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

USNESENÍ
44. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko
konané dne 8. 8. 2022 v sále budovy zámečku Jevíčko od 16:00 hod.

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/44Z/2022

program 44. zasedání ZM konaného dne 08.08.2022

2/44Z/2022

návrhovou komisi ve složení: Ing. Aneta Pávková, Mgr. Petr Jedlinský, Mgr. Petr Votroubek

4/44Z/2022

prodej bytové jednotky č. 56/1, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1170/3528
na společných částech domu č. p. 56 a spoluvlastnických podílů o velikosti id. 1170/3528
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 P*** D*** a R*** D*** Jevíčko za cenu 1.400.000 Kč + úhradu správního poplatku
katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícími + kupní smlouvu mezi městem Jevíčko a
P*** D*** a R*** D*** na prodej bytové jednotky č. 56/1, spoluvlastnického podílu o velikosti
id. 1170/3528 na společných částech domu č. p. 56 a spoluvlastnických podílů o velikosti id.
1170/3528 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

5/44Z/2022

prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 4238/10 (30 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí
M*** K***a P***K***, Jevíčko za cenu 14.000 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 zaměřeného pozemku p. č. 4238/10 v k. ú. Jevíčko-předměstí a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

6/44Z/2022

směnu nově zaměřených pozemků p. č. 538/72, p. č. 538/95, p. č. 538/96, p. č. 538/97, p.
č. 538/98 a p. č. 538/99, vše orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí v majetku města Jevíčko
za nově zaměřené pozemky p. č. 538/24, p. č. 538/83 a p. č. 538/94, vše ostatní plocha v k. ú.
Jevíčko-předměstí v majetku společnosti Plemenáři Brno, a. s., Optátova 708/37, Brno +
směnou smlouvu mezi městem Jevíčko a společností Plemenáři Brno, a. s. a pověřuje starostu
podpisem smlouvy

7/44Z/2022

koupi pozemků p. č. 3094/2 (26 m2) a p. č. 3128/2 (25 m2), oba orná půda v k. ú. Jevíčkopředměstí za cenu 2.040 Kč od společnosti Hanácká zemědělská společnost Jevíčko, a. s., IČ:
48173053, Třebovská 713, 569 43 Jevíčko + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu
v hodnotě 2.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi městem Jevíčko a společnosti Hanácká
zemědělská společnost Jevíčko, a. s. na koupi pozemků p. č. 3094/2 a p. č. 3128/2, oba orná
půda v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy

8/44Z/2022

znění kupní smlouvy a znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej stavebních pozemků
v lokalitě U Kapličky

9/44Z/2022

cenovou nabídku a smlouvu o dílo mezi městem Jevíčko a Správou a údržbou silnic
Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031 na opravu místní
komunikace č. 36c ulice Dr. Klimeše v Jevíčku ve výši 235.510 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy

10a/44Z/2022

objednávku posouzení odlehčovacích komor a kanalizace v ul. Okružní IV dle cenové nabídky
u provozovatele kanalizace a vodovodu v Jevíčku, společnosti VHOS, a. s., Nádražní 6, 571 01
Moravská Třebová za nabídkovou cenu 298.000 Kč bez DPH

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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11a/44Z/2022

výsledek výběrového řízení akce „Kulturní dům ASTRA – dodávka stolů a židlí“, kde
nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč RADA NÁBYTEK s. r. o., Palackého třída 924/105,
612 00 Brno, IČ: 26904128 za nabídkovou cenu 537.999 Kč bez DPH

11b/44Z/2022

uzavření kupní smlouvy mezi městem Jevíčko a společností RADA NÁBYTEK s. r. o., Palackého
třída 924/105, 612 00 Brno, IČ: 26904128 na dodávku stolů a židlí pro Kulturní dům ASTRA za
nabídkovou cenu 537.999 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

11c/44Z/2022

výsledek výběrového řízení akce „Kulturní dům ASTRA – dodávka teleskopické tribuny“, kde
nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč Kovostal, s. r. o., Pivovarská 457, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ: 15530507 za nabídkovou cenu 2.087.500 Kč bez DPH

11d/44Z/2022

uzavření kupní smlouvy mezi městem Jevíčko a společností Kovostal, s. r. o., Pivovarská 457,
686 01 Uherské Hradiště, IČ: 15530507 na dodávku teleskopické tribuny pro Kulturní dům
ASTRA za nabídkovou cenu 2.087.500 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

12/44Z/2022

úpravu rozpočtu města Jevíčko na rok 2022 č. 2

13a/44Z/2022

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Jevíčko a společností LETOSTAV, spol. s r. o.,
Nádražní 12, 679 61 Letovice, IČ: 16343794 na akci "Revitalizace domu hasičů v Jevíčku", kdy
jsou předmětem vícepráce ve výši 142.435 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem dodatku

13b/44Z/2022

uzavření dodatku č. 1 ke stávající platné smlouvě o dílo na zajišťování provozu, údržby a
správy VO, které je v majetku města Jevíčko včetně místní části Zadní Arnoštov a Mařín
uzavřené dne 20.02.2019 mezi městem Jevíčko a společností ELEKTRO – PLOŠINY Zdeněk
Schreiber, U Hřiště 277, 569 42 Chornice, IČ: 88620387 a pověřuje starostu podpisem
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/44Z/2022

zapisovatelkou zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Miloslava Parolka a
Ing. Jaroslava Zezulu

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
10b/44Z/2022

starostu jednáním s ﬁrmou VHOS, a. s. o ﬁnanční spoluúčasti na posouzení odlehčovacích
komor a kanalizace v ul. Okružní IV a zapracováním do posouzení garance účinnosti
navrženého technického řešení

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 43. zasedání ZM, 93. a 94.
schůze RM bez zásadních připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí zprávu o činnosti MěP Jevíčko za období duben až červen 2022
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí aktuální informace místostarosty k veřejnému projednání
změny č. 3 územního plánu Jevíčko

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí porovnání daňové výtěžnosti města ke konci měsíce července
2022

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.
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