
 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva  

konaného dne 11. 03. 2019 v 17:00 hodin 

 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 

Přítomni:          
           Antošovský Vítězslav 

Glocová Iveta 

Jedlička Ladislav 

Kosík Stanislav 

Kosinová Andrea 

Sekyra Radek 

Zuzčák Jan 

občané obce podepsaní na prezenční listině 

 

Omluveni: Matocha Vlastimil, 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. Zpráva finančního výboru 

3.2. Hospodaření obce za leden a únor 2019 

3.3. Rozpočtové opatření č. 3 

3.4. Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny Pk 

4. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace – centrum obce 1. etapa 

5. Základní škola a mateřská škola Jaroměřice 

5.1. Přijetí finančního daru 

5.2. Návrh rozdělení hospodářského výsledku 

6. Žádosti 

7. PD na terénní úpravy v lokalitě u hřbitova 

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 7 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 Vítězslava Antošovského a Ladislava 

Jedličku, do návrhové komise Andreu Kosinovou a Stanislava Kosíka.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje ověřovateli zápisu Vítězslava Antošovského  

a Ladislava Jedličku, členy návrhové komise Andreu Kosinovou a Stanislava Kosíka. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/6/1 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  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/6/2 bylo schváleno. 

 

Ad 2) Zpráva o činnosti 

Starostka seznámila zastupitelstvo s postupem prací na rozpracovaných akcích -   

Demolice zemědělských objektů a Víceúčelové zařízení č. p. 200 a 202 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí zprávu o činnosti. 

Usnesení č. 2019/6/3 vzato na vědomí. 

 
 
Ad 3) Finanční transakce 

Zpráva finančního výboru 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se zprávou z jednání finančního výboru - projednán 

koncept Závěrečného účtu obce Jaroměřice za rok 2018, hodnocení plnění rozpočtu, 

závěry inventarizace majetku Obce Jaroměřice a ZŠ Jaroměřice, průběh a čerpání 

financování probíhajících stavebních akcí. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru. 

Usnesení č. 2019/6/4 vzato na vědomí. 

 
Hospodaření obce za leden a únor 2019 

Celkové příjmy        3 407 906 Kč  

Celkové výdaje      4 938 983 Kč 

Na účtu KB                                   8 325 128 Kč  

Na účtu ČNB                                       163 173 Kč 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo hospodaření za období leden a únor 2019. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/6/5 bylo schváleno. 

 
Rozpočtové opatření č. 3 

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 3 - příjmy i výdaje se navyšují  

o 15.000 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo Rozpočtové opatření č. 3 - příjmy i výdaje  

se navyšují o 15 000 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/6/6 bylo schváleno. 

 



 
 

Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny 

Pardubického kraje. 

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo Smlouvu o sdružování prostředků  

na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice. Odsouhlasen příspěvek  

ve výši 2 500 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Smlouvu o sdružování prostředků na nákup 

výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice a příspěvek ve výši 2 500 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/6/7 bylo schváleno. 

 
 
Ad 4) Rekonstrukce vodovodu a kanalizace – centrum obce 1. etapa 

Starostka seznámila přítomné s PD připravovaných akcí „Obec Jaroměřice rekonstrukce 

kanalizace – lokalita centrum obce – 1. etapa“ a „Obec Jaroměřice rekonstrukce 

vodovodu – lokalita centrum obce – 1. etapa“. Obec bude na úsek kanalizace žádat 

o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti 

vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí Pardubického 

kraje“. Ze stejného programu pak bude na úsek vodovod žádat o dotaci Svazek obcí 

skupinového vodovodu Malá Haná. Přípravou podkladů pro obě žádosti o dotaci, stejně 

jako přípravou a realizací výběrových řízení je pověřen pan Jiří Abraham. 

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo znění Výzvy k podání nabídek  

na rekonstrukci kanalizačního řadu a Zadávací dokumentaci akce. Dále schválilo seznam 

firem, které budou v rámci výběrového řízení osloveny. 

 Zastupitelstvo obce jmenovalo komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci 

výběrového řízení ve složení: Mgr. Iveta Glocová, Stanislav Kosík a Radek Sekyra, 

náhradníci: Ing. Vítězslav Antošovský, Vlastimil Matocha a Ladislav Sekanina. 

 

  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Příkazní smlouvu č. 2/2019 s Jiřím 

Abrahamem na zpracování a podání žádosti o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje  

na akce „Obec Jaroměřice rekonstrukce vodovodu a kanalizace – lokalita centrum obce 

– 1. etapa“. Dohodnutá cena 30 000 Kč.  

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/6/8 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Příkazní smlouvu č. 3/2019 s Jiřím 

Abrahamem na přípravu a realizaci výběrového řízení na akce „Obec Jaroměřice 

rekonstrukce vodovodu a kanalizace – lokalita centrum obce – 1. etapa“. Dohodnutá 

cena 50 000 Kč.  

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/6/9 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje znění Výzvy k podání nabídek na akci „Obec 

Jaroměřice rekonstrukce kanalizace – lokalita centrum obce – 1. etapa“. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/6/10 bylo schváleno. 

 



 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Zadávací dokumentaci na akci „Obec 

Jaroměřice rekonstrukce kanalizace – lokalita centrum obce – 1. etapa“. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/6/11 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje výběr firem, které budou osloveny k podání 

nabídek na akci „Obec Jaroměřice rekonstrukce kanalizace – lokalita centrum obce – 

1. etapa“. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/6/12 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnotící 

komisi na akci „Obec Jaroměřice rekonstrukce kanalizace – lokalita centrum obce –  

1. etapa“ ve složení: Mgr. Iveta Glocová, Stanislav Kosík a Radek Sekyra; náhradníci: 

Ing. Vítězslav Antošovský, Vlastimil Matocha, Ladislav Sekanina. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/6/13 bylo schváleno. 
 
 

Ad 5) Základní škola a mateřská škola Jaroměřice 

Přijetí finančního daru 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost ředitele Základní školy a mateřské školy, 

Jaroměřice, okres Svitavy o schválení finančního daru od společnosti WOMEN FOR 

WOMEN, o.p.s. ve výši 46 020 Kč – na obědové služby poskytované obdarovaným. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje finanční dar pro ZŠ a MŠ Jaroměřice 

společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. ve výši 46 020 Kč – na obědové služby 

poskytované obdarovaným. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/6/14 bylo schváleno. 

 
Návrh rozdělení hospodářského výsledku 

Zastupitelstvo obce projednalo zlepšený výsledek hospodaření Základní školy a mateřské 

školy, Jaroměřice za rok 2018. Celkovou částku 218 885,37 Kč navrhuje ředitelství školy 

rozdělit do fondů následovně: rezervní fond 175 108,37 Kč, fond odměn 43 777,- Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje návrh rozdělení zlepšeného výsledku 

hospodaření Základní školy a mateřské školy, Jaroměřice za rok 2018 do fondů 

následovně: rezervní fond 175 108,37 Kč a fond odměn 43 777,- Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/6/15 bylo schváleno. 

 

 Ad 6) Žádosti 

Žádost o prodloužení termínu realizace hrubé stavby 

Ing. Ilona Klíčová, Svitavská čp. 765, 569 43 Jevíčko žádá o prodloužení termínu 

realizace hrubé stavby, vyplývající ze smlouvy ke koupi pozemku p. č. 166/26,  

k. ú. Jaroměřice. Zastupitelstvo obce se seznámilo s důvody prodlení a rozhodlo této 

žádosti vyhovět prodloužením smluvního termínu o 1 rok. Termín pro realizaci hrubé 



 
 

stavby rodinného domu tj. vyzděné první nadzemní podlaží se stanoví nejpozději  

do 3.11.2020. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje prodloužení smluvního termínu uvedeného 

v kupní smlouvě s  Ing. Ilonou Klíčovou, Svitavská č. p. 765, 569 43 Jevíčko na parcelu 

p.č. 166/26. Termín pro realizaci hrubé stavby rodinného domu tj. vyzděné první 

nadzemní podlaží se stanoví nejpozději do 3.11.2020. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/6/16 bylo schváleno. 

 

Žádost o finanční příspěvek - Mikulášská jízda 

Chornický železniční klub, z. s. žádá o finanční příspěvek na tradiční Mikulášskou jízdu. 

Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 1 000 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje finanční příspěvek ve výši 1 000 Kč 

Chornickému železničnímu klubu na Mikulášskou jízdu. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/6/17 bylo schváleno. 

 
 
Ad 7) Projektová dokumentace terénní úpravy v lokalitě u hřbitova 

Starostka obce seznámila zastupitele s potřebou vypracovat projektovou dokumentaci  

na terénní a sadové úpravy v lokalitě u hřbitova. Projektovou dokumentaci pro územní 

rozhodnutí zhotoví Ing. Tomáš Vybral, dohodnutá cena činí 12 000 Kč. Součástí této 

dokumentace bude i PD sadovnických úprav, jejíž autorkou bude paní Lucie Němečková, 

DiS. Dohodnutá cena činí 6 000Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje zpracování PD pro územní rozhodnutí  

na terénní úpravy v lokalitě u hřbitova za dohodnutou cenu 12 000 Kč. Zhotovitelem 

PD je Ing. Tomáš Vybral.  

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/6/18 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje zpracování PD na sadovnické úpravy 

v lokalitě u hřbitova za dohodnutou cenu 6 000 Kč. Zhotovitelem PD je Lucie 

Němečková, DiS.  

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/6/19 bylo schváleno. 
 

 
Ad 8) Různé 

OSSZ protokol o kontrole 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o kontrole Okresní správy sociálního 

zabezpečení Svitavy ve věci plnění povinností Obce Jaroměřice v oblasti nemocenského  

a důchodového pojištění a plnění odvodů pojistného. Kontrolou nebyly zjištěny žádné 

nedostatky. 

 

 



 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí protokol o kontrole Okresní správy 

sociálního zabezpečení Svitavy.  

     Usnesení č. 2019/6/20 vzato na vědomí. 

 

Nabídka pozemků 

Pan Lubomír Knoll, Jaroměřice 55 nabízí pozemky p. č. 304/48 orná půda o výměře  

1503 m
2
 a p. č. 304/80 trvalý travní porost o výměře 529 m

2
 v k. ú. Jaroměřice. 

Nabídková cena činí 20 000 Kč. Poplatek spojený s návrhem na vklad od KN hradí 

kupující. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje koupi pozemků p. č. 304/48 a p. č. 304/80  

o celkové výměře 2 032 m
2
 v k. ú. Jaroměřice od pana Lubomíra Knolla, Jaroměřice 55, 

za cenu 20 000 Kč. Poplatek spojený s návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí 

kupující. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/6/21 bylo schváleno. 

 

Sportovní hala osvětlení - nabídka 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se studií renovace osvětlení ve sportovní hale. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí studii renovace osvětlení ve sportovní hale. 

     Usnesení č. 2019/6/22 vzato na vědomí. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina  

 

 

Ověřovatelé zápisu:     Vítězslav Antošovský…………………….… 

 

Ladislav Jedlička…..………………………… 
 

 

 

Vyvěšeno dne:   12. 3. 2019 

 

Sňato dne:  

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Kosík    Mgr. Iveta Glocová 

                          místostarosta           starostka obce 


