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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
2. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko

konané dne 7. 11. 2022 v sále budovy zámečku od 16:00 hod.

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje

1/2Z/2022 program 2. zasedání ZM konaného dne 07.11.2022

2/2Z/2022 návrhovou komisi ve složení: Mgr. Josef Huf, Ing. Roman Müller, Daniel Pávek

4/2Z/2022 aktualizaci Programu regenerace MPZ Jevíčko pro rok 2023

6/2Z/2022 prodej  pozemku  p.  č.  136/1  (138  m2)  –  zahrada  v  k.  ú.  Jevíčko-předměstí  V***  L***  a
J***  L***  Jevíčko za cenu 138.000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu
v  hodnotě  2.000  Kč  kupujícími  +  kupní  smlouvu  mezi  městem  Jevíčko  a  V***  L***  a
J***  L***  na  prodej  pozemku p.  č.  136/1  v  k.  ú.  Jevíčko-předměstí  a  pověřuje  starostu
podpisem smlouvy

7/2Z/2022 úpravu rozpočtu města Jevíčko na rok 2022 č. 4

8a/2Z/2022 pořádání silvestrovského ohňostroje města

8b/2Z/2022 prodej bytové jednotky č. 56/3 a spoluvlastnického podílu na společných částech nemovité
věci v ul. Soudní v Jevíčku za stanovenou prodejní cenu 3.500.000 Kč

8c/2Z/2022 poskytnutí  dotace  TJ  Cykloklubu  Jevíčko  ve  výši  100.000  Kč  na  pořádání  Závodu  míru
nejmladších na období 2022–2026 na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy

8d/2Z/2022 cenovou  nabídku  společnosti  DISK  Multimedia,  s.  r.  o.,  Sokolská  13,  680  01  Boskovice,
IČ:  25550799  k  dodání  a  instalaci  divadelního  osvětlení  včetně  ovládacích  prvků  a
souvisejícího vybavení pro kulturní dům ASTRA za částku 314.360 Kč bez DPH

8f/2Z/2022 ceník na hospodaření v lesích předložený společnosti Eral – Les, s. r. o., Svitavská 500/7,
678 01 Blansko, IČ: 07481632 na rok 2023

8i/2Z/2022 prodej pozemku p. č. 5143/30 (848 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí A*** M***,
Jevíčko a L*** M***,  Jaroměřice *** za cenu 1.110.400 Kč bez DPH + úhradu správního
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícími + kupní smlouvu mezi městem
Jevíčko a A*** M*** a L*** M*** na prodej pozemku p. č. 5143/30 v k. ú. Jevíčko-předměstí a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

9/2Z/2022 začátek zasedání zastupitelstva města v prosinci od 16:30 hodin

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje

3/2Z/2022 zapisovatelkou zasedání  Petru  Minaříkovou a  ověřovatele  zápisu Mgr.  Petra  Votroubka a
Mgr. Miloslava Parolka

Zastupitelstvo města Jevíčko zřizuje

5a/2Z/2022 finanční výbor a kontrolní výbor
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Zastupitelstvo města Jevíčko volí

5b/2Z/2022 předsedu finančního výboru Ing. Anetu Pávkovou

5c/2Z/2022 členy finančního výboru:
     Josef Bidmon
     Ing. Roman Müller
     Ing. Andrea Oleárníková
     Ing. Jaroslav Zezula
     Ing. Pavla Řehořová
     Stanislav Dokoupil
     Aleš Ertl
     Daniel Pávek

5d/2Z/2022 předsedu kontrolního výboru Martina Korbela, DiS.

5e/2Z/2022 členy kontrolního výboru:
     Ondřej Václavek
     Aleš Přikryl
     Mgr. Josef Huf
     Ing. František Bušina

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje

8e/2Z/2022 radu města k provádění a schvalování veškerých úkonů vztahujících se k realizaci investiční
akce města "Výstavba společné stezky Jevíčko – Velké Opatovice"

8g/2Z/2022 radu města jednáním s vlastníkem o stanovení kupní ceny na koupi lesního pozemku p.
č. 2345 v k. ú. Jevíčko-předměstí

Zastupitelstvo města Jevíčko ruší

8h/2Z/2022 část bodu usnesení ZM č. 8/45Z/2022 ze dne 12.09.2022 týkající  se prodeje pozemku p.
č. 5143/30 (848 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí do podílového spoluvlastnictví
A*** P***,  Jevíčko a L*** M*** Jaroměřice ***  za cenu 1.110.400 Kč bez DPH + úhradu
správního  poplatku  katastrálnímu  úřadu  v  hodnotě  2.000  Kč  kupujícími  +  kupní
smlouvu mezi městem Jevíčko a A*** P*** a L*** M*** na prodej pozemku p. č. 5143/30 v k. ú.
Jevíčko-předměstí

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 ze 45. zasedání ZM za volební
období 2018-2022 a 1. zasedání ZM za volební období 2022-2026 a dále zápisy a usnesení z 98., 99. a
100. schůze RM za volební období 2018-2022 a 1. zasedání RM za volební období 2022-2026

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí Anketní dotazník k Programu regenerace MPZ Jevíčko na rok
2023 včetně rekapitulace akcí obnovy a informaci o jeho podání na Ministerstvo kultury

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí návrh rozpočtu města Jevíčka na rok 2023

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí nabídky společností Broker Consulting, a. s. a Prosperity Real
Estate s. r. o. na prodej bytové jednotky č. 56/3 a spoluvlastnického podílu na společných částech nemovité
věci v ul. Soudní v Jevíčku za stanovenou prodejní cenu 3.990.000 Kč

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí porovnání daňové výtěžnosti města ke konci měsíce října 2022
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Výsledky projednávání, které byly zamítnuty

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje zrušení usnesení rady města č. 3d/100R/2022 ze dne 17.10.2022
týkající se využití rostlého stromu vedle sochy T. G. Masaryka na Palackého náměstí jako vánočního stromu a
schválení navrácení řezaného vánočního stromu k prostoru kašny

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.


