ul. Soudní v Jevíčku – II.etapa“ a pověřuje starostu
podpisem dodatku

9/3Z/2018 kompetenci rady města provádět rozpočtová opatření v souladu s § 102 odst.  2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, která mění závazné ukazatele
rozpočtu v následujícím rozsahu:
a) do výše 500.000 Kč v jednotlivých závazných ukazatelích rozpočtu (paragrafy),
b)  neomezeně  při  rozpočtovém zapojení  účelově  přijatých  finančních  prostředků  z  jiných
rozpočtů (dotace),
c) neomezeně v případech havárie, stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod apod. 

10/3Z/2018 cenu stočného na rok 2019 ve výši 36 Kč/m3 vč. DPH

11a/3Z/2018 prodej pozemku p. č. 4241/30 (21 m2) - orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí S*** D*** 569 43
Jevíčko za cenu 7.350 Kč bez DPH + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě
1.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a S*** D*** na prodej pozemku p. č.
4241/30 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy

11b/3Z/2018 prodej pozemku p. č. 4241/32 (21 m2) - orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí S*** D*** 569 43
Jevíčko za cenu 7.350 Kč bez DPH + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě
1.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a S*** D*** na prodej pozemku p. č.
4241/32 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy

11c/3Z/2018 prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 4241/55 (24 m2) - orná půda v k.ú. Jevíčko-předměstí
J*** Š*** 569 43 Jevíčko za cenu 8.400 Kč bez DPH + úhradu správního poplatku katastrálnímu
úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a J*** Š*** na
prodej pozemku p. č. 4241/55 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy
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12/3Z/2018 směnu nově zaměřených pozemků p. č. 5200/2 (1125 m2) a p. č. 5200/3 (318 m2) a pozemku
p.  č.  4639/1,  vše  orná půda v  k.  ú.  Jevíčko-předměstí  v  majetku Města  Jevíčko za  nově
zaměřené pozemky p. č. 5201/2 (1869 m2) a p. č. 4226/1 (1488 m2) a spoluvlastnický podíl o
velikosti id. 3/8 k celku pozemku 5142 (17809 m2), vše orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí
v  majetku  Hanácké  zemědělské  společnosti  Jevíčko,  a.  s.  +  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

13/3Z/2018 uzavření smlouvy o dílo o pěstební a těžební činnosti v městských lesích, kupní smlouvu na
dřevní hmotu s firmou Aleš Ertl, U Cihelny 658, Jevíčko, IČ: 62033212 a pověřuje starostu
podpisem smluv

14a/3Z/2018 každoroční finanční podporu tradičním akcím města pro období 2019 - 2022: Jevíčko cup, turnaj
v halové kopané; Okolo Jevíčka, setkání pěveckých sborů; Závod míru nejmladších; Festival
mládežnických  dechových  orchestrů;  Setkání  harmonikářů  Malohanácký  harmonikář;
Dárečková  neděle;  Mikulášský  karneval  do  částky  uvedené  v  zápise

14b/3Z/2018 majitelům nemovitých věcí - pozemku p. č. 61, pozemku p. č. st. 82, jehož součástí je dům č. p.
276, a pozemku p. č. st. 83, jehož součástí je dům č. p. 275, vše v k.ú. Jevíčko-předměstí
prodloužení lhůty pro provedení demolice domů č. p. 275 a 276 na ulici Okružní I v Jevíčku do
termínu 31. 12. 2019

14c/3Z/2018 střednědobý výhled rozpočtu Města Jevíčko na roky 2020 - 2021

14d/3Z/2018 prodloužení termínu na úhradu kupní ceny za koupi pozemku p. č. st. 155 - zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Zadní Arnoštov žadateli dle zápisu do 31. 12. 2018

14e/3Z/2018 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. VO1-11/2015 na správu veřejného osvětlení Města Jevíčko
s firmou REGAM CZ, s. r. o., Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8 na „Správu veřejného
osvětlení Města Jevíčko" na období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 a pověřuje starostu podpisem
dodatku č. 1

15/3Z/2018 úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2018 č. 6

16/3Z/2018 uzavření smlouvy o úvěru pro Město Jevíčko s Českou spořitelnou a. s., Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha 4 ve výši 18.000.000 Kč s pevnou úrokovou sazbou ve výši 2,49 % p. a. a
pověřuje starostu podpisem úvěrové smlouvy

17/3Z/2018 rozpočet Města Jevíčko na rok 2019 a rozpočtový výhled na období 2020 - 2021

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje

3/3Z/2018 zapisovatelku zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Petra Votroubka a Marka
Káňu

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje

6b/3Z/2018 radu města přípravou podmínek prodeje pozemků p. č. 219, p. č. st. 220/1, p. č. st. 220/2, p. č.
145 a p. č. 147, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí v majetku města formou veřejné soutěže a jejich
předložení do zasedání ZM konaného v únoru 2019

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí souhrnnou zprávu o činnosti MP Jevíčko za měsíc listopad 2018

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí bilanci odpadového hospodářství za rok 2017

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí uzavření SOD mezi Svazkem obcí skupinového vodovodu Malá
Haná firmou MERTASTAV, s. r. o., Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří, IČ: 26247461 na akci „Oprava
vodovodu, kanalizace a komunikace na ul. Růžová a ul. Soudní v Jevíčku – II. etapa - SO 02.2 Vodovod ulice
Soudní"
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Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 21. 11. 2018

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí porovnání daňové výtěžnosti města ke konci listopadu 2018

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí výsledek výběrového řízení na správu veřejného osvětlení
Města Jevíčko na rok 2019-2022

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí informaci místostarosty o možnosti podání žádosti o dotaci na
opravu  sportovního  hřiště  u  gymnázia  v  rámci  dotačního  programu na  opravu  sportovních  zařízení  se
spoluúčastí města

Výsledky projednávání, která nebyla přijata

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností
od 1. 1. 2019 a s navrženou sazbou poplatku na rok 2019 ve výši 600 Kč

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje cenu stočného na rok 2019 ve výši 37 Kč/m3 vč. DPH

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
předpisů na ochranu osobních údajů.


