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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
4. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko

konané dne 14. 1. 2019 v zasedací místnosti MěÚ Jevíčko od 16:00 hod.

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje

3/4Z/2019 zapisovatelku  zasedání  Petru  Minaříkovou  a  ověřovatele  zápisu  Mgr.  Miloslava  Parolka  a
Ing. Františka Bušinu

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje

1/4Z/2019 program zasedání

2/4Z/2019 návrhovou komisi ve složení:  Mgr. Jana Junková, Ing. Aneta Pávková, Mgr. Rudolf Beran

4/4Z/2019 úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 7 na rok 2018

5a/4Z/2019 podání žádosti o dotaci z programu MMR ČR 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova  DT
117d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci „Přístavba a stavební úpravy
kina Astra, Kostelní 41, 569 43  Jevíčko“

5b/4Z/2019 uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 4. 5. 2017 uzavřené mezi Městem Jevíčko a
společností  EGRANT,  s.  r.  o.,  Veverkova 1343/1,  500 02 Hradec Králové,  IČ:  03165400 na
zpracování žádosti o dotaci na projekt „Přístavba a stavební úpravy kina Astra, Kostelní 41,
569 43  Jevíčko“ do programu DT 117d8210E Ministerstva pro místní rozvoj za celkovou částku
145.000 Kč bez DPH

6d/4Z/2019 podání žádosti o dotaci z programu MMR ČR 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova DT
117d8210B  -  Podpora  obnovy  sportovní  infrastruktury  na  akci  „Rekonstrukce  sportovního
a atletického hřiště ZŠ Jevíčko“

6f/4Z/2019 prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 1186/36 (26 m2) ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí
J*** P***, *** Jevíčko za cenu 4.709 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v
hodnotě 1.000 Kč kupujícím + kupní  smlouvu mezi  Městem Jevíčko a  J***  P***  na prodej
pozemku p. č. 1186/36 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6g/4Z/2019 účast Města Jevíčko na elektronické aukci, jejímž předmětem je soubor nemovitého majetku Ing.
R***  R***  z  Moravské  Třebové  konané  24.  1.  2019  a  pověřuje  místostarostu  účastí
na elektronické aukci, jejímž organizátorem je společnost PROKONZULTA, a. s., Brno

6h/4Z/2019 záměr prodeje (částí) pozemků p. č. 538/23 a p. č. 538/26, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí a
jednotkovou  kupní  cenu  ve  výši  100  Kč  bez  DPH  za  m2  +  úhradu  správního  poplatku
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím (a úhradu vyhotovení geometrického plánu)

Zastupitelstvo města Jevíčko ruší

6a/4Z/2019 příspěvkovou organizaci Podnik bytového hospodářství města Jevíčka, Palackého nám. 1, 569 43
Jevíčko, IČ: 13582704 ke dni 28. 2. 2019

6e/4Z/2019 bod usnesení ZM č. 4h/43Z/2018 ze dne 14. 5. 2018 - ZM schvaluje prodej nově zaměřeného
pozemku p. č. 1186/36 (26 m2) ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí F*** P***, *** Jevíčko za
cenu 4.709 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a F*** P*** na prodej pozemku p. č. 1186/36 v k. ú.
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
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6b/4Z/2019 současnou vedoucí PBH města Jevíčka, která bude činit veškeré úkony směřující ke zrušení
uvedené příspěvkové organizace ke dni 28. 2. 2019

6c/4Z/2019 radu  města  vyhlášením výběrového  řízení  na  obsazení  nového  pracovního  místa  "referent
správy bytového a nebytového fondu"

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
prosinec 2018

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 9. 1. 2019

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

Výsledky projednávání, která nebyla přijata

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje záměr prodeje (částí) pozemků p. č. 538/23 a p. č. 538/26, oba v k. ú.
Jevíčko-předměstí a jednotkovou kupní cenu ve výši 300 Kč bez DPH za m2 + úhradu správního poplatku
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím (a úhradu vyhotovení geometrického plánu)

Zastupitelstvo  města  Jevíčko  pověřuje  finanční  výbor  projednáním revize  poplatků  za  zábor  veřejného
prostranství

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.


