
Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 1 / 2

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
36. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko

konané dne 13. 12. 2021 v sále budovy zámečku Jevíčko od 16:00 hod.

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje

1/36Z/2021 program 36. zasedání ZM dne 13. 12. 2021

2/36Z/2021 návrhovou komisi ve složení: Ing. Jaroslav Zezula, Ing. Aneta Pávková, Ing. Roman Müller

4a/36Z/2021 výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby "Výstavba společné stezky Jevíčko-Velké
Opatovice",  ve kterém nejvýhodnější  nabídku ve výši  23.247.908,68 Kč bez DPH podala
společnost EUROVIA CS, a. s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ: 45274924

4b/36Z/2021 uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Jevíčko a společností EUROVIA CS, a. s., U Michelského
lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ: 45274924 na akci "Výstavba společné stezky Jevíčko-Velké
Opatovice" za částku 23.247.908,68 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4c/36Z/2021 dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při realizaci stavby "Cyklostezka Velké Opatovice -
 Jevíčko" ze dne 18. 9. 2017 a pověřuje starostu podpisem dodatku

5/36Z/2021 cenu stočného na rok 2022 ve výši 46 Kč/m3 vč. DPH

6/36Z/2021 prodej pozemku p. č. 438/2 a nově zaměřených pozemků p. č. 440/1, p. č. 1324/3 a p.
č. 1324/4, vše v k. ú. Zadní Arnoštov Bc. M*** L*** Brno za cenu 322.750 Kč + úhradu
správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi
Městem Jevíčko a Bc. M*** L*** na prodej pozemků p. č. 438/2, p. č. 440/1, p. č. 1324/3 a p.
č. 1324/4, vše v k. ú. Zadní Arnoštov a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7/36Z/2021 úpravu rozpočtu Města Jevíčko na rok 2021 č. 6

8/36Z/2021 rozpočet Města Jevíčko na rok 2022

9/36Z/2021 střednědobý výhled rozpočtu Města Jevíčko na roky 2023, 2024

10b/36Z/2021 doplnění návrhu obsahu změny č. 3 územního plánu Jevíčko č. 15 týkající se změny plochy
ZO -  plochy zeleně ochranné a izolační  a plochy PV -  veřejná prostranství  v lokalitě Z4
na plochu BI - plocha bydlení v rodinných domech

10c/36Z/2021 návrh obsahu změny č. 3 územního plánu Jevíčko zpracovaný Ing. arch. Pavlem Mudruňkou
ke dni 7. 12. 2021

10d/36Z/2021 prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 24/14 v k. ú. Zadní Arnoštov M*** S*** Kuřim za cenu
142.750 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícím
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a M*** S*** na prodej pozemku p. č. 24/14 v k. ú.
Zadní Arnoštov a pověřuje starostu podpisem smlouvy

10f/36Z/2021 záměr pořízení komunálního vozidla pro potřeby technických služeb města Jevíčka

10h/36Z/2021 dodatek  č.  1   ke  smlouvě  o  dílo  s  firmou  TOFRA-STAVBY,  s.  r.  o.,  Biskupická  367,  569  43
Jevíčko, IČ: 07695454 na akci "Obnova úseku E městských hradeb - Okružní IV, č. p. 310,
1. fáze", jehož předmětem jsou vícepráce na založení základů vrtanými pilotami s ocelovými
výztužemi a navazujícím posílením ocelových armatur za částku 328.453,40 Kč bez DPH
na základě doporučení statika a pověřuje starostu podpisem smlouvy

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
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3/36Z/2021 zapisovatelku zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Petra Votroubka a Marka
Káňu

Zastupitelstvo města Jevíčko volí

10a/36Z/2021 přísedící Okresního soudu ve Svitavách podle ustanovení § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.,
o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, občany města Jevíčka:
             - Mgr. Miloslava Parolka, Slunečná 852, Jevíčko,
             - Dagmar Krhlovou, Brněnská 786, Jevíčko,
             - Stanislava Dokoupila, Třebovská 809, Jevíčko,
             - Mgr. Janu Junkovou, Kostelní 42, Jevíčko,
kteří tuto funkci budou vykonávat ve volebním období 2022 – 2026

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje

10e/36Z/2021 radu města jednat s Českou obcí sokolskou o vypořádání pozemku pod stavbou víceúčelové
sportovní haly

10g/36Z/2021 radu města zajištěním výběrového řízení na dodavatele komunálního vozidla pro potřeby
technických služeb města Jevíčka včetně nabídky financování formou leasingu

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 35. zasedání ZM, 77. a 78.
schůze RM bez zásadních připomínek

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí cenu vodného na rok 2022 ve výši 49,60 Kč/m3 vč. DPH

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí porovnání daňové výtěžnosti města ke konci měsíce listopadu
2021

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí informaci o počtu žadatelů o stavební pozemek pro výstavbu
RD v lokalitě U Kapličky, kteří potvrdili zájem po Zastupitelstvem města Jevíčka schválené kupní ceně

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.


