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

USNESENÍ
42. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko
konané dne 16. 5. 2022 v sále budovy zámečku Jevíčko od 16:00 hod.

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/42Z/2022

program 42. zasedání ZM konaného dne 16.05.2022

2/42Z/2022

návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jiří Janeček, Ing. Pavel Vykydal, Marek Káňa

4/42Z/2022

prodej bytové jednotky č. 56/2, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 935/3528
na společných částech domu č. p. 56 a spoluvlastnických podílů o velikosti id. 935/3528
na pozemcích p. č. st. 102/1, p. č. st. 1474, p. č. 51/1, p. č. 51/2, p. č. 51/3, p. č. 51/4, p.
č. 51/5, p. č. 51/6, p. č. 51/7, p. č. 3217/1, p. č. 3217/2 a p. č. 3217/3, vše v k. ú. Jevíčkopředměstí M*** B*** a I*** B*** Jevíčko za cenu 1.855.980 Kč + úhradu správního poplatku
katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícími + kupní smlouvu mezi městem Jevíčko a
M*** B*** a I*** B*** na prodej bytové jednotky č. 56/2, spoluvlastnického podílu o velikosti
id. 935/3528 na společných částech domu č. p. 56 a spoluvlastnických podílů o velikosti id.
935/3528 na pozemcích p. č. st. 102/1, p. č. st. 1474, p. č. 51/1, p. č. 51/2, p. č. 51/3, p.
č. 51/4, p. č. 51/5, p. č. 51/6, p. č. 51/7, p. č. 3217/1, p. č. 3217/2 a p. č. 3217/3, vše v k. ú.
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5/42Z/2022

prodej nově zaměřených pozemků p. č. 52/6, p. č. 70/10 a p. č. 1311/13, vše v k. ú. Zadní
Arnoštov M*** K***, Zadní Arnoštov *** Jevíčko a P*** K***, Zadní Arnoštov *** Jevíčko za cenu
292.800 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícími
+ kupní smlouvu mezi městem Jevíčko a M*** K*** a P*** K*** na prodej nově zaměřených
pozemků p. č. 52/6, p. č. 70/10 a p. č. 1311/13, vše v k. ú. Zadní Arnoštov a pověřuje starostu
podpisem smlouvy

6/42Z/2022

prodej pozemku p. č. 4884 (203 m2) - lesní pozemek v k. ú. Jevíčko-předměstí Ing. D*** S*** a
Mgr. T*** S*** Brno za cenu 2.030 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu
v hodnotě 2.000 Kč kupujícími + kupní smlouvu mezi městem Jevíčko a Ing. D*** S*** a
Mgr. T*** S*** na prodej pozemku p. č. 4884 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu
podpisem smlouvy

8a/42Z/2022

budoucí prodej části pozemků p. č. 5199, p. č. 5200/4 a p. č. 5201/5, vše orná půda v k. ú.
Jevíčko-předměstí společnosti Expoline AT, s. r. o., U Střelnice 733, 569 43 Jevíčko za cenu
500 Kč bez DPH za m2 + smlouvu o smlouvě budoucí kupní a pověřuje starostu podpisem
smlouvy

8b/42Z/2022

budoucí prodej části pozemků p. č. 5197 a p. č. 5199, oba orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí
V*** Z*** Jevíčko za cenu 500 Kč bez DPH za m 2 + smlouvu o smlouvě budoucí kupní a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

8c/42Z/2022

budoucí prodej části pozemků p. č. 5197, p. č. 5198/1 a p. č. 5199, vše orná půda v k. ú.
Jevíčko-předměstí společnosti HRBATA, s. r. o., Svitavská 166, 569 43 Jevíčko za cenu 500 Kč
bez DPH za m2 + smlouvu o smlouvě budoucí kupní a pověřuje starostu podpisem smlouvy

8d/42Z/2022

budoucí prodej části pozemků p. č. 5199, p. č. 5200/4 a p. č. 5201/5, vše orná půda v k. ú.
Jevíčko-předměstí společnosti Development Minářová, s. r. o., Vrchlického 885, 569 43
Jevíčko, IČ: 05281865 za cenu 500 Kč bez DPH za m2 + smlouvu o smlouvě budoucí kupní a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

8e/42Z/2022

prodloužení nejpozdější lhůty pro uzavření kupní smlouvy mezi městem Jevíčko a
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P*** Z*** Jevíčko na koupi části pozemků p. č. 5199, p. č. 5200/4 a p. č. 5201/5, vše orná
půda v k. ú. Jevíčko-předměstí do termínu 22.01.2023
9a/42Z/2022

cenovou nabídku ﬁrmy Ing. Jan Král, Lázeňská 57, 568 02 Svitavy, IČ: 72899778 na výkon
technického dozoru investora na akci "Podnikatelský park Jevíčko – příprava ZTI pro
průmyslovou zónu ulice Třebovská" ve výši 190.000 Kč bez DPH

9b/42Z/2022

uzavření příkazní smlouvy mezi městem Jevíčko a ﬁrmou Ing. Jan Král, Lázeňská 57, 568 02
Svitavy, IČ: 72899778 na výkon technického dozoru investora na akci "Podnikatelský park
Jevíčko – příprava ZTI pro průmyslovou zónu ulice Třebovská“ za částku 190.000 Kč bez DPH
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

10/42Z/2022

dohodu mezi městem Jevíčko a Regionálním muzeem v Litomyšli o provedení záchranného
archeologického výzkumu na jevíčskou část stavby "Výstavba společné stezky Jevíčko – Velké
Opatovice" do maximální výše nákladů 300.000 Kč a pověřuje starostu podpisem dohody

11a/42Z/2022

záměr podání žádosti o dotaci na vybavení kulturního domu ASTRA do výzvy č. 7
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko

12/42Z/2022

návrh programu Jevíčské pouti v termínu 13.–14.08.2022 a rozpočet do výše 300.000 Kč
včetně veškerých vedlejších dopravně technických nákladů a pověřuje starostu podpisy smluv
s účinkujícími

13/42Z/2022

úpravu rozpočtu města Jevíčko na rok 2022 č. 1

14a/42Z/2022

záměr prodeje části pozemku p. č. 4238/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí

14b/42Z/2022

jednotkovou kupní cenu ve výši 300 Kč za m 2 za prodej části pozemku p. č. 4238/1 v k. ú.
Jevíčko-předměstí

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/42Z/2022

zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Petra Jedlinského a
Mgr. Petra Votroubka

Zastupitelstvo města Jevíčko souhlasí
7/42Z/2022

se zahájením procesu výběru 32 stavebních pozemků žadateli v pořadí výběru dle pořadí
podání žádosti

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
11b/42Z/2022

radu města realizací výběrových řízení na dodávku vybavení kulturního domu ASTRA

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 41. zasedání ZM, 89. a
90. schůze RM bez zásadních připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí informaci o počtu žadatelů o stavební pozemek v lokalitě
U Kapličky, kteří uhradili zálohu kupní ceny
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí informaci o potřebnosti nového vybavení pro kulturní dům
ASTRA, který bude využíván zejména spolky a místními organizacemi pro spolkovou a kulturní činnost
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí porovnání daňové výtěžnosti města ke konci měsíce dubna
2022
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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.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

strana 3 / 3

