
 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva  

konaného dne 11. 02. 2019 v 17:00 hodin 

 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 

Přítomni:          
           Glocová Iveta 

Jedlička Ladislav 

Kosík Stanislav 

Matocha Vlastimil 

Sekyra Radek 

Zuzčák Jan 

občané obce podepsaní na prezenční listině 

Omluveni: 

           Antošovský Vítězslav 

           Kosinová Andrea 

              Sekanina Ladislav 

 

Program jednání:  
 

1. Zahájení  

1.1. Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

1.2. Schválení programu jednání 

2. Zpráva o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 

3. Finanční transakce 

3.1. Rozpočtové opatření č. 2 

4. Majetkové transakce 

4.1. Prodej pozemků p.č. 806/4, 807/4, 807/3, 2854/43, 807/7, 2854/45 a 809 v k.ú. 

Jaroměřice 

4.2. Prodej pozemku 2798/2 v k.ú. Jaroměřice 

5. Žádosti o dotace na rok 2019 

5.1. Restaurování křížů 

5.2. Oprava místních komunikací 

6. Základní škola a mateřská škola Jaroměřice 

6.1. Kalkulace stravného pro rok 2019 

6.2. Souhlas se zapojením do projektu Podpora digitálních kompetencí pedag. pracovníků 

6.3. Vnitřní směrnice – platový předpis 

7. Změna územního plánu č. 1 

8. Různé 

Program jednání doplněn o podání došlá po datu vyvěšení. 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Jaroměřice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno  

v 17 hodin. Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno, podle 

prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 

členů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 

 

 

Ad 1) Zahájení 

Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Starostka obce navrhla jako ověřovatele zápisu Radka Sekyru a Jana Zuzčáka, do 

návrhové komise Vlastimila Matochu a Stanislava Kosíka.  

 

 



 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje ověřovateli zápisu Radka Sekyru a Jana 

Zuzčáka, členy návrhové komise Vlastimila Matochu a Stanislava Kosíka. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/5/1 bylo schváleno. 

 

Schválení programu 

Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 

členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu 

programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje předložený program jednání. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/5/2 bylo schváleno. 

 

Ad 2) Zpráva o činnosti 

Starostka seznámila zastupitelstvo s postupem prací na rekonstrukci víceúčelového 

zařízení č. p. 200 a 202, dále pak s plněním úkolů vzešlých z lednového zasedání 

zastupitelstva. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí zprávu o činnosti. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/5/3 vzato na vědomí. 

 
 
Ad 3) Finanční transakce 

Rozpočtové opatření č. 2 

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 2 - příjmy i výdaje se navyšují o 

15 000Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo Rozpočtové opatření č. 2 - příjmy i výdaje se 

navyšují o 15 000Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/5/4 bylo schváleno. 

 
 
Ad 4) Majetkové transakce 

Prodej pozemků p. č. 806/4, 807/4, 807/3, 2854/43, 807/7, 2854/45 a 809  v k. ú. 

Jaroměřice  

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost pana Jana Zapletala, č. p. 224, 569 44 Jaroměřice o 

koupi pozemků p.č. 806/4 o výměře 128m
2
 , p.č. 807/4 o výměře 120m

2
 , p.č. 807/3 o 

výměře 154m
2
 , p.č. 2854/43 o výměře 1m

2
 , p.č. 807/7 o výměře 111m

2
 , p.č. 2854/45 o 

výměře 158m
2
 , p.č. 809 o výměře 245m

2
 vše v k. ú. Jaroměřice. Kupní cena stanovena 

dohodou na 45 Kč/m
2
, tedy 41 265 Kč. Náklady spojené s kupní smlouvou, vkladem do 

katastru nemovitostí a daní z nabytí nemovitých věcí hradí kupující.  Starostka obce 

pověřena podpisem smlouvy.  

 



 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje prodeje pozemků p. č. 806/4 o výměře 128m
2
 , 

p. č. 807/4 o výměře 120m
2
 , p. č. 807/3 o výměře 154m

2
 , p. č. 2854/43 o výměře 1m

2
 , p. 

č. 807/7 o výměře 111m
2
 , p. č. 2854/45 o výměře 158m

2
, p. č. 809 o výměře 245m

2
 vše 

v k. ú. Jaroměřice ve vlastnictví obce panu Janu Zapletalovi, č. p. 224, 569 44 

Jaroměřice za dohodnutou cenu 45 Kč/m
2
, tedy 41 265 Kč. Náklady spojené s kupní 

smlouvou, vkladem do katastru nemovitostí a daní z nabytí nemovitých věcí hradí 

kupující. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/5/5 bylo schváleno. 

 

 
Prodej pozemku 2798/2 v k. ú. Jaroměřice   

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost pana Ing. Milana Gloce, Banskobystrická č. p. 152, 

621 00 Brno o koupi pozemku p. č. 2798/2 o výměře 312 m
2
 v k. ú. Jaroměřice. Kupní 

cena stanovena dohodou na 45 Kč/m
2
, tedy 14 040 Kč. Náklady spojené s kupní 

smlouvou, vkladem do katastru nemovitostí a daní z nabytí nemovitých věcí hradí 

kupující.  Starostka obce pověřena podpisem smlouvy.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje prodej pozemku p. č. 2798/2 o výměře 312 m
2
 

v k. ú. Jaroměřice ve vlastnictví obce  Ing. Milanu  Glocovi, Banskobystrická, č. p. 152, 

621 00 Brno za dohodnutou cenu 45Kč/m
2
, tedy 14 040 Kč. Náklady spojené s kupní 

smlouvou, vkladem do katastru nemovitostí a daní z nabytí nemovitých věcí hradí 

kupující. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/5/6 bylo schváleno. 

 
 

Ad 5) Žádosti o dotace na rok 2019 

Soupis nemovitostí kulturního dědictví obce Jaroměřice  

Zastupitelstvo obce se seznámilo se soupisem kulturního dědictví obce Jaroměřice. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje soupis kulturního dědictví obce Jaroměřice. 

Výsledek hlasování:  Pro  6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/5/7 bylo schváleno. 

 

Restaurování křížů  

Starostka obce informovala zastupitelstvo obce o podání žádostí o dotaci z rozpočtu 

Pardubického kraje  z podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na 

rok 2019 a z MZe podprogram 129 662-19 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků 

venkovské krajiny  na restaurování křížů č. 1 a 3 dle soupisu nemovitostí kulturního 

dědictví obce Jaroměřice. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí podání žádostí o dotaci z rozpočtu 

Pardubického kraje z podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraji 

na rok 2019 a z MZe podprogram 129 662-19 Údržba a obnova stávajících kulturních 



 
 

prvků venkovské krajiny  na restaurování křížů č. 1 a 3 dle soupisu nemovitostí 

kulturního dědictví obce Jaroměřice. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/5/8 vzato na vědomí. 

Oprava místních komunikací  

Zastupitelstvo obce projednalo záměr podání žádosti o dotaci ve výzvě č. j. MMR-

50992/2018-52 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 

117d8210A Podpora obnovy místních komunikací. Žádost bude podána na opravu místní 

komunikace před kostelem p. č. 2755/3 a na návsi kolem zastávky p. č. 2801/1, celková 

cena rekonstrukce 2 366 000 Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje záměr podání žádosti o dotaci ve výzvě č. j. 

MMR-50992/2018-52 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 

117d8210A Podpora obnovy místních komunikací. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/5/9 bylo schváleno. 

 

Ad 6) Základní škola a mateřská škola Jaroměřice 

Kalkulace stravného pro rok 2019 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s kalkulací nákladů HČ – stravování na rok 2019. Cena 

za 1 oběd stanovena na 55 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje kalkulaci nákladů HČ – stravování na rok 

2019. Cena za 1 oběd stanovena na 55 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/5/10 bylo schváleno. 

 

Souhlas se zapojením do projektu Podpora digitálních kompetencí pedagogických 

pracovníků 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o souhlas se zapojením ZŠ do projektu Podpora 

digitálních kompetencí pedagogických pracovníků základních škol. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje účast Základní školy a mateřské školy, 

Jaroměřice v projektu Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 

základních škol. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/5/11 bylo schváleno. 

 

Vnitřní směrnice – platový předpis 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s vnitřní směrnicí – platový předpis. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje vnitřní směrnici – platový předpis ZŠ a MŠ 

Jaroměřice. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/5/12 bylo schváleno. 



 
 

Ad 7) Změna č. 1územního plánu obce Jaroměřice 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s Vyhodnocením výsledků veřejného projednávání 

návrhu Změny č. 1 územního plánu obce Jaroměřice zpracovaného Ing. Soňou 

Elfmarkovou (pořizovatelem) a Mgr. Ivetou Glocovou (určeným zastupitelem). Bylo 

ověřeno, že návrh Změny č. 1 územního plánu je v souladu s místní politikou územního 

rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, 

se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu. Na základě výše 

uvedeného zastupitelstvo obce  Jaroměřice vydává Změnu č. 1 územního plánu obce 

Jaroměřice jako opatření obecné povahy a ukládá starostce obce zveřejnit Změnu č. 1 

územního  plánu v zákonem  stanovené  lhůtě a poté  zveřejnit v zákonem stanovené lhůtě   

i Úplné změní územního plánu obce Jaroměřice. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí vyhodnocení výsledků veřejného 

projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Jaroměřice s určeným zastupitelem.  

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/5/13 vzato na vědomí. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice konstatuje ověření, že návrh Změny č. 1 ÚP Jaroměřice 

není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem 

krajského úřadu. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/5/14 konstatujeme ověření. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice vydává Změnu č. 1 ÚP Jaroměřice formou opatření 

obecné povahy. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/5/15 vydáváme. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice ukládá starostce obce zveřejnit Změnu č. 1 ÚP 

Jaroměřice a úplné znění ÚP po vydání této změny vyvěšením na úřední desce a rovněž 

i způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/5/16 ukládáme. 

 

Ad 8) Různé 

Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemku pod chodníkem – Jevíčská II. etapa 

Ukončením stavby „Oprava chodníku podél silnice II/371 v Jaroměřicích“ a jejím 

zaměřením geometrickým plánem č. 794-677/2018 vyhotoveným firmou Geodézie 

Svitavy, Ing. Dědourek Martin CSc., Wolkerova alej 14a, Svitavy došlo k oddělení 

parcely p. č. 2770/12 – ostatní  plocha  (ostatní komunikace)  o výměře  571 m
2  

z  parcely  

p. č. 2770/11 – ostatní plocha (silnice). Zastupitelstvo obce schvaluje žádost vlastníkovi 

nemovité věci – Pardubickému kraji o majetkoprávní vypořádání výše uvedené parcely ve 

prospěch obce Jaroměřice. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje žádost Pardubickému kraji o majetkoprávní 

vypořádání parcely p.č. 2770/12 - ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře  



 
 

571 m
2 

v k. ú. Jaroměřice, vzniklé na základě  geometrického plánu č. 794-677/2018 

(Geodézie Svitavy) ve prospěch obce Jaroměřice. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/5/17 bylo schváleno. 

 

Smlouva o podmínkách napojení plynárenského zařízení lokality Za Tvrzí II. 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se Smlouvou o podmínkách napojení, o spolupráci a 

součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní s firmou 

GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem. Předmětem smlouvy je stanovení podmínek napojení 

v budoucnu realizovaného plynárenského zařízení obce Jaroměřice k distribuční síti 

provozovatele distribuční soustavy při realizaci nové lokality stavebních pozemků Za 

Tvrzí II. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Smlouvou o podmínkách napojení,  

o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí 

nájemní  pro lokalitu Za Tvrzí II. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/5/18 bylo schváleno. 

 

Žádost o podporu „Zelené Vendolí“ 

Záchranná stanice volně žijících zvířat Zelené Vendolí žádá o podporu činnosti záchranné 

stanice pro handicapované živočichy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje poskytnutí jednorázové finanční podpory ve 

výši 2 000 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/5/19 bylo schváleno. 

 

Žádost o byt paní Renaty Kovářové 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost paní Renaty Kovářové o přidělení obecního 

bytu. Žádost bude zařazena do seznamu žadatelů. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost paní Renaty Kovářové o přidělení 

obecního bytu. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/5/20 vzato na vědomí. 

 

Nabídka na podlahový mycí stroj Hako 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s nabídkou na podlahový mycí stroj Hako B30 CL od 

firmy Auto SAS s.r.o. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku sjednáním nabízené 

bezplatné výpůjčky na vyzkoušení stroje v podmínkách sportovní haly. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí nabídku na podlahový mycí stroj Hako 

B30 CL, od firmy Auto SAS s.r.o. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/5/21 vzato na vědomí. 



 
 

 

Studie nové místní komunikace 

Zastupitelstvo obce projednalo možnost vytvoření nové místní komunikace na parcelách 

p. č. 3319 a p. č. 10/4 a pověřilo starostku obce vyhotovením studie proveditelnosti 

daného záměru. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice ukládá starostce obce zajistit studii nové místní 

komunikace  na parcelách p. č. 3319 a p. č. 10/4. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/5/22 vzato na vědomí. 

 

 

 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina  

 

 

Ověřovatelé zápisu:     Radek Sekyra……………………….… 

 

Jan Zuzčák…..………………………… 
 

 

 

Vyvěšeno dne:   14. 2. 2019 

 

Sňato dne: 

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Kosík    Mgr. Iveta Glocová 

                          místostarosta           starostka obce 


