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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
20. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko

konané dne 15. 6. 2020 v sále budovy synagogy na ul. Soudní v Jevíčku od 17:00 hod.

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje

1/20Z/2020 program 20. zasedání ZM konaného dne 15. 6. 2020

2/20Z/2020 návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Jedlinský, Mgr. Jana Junková, Mgr. Rudolf Beran

5/20Z/2020 prodej  pozemku  p.  č.  5225  (4580  m2)  -  trvalý  travní  porost  v  k.  ú.  Jevíčko-předměstí
do vlastnictví SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko, Svitavská 466, 569 43 Jevíčko, IČ:
64210693  za  cenu  4.580  Kč  vč.  DPH + úhradu  správního  poplatku  katastrálnímu  úřadu
v hodnotě  2.000 Kč  kupujícím + kupní  smlouvu mezi  Městem Jevíčko  a  SH ČMS -  Sbor
dobrovolných hasičů Jevíčko na prodej pozemku p. č. 5225 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje
starostu podpisem smlouvy

6a/20Z/2020 podmínky prodeje rozvodů kabelové televize Jevíčko za minimální nabídkovou cenu 2,8 mil. Kč
bez DPH a hodnotící kritéria

7a/20Z/2020 prodej pozemku p. č. st. 216/1 (564 m2) - zastavěná plocha a nádvoří a nově zaměřeného
pozemku p. č. 138/1 (252 m2) - ostatní plocha, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí do podílového
spoluvlastnictví R*** B*** Jevíčko a M*** B*** Jevíčko za cenu 413.785 Kč bez DPH + úhradu
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícími + kupní smlouvu mezi
Městem Jevíčko a R*** B*** a M*** B*** na prodej pozemků p. č. st. 216/1 a p. č. 138/1, oba
v k.ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7b/20Z/2020 koupi pozemků p. č. 4241/34, p. č. 4241/35, p. č. 4241/52 a p. č. 4241/53, vše v k. ú. Jevíčko-
předměstí od D*** P*** Jevíčko za cenu 20.188 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu
úřadu v hodnotě 2.000 Kč účastníky rovným dílem + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a
D*** P*** na koupi pozemků p. č. 4241/34, p. č. 4241/35, p. č. 4241/52 a p. č. 4241/53, vše v k.
ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7c/20Z/2020 prodloužení lhůty dokončení staveb garáže v lokalitě za Židovským hřbitovem v k. ú. Jevíčko-
předměstí o jeden rok J*** O***, S*** O*** st., S*** O*** ml., J*** P*** st., J*** P*** ml., R***
K***, M*** J*** a D*** H***

7e/20Z/2020 směnu nově zaměřených pozemků p. č. 5200/5 (318 m2) a p. č. 5200/6 (1156 m2) a pozemek
p. č. 4639/1 (17809 m2), vše orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí v majetku Města Jevíčko
za nově zaměřené pozemky p. č. 5201/5 (2965 m2),  p. č. 5203 (1006 m2) a p. č. 4226/1
(1488 m2) a spoluvlastnický podíl o velikosti id. 3/8 k celku pozemku 5142 (11167 m2), vše orná
půda v k. ú. Jevíčko-předměstí v majetku Hanácká zemědělská společnost Jevíčko, a. s. +
úhradu  správního  poplatku  katastrálnímu  úřadu  v  hodnotě  2.000  Kč  Městem  Jevíčko  +
směnnou smlouvu mezi Městem Jevíčko a Hanáckou zemědělskou společností Jevíčko, a. s. a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje

3/20Z/2020 zapisovatelku  zasedání  Petru  Minaříkovou  a  ověřovatele  zápisu  Ing.  Anetu  Pávkovou  a
Ing. Františka Bušinu

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje

4/20Z/2020 starostu  města  a  správce  bytového  a  nebytového  fondu  města  jednáním  se  stávajícími
nájemníky objektů za účelem seznámení záměru prodeje nemovitostí a případné řešení jejich
bytové situace
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6b/20Z/2020 radu města schválením záměru prodeje  rozvodů kabelové televize  Jevíčko,  vyhodnocením
předložených nabídek a schválením samotného prodeje

Zastupitelstvo města Jevíčko ruší

7d/20Z/2020 bod usnesení ZM č. 12/3Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 - ZM schvaluje 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  m 2 ) ,  v še  o rná  půda  v  k .  ú .  J ev í čko -p ředměs t í  v  ma je tku
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

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí předložené zápisy a usnesení z 19. zasedání ZM a 41. schůze
RM bez připomínek

Zastupitelstvo města Jevíčko  bere na vědomí  informace odborníka na problematiku přírodních biotopů
s návrhem na přípravu biotopu stávající nádrže Žlíbka

Zastupitelstvo  města  Jevíčko  bere  na  vědomí  informaci  KT  CZ,  s.  r .  o.  Česká  Třebová
o technické infrastruktuře kabelové televize a internetového připojení na území Jevíčka a předložené náklady
na její modernizaci

Zastupitelstvo  města  Jevíčko  bere  na  vědomí  porovnání  daňové  výtěžnosti  města  ke  konci  měsíce
května 2020

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta

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


