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

USNESENÍ
27. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko
konané dne 15. 2. 2021 v domě hasičů od 16:00 hod.

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/27Z/2021

program 27. zasedání ZM konaného dne 15. 2. 2021

2/27Z/2021

návrhovou komisi ve složení: Marek Káňa, Mgr. Jiří Janeček, Ing. Jaroslav Zezula

4a/27Z/2021

cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a Ing. arch. Pavlem Mudruňkou, Palackého 207,
533 04 Sezemice k realizaci akce "Změna č. 3 územního plánu města Jevíčko" za nabídkovou
cenu 130.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4b/27Z/2021

návrh obsahu změny č. 3 územního plánu Jevíčko

4c/27Z/2021

pořízení změny č. 3 územního plánu Jevíčko zkráceným postupem v souladu s § 55a zákona
č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů

4d/27Z/2021

MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování jako pořizovatele změny č. 3
územního plánu Jevíčko

5a/27Z/2021

výsledek výběrového řízení na akci "Zkvalitnění pečovatelské služby v Jevíčku - vozidlo
terénní služby", kdy nejvýhodnější nabídku podala společnost Louda Auto, a. s., Choťánky
166, 290 01 Poděbrady, IČ: 46358714 za nabídkovou cenu 849.848 Kč vč. DPH

5b/27Z/2021

uzavření kupní smlouvy mezi Městem Jevíčko a společností Louda Auto, a. s., Choťánky 166,
290 01 Poděbrady, IČ: 46358714 na akci "Zkvalitnění pečovatelské služby v Jevíčku - vozidlo
terénní služby", jejímž předmětem je dodávka vozidla VW Caddy za nabídkovou cenu
849.848 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5c/27Z/2021

výsledek výběrového řízení na akci "Zkvalitnění pečovatelské služby v Jevíčku - modernizace
centra osobní hygieny", kdy nejvýhodnější nabídku podala společnost Instalatérství
Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, 569 43 Jevíčko, IČ: 28821068 za nabídkovou cenu 309.839 Kč
vč. DPH

5d/27Z/2021

uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Jevíčko a společností Instalatérství Bidmon, s. r. o.,
Třebovská 431, 569 43 Jevíčko, IČ: 28821068 na akci "Zkvalitnění pečovatelské služby
v Jevíčku - modernizace centra osobní hygieny" v domě Pečovatelské služby Jevíčko, Kobližná
125 za nabídkovou cenu 309.839 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6a/27Z/2021

záměr prodeje bytu č. 12, vpravo ve 2. NP a spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/12
společných prostor domu Nerudova 529, Jevíčko a vyhlášení veřejné soutěže za maximální
nabídkovou cenu, kdy minimální nabídková cena vychází ze znaleckého posudku a je ve výši
1.104.000 Kč

6b/27Z/2021

nehlasovat o bodu usnesení, které se týká prodloužení stávajících nájemních smluv k užívání
bytů na ul. Nerudova 529, Jevíčko na dobu určitou do 31. 12. 2021 s tím, že tyto smlouvy
nebudou po skončení doby platnosti dále prodlužovány

7a/27Z/2021

záměr prodeje pozemku p. č. st. 155 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 93 m², jehož
součástí je rodinný dům č. p. 63, a pozemku p. č. 48/3 - zahrada o výměře 317 m², vše v k. ú.
Zadní Arnoštov

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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8/27Z/2021

prodej nemovitých věcí - pozemků p. č. st. 43 (414 m2) - zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je dům č. p. 35, p. č. 1172/4 (90 m2) - ostatní plocha a p. č. 2602 (199 m2) - ostatní
plocha, vše v k. ú. Zadní Arnoštov R*** Z***, Zadní Arnoštov za cenu 520.000 Kč + úhradu
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi
Městem Jevíčko a R*** Z*** na prodej pozemků p. č. st. 43, jehož součástí je dům č. p. 35, p.
č. 1172/4 a p. č. 2602, vše v k. ú. Zadní Arnoštov a pověřuje starostu podpisem smlouvy

9/27Z/2021

prodej nemovitých věcí - pozemku p. č. st. 228 (215 m2) - zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je budova č. p. 281, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí společnosti Pharmawell, a. s.
za cenu 730.000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč
kupujícím + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a společnosti Pharmawell, a. s. na prodej
pozemku p. č. st. 228, jehož součástí je budova č. p. 281, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

10/27Z/2021

prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 2734/2 (87 m2) - zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov
Ing. R*** N*** a Mgr. L*** N*** Hrochův Týnec za cenu 13.500 Kč + úhradu správního
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícími + kupní smlouvu mezi Městem
Jevíčko a Ing. R*** N*** a Mgr. L*** N*** na prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 2734/2
v k. ú. Zadní Arnoštov a pověřuje starostu podpisem smlouvy

11a/27Z/2021 rozdělení částky 599.600 Kč na dotace typu A a C v rámci grantového systému města Jevíčka
pro rok 2021 dle návrhu odsouhlaseného komisí pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu
11b/27Z/2021 přidělení investiční dotace SDH Jevíčko ve výši 70.000 Kč na akci: "Projektová příprava pro
stavbu volnočasového areálu SDH Jevíčko" na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
12/27Z/2021

smlouvu č. 99027624130 o poskytnutí úvěru mezi Městem Jevíčko a Komerční bankou, a. s.,
Na Příkopě 33 č. p. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 na akci "Přístavba a stavební úpravy
kina ASTRA, Kostelní 41, 569 43 Jevíčko" ve výši 30.000.000 Kč s výší pevné úrokové sazby
po celou dobu splatnosti 1,44 % p. a. a pověřuje starostu podpisem smlouvy

13/27Z/2021

úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2021 č. 1

14/27Z/2021

koupi pozemků p. č. 4952 (1251 m 2 ) a p. č. 951/2 (4841 m 2 ), oba lesní pozemek v k. ú.
Jevíčko-předměstí od H*** Š*** Jevíčko za cenu 91.380 Kč + úhradu správního poplatku
katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a
H*** Š*** na koupi pozemků p. č. 4952 a p. č. 951/2, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje
starostu podpisem smlouvy

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/27Z/2021

zapisovatelku zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Anetu Pávkovou a
Mgr. Petra Jedlinského

Zastupitelstvo města Jevíčko souhlasí
7b/27Z/2021

s prodloužením stávající nájemní smlouvy na pronájem městského domu č. p. 63 v Zadním
Arnoštově na dobu určitou do 31. 12. 2021 s tím, že tato smlouva nebude po skončení doby
platnosti dále prodlužována

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 26. zasedání ZM, 56., 57. a 58.
schůze RM bez zásadních připomínek
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Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí v případě prodeje pozemku p. č. st. 155 - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 93 m², jehož součástí je rodinný dům č. p. 63, a pozemku p. č. 48/3 - zahrada o výměře
317 m², vše v k. ú. Zadní Arnoštov stávajícímu nájemníkovi uskutečnit toto za částku 650.000 Kč formou
splátek, kdy první splátka ve výši 390.000 Kč bude uhrazena do dvou měsíců od podpisu smlouvy, zbylá část
ve výši 260.000 Kč bude uhrazena formou měsíčních splátek nebo jednorázově nejpozději do 1. 7. 2022 a
výše jednotlivých měsíčních splátek by byla upřesněna v kupní smlouvě po dohodě smluvních stran. V případě
nesouhlasu stávajícího nájemce s uvedeným postupem prodeje budou uvedené nemovité věci nabídnuty
k prodeji formou veřejné soutěže
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí informaci o probíhajících udržovacích pracích
klubovny skautských oddílů na adrese K. H. Borovského 465 v Jevíčku a o více a méně pracích týkajících
se těchto udržovacích prací s tím, že realizační ﬁrma provede kalkulaci na zateplení stropu, kterou předloží
k posouzení
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí porovnání daňové výtěžnosti města ke konci měsíce ledna
2021
Výsledky projednávání, které byly zamítnuty
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje záměr prodeje bytů č. 9, 10, 11 a spoluvlastnického podílu o velikosti
id. 1/12 společných prostor domu Nerudova 529, Jevíčko ke každému z nich

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.
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