
 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva  

konaného dne 15. 04. 2019 v 17:00 hodin 

 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 

Přítomni:          
           Antošovský Vítězslav 

Bombera Petr 

Glocová Iveta 

Jedlička Ladislav 

Kosík Stanislav 

Kosinová Andrea 

Matocha Vlastimil 

Sekyra Radek 

Zuzčák Jan 

občané obce podepsaní na prezenční listině 

 

 

Program jednání:  
 

1. Zahájení   

1.1. Složení slibu zastupitele Petra Bombery 

1.2. Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

1.3. Schválení programu jednání 

2. Zpráva o dění na obci od posledního zasedání zastupitelstva obce 

3. Zpráva kontrolního výboru 

4. Finanční transakce 

4.1. Hospodaření obce za leden až březen 2019 

4.2. Rozpočtové opatření č. 4 

5. Hospodaření za rok 2018 

5.1. Zpráva o výsledku hospodaření obce Jaroměřice za rok 2018 

5.2. Hospodaření obce a Závěrečný účet obce Jaroměřice za rok 2018  

5.3. Účetní závěrka obce Jaroměřice za rok 2018 

5.4. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Jaroměřice za rok 2018 

5.5. Inventarizační zpráva za rok 2018 

6. Výběrové řízení – Centrum obce 1. etapa – vodovod a kanalizace 

7. Výběrové řízení na dodávku dopravního automobilu pro JSDH 

8. Smlouvy 

8.1. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2016588/VB/3 

9. Žádosti 

10. 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 9 členů zastupitelstva z celkového počtu  

9 členů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 

 

Ad 1) Zahájení 

Slib nového člena zastupitelstva obce 

Pan Ladislav Sekanina dne 31. 3. 2019 rezignoval na mandát člena zastupitelstva obce. 

Na jeho místo od 1. 4. 2019 nastoupil 1. náhradník – pan Petr Bombera. V úvodu jednání 

zastupitelstva obce složil pan Bombera Slib zastupitele. Na základě usnesení č. 2018/3/13 

přináleží panu Bomberovi od 1. 4. 2019 odměna za výkon funkce člena zastupitelstva  

ve výši 700 Kč. 



 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje panu Petru Bomberovi od 1. 4. 2019 měsíční 

odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva ve výši 700 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/7/1 bylo schváleno. 

 

Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

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

do návrhové komise Andreu Kosinovou a Stanislava Kosíka.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje ověřovateli zápisu Radka Sekyru a Jana 

Zuzčáka, členy návrhové komise Andreu Kosinovou a Stanislava Kosíka. 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/7/2 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. Do programu 

byla zařazena podání došlá po datu vyvěšení. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy 

na doplnění.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje předložený program jednání. 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/7/3 bylo schváleno. 

 

Ad 2) Zpráva o činnosti 

Starostka seznámila zastupitelstvo s postupem prací na rozpracovaných akcích -   

Demolice zemědělských objektů  - akce ukončena ke 2. 4. 2019 předávacím protokolem, 

18. 4. bude následovat prohlídka Stavebního úřadu Jevíčko. Poté bude akce 

administrativně ukončena. 

 
Víceúčelové zařízení č. p. 200 a 202 - starostka seznámila zastupitelstvo s postupem 

rekonstrukce č. p. 200 a 202. Zastupitelstvo projednalo cenovou nabídku Truhlářství 

Tomáše Jedličky na zhotovení kuchyňských linek a vybavení kuchyňskými spotřebiči. 

Rozhodlo o vybavení kuchyní varnou deskou, troubou a odsavačem par. Vybavení 

kuchyňky ve výstavních prostorách bude sestávat z kuchyňské linky, varné desky, trouby, 

odsavače par, myčky nádobí a mikrovlnné trouby.  Dále se zastupitelstvo obce zabývalo 

řešením povrchových úprav dvora a skladovacích kójí – dvůr bude vydlážděn zámkovou 

dlažbou a osazen skladovacími kójemi pro 8 bytových jednotek dle návrhu Ing. R. Grilla. 

Zhotovením skladovacích kójí pověřeno na základě předložené nabídky Truhlářství 

Tomáše Jedličky. Starostka obce pověřena zajištěním návrhu řešení interiéru knihovny  

za použití stávajícího vybavení a doplnění novým nábytkem. Mgr. Ladislav Jedlička 

ohlásil před hlasováním střet zájmů. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje návrh na úpravu dvora a zhotovení 

skladovacích kójí bytového domu č. p. 200 a 202. 



 
 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/7/4 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje cenovou nabídku truhlářství Tomáše Jedličky 

na zhotovení kuchyňských linek  a skladovacích kójí pro bytový dům č. p. 202. 

Před hlasováním oznámil Mgr. Ladislav Jedlička střet zájmů. 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/7/5 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice ukládá starostce zajistit návrh interiérového řešení 

prostor knihovny. 

Usnesení č. 2019/7/6 uloženo. 

 

 
Ad 3) Zpráva kontrolního výboru 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se zprávou kontrolního výboru – kontrola čerpání 

poskytnutých finančních prostředků v roce 2018, plnění usnesení zastupitelstva obce, 

kontrola příspěvkové organizace – Základní školy a mateřské školy, Jaroměřice, okres 

Svitavy a inventarizace majetku obce k 31. 12. 2018. Závěr kontroly – bez závad. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 

Usnesení č. 2019/7/7 vzato na vědomí. 

 
Ad4) Hospodaření obce za leden až březen 2019 

Celkové příjmy        5 143 951 Kč  

Celkové výdaje      7 577 540 Kč 

Na účtu KB                                   8 976 434 Kč  

Na účtu ČNB                                       199 253 Kč 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo hospodaření obce za období leden až březen 

2019. 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/7/8 bylo schváleno. 

 
Rozpočtové opatření č. 4 

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 4. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo Rozpočtové opatření č. 4. 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/7/9 bylo schváleno. 

 

 
 
Ad 5) Hospodaření obce za rok 2018 

Zastupitelstvo obce schválilo Celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 

2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 s výhradou  

a návrhem nápravného opatření - členovi zastupitelstva byla poskytnuta odměna 

v rozporu se zákonem – zvolený zastupitel se nedostavil na ustavující zasedání, slib 



 
 

zastupitele složil až na dalším zasedání dne 11. 3. 2019. Až od tohoto dne mu náležela 

odměna. Účetní OÚ zavedla do programu mezd částku sníženou o 11 dní, což nebylo 

třeba, neboť program provedl snížení automaticky. Tím byla odměna pokrácena o 377 

Kč. Nápravné opatření – částka 377 Kč byla vyplacena s odměnou za měsíc březen.  Dále 

zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo: 

- účetní závěrku obce Jaroměřice za rok 2018 – bez výhrad 

- účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, 

Jaroměřice, okres Svitavy za rok 2018 – bez výhrad 

- výsledek hospodaření obce Jaroměřice  

- inventarizaci majetku obce Jaroměřice za rok 2018  

  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet 

obce za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 

s výhradou a návrhem nápravného opatření. 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/7/10  bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje účetní závěrku obce Jaroměřice za rok 2018 – 

bez výhrad. 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/7/11  bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy za rok 2018 – bez výhrad. 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/7/12  bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje výsledek hospodaření obce Jaroměřice za rok 

2018. 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/7/13  bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje inventarizaci majetku obce Jaroměřice za rok 

2018. 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/7/14  bylo schváleno. 

 

Ad 6) Výběrové řízení – Centrum obce – 1. etapa - kanalizace 

Komise ustanovená zastupitelstvem obce předložila zprávu o posouzení a hodnocení 

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

1. etapa“. Vyzváno k předložení nabídky ve výběrovém řízení bylo 6 firem. Nabídku 

podalo 5 níže uvedených firem, ceny jsou bez DPH: 

- LBtech Litomyšl   1 993 288,91 Kč 

- Stavby JZL Velké Opatovice  2 057 697,00 Kč 

- Stavitelství Trynkl, Zderaz  1 644 865,55 Kč 



 
 

- AKVAMONT Svitavy  2 299 004,00 Kč 

- Building Expert  Praha  2 229 901,12 Kč 

Žádná z nabídek nebyla vyloučena z posuzování pro nesplnění zadávacích podmínek. 

Komise doporučila zastupitelstvu obce jako zhotovitele zakázky firmu Stavitelství Trynkl 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje firmu Stavitelství Trynkl s.r.o., Zderaz 18,  

539 44 Proseč, IČ: 287 96 322 jako zhotovitele zakázky „Obec Jaroměřice rekonstrukce 

kanalizace – lokalita centrum obce – 1. etapa“  

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/7/15  bylo schváleno. 

 

 Ad 7) Výběrové řízení na dodávku dopravního automobilu pro JSDH 

Hodnotící komise předložila zastupitelstvu obce zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 

na akci „Jaroměřice – dopravní automobil“. Vyzvány k předložení nabídky ve výběrovém 

řízení byly 3 firmy. Nabídku podaly 2 níže uvedené firmy, ceny jsou bez DPH: 

- Auto Trutnov s.r.o., Trutnov    793 035,00 Kč 

- Moto Trade VM s.r.o. Vysoké Mýto   809 150,00 Kč 

Komise doporučila zastupitelstvu obce jako dodavatele zakázky firmu Auto Trutnov s.r.o. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje firmu Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, 

541 01 Trutnov, IČ: 259 31 270 jako dodavatele na akci „Jaroměřice – dopravní 

automobil“ určený pro JSDH obce Jaroměřice. 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/7/16  bylo schváleno. 

 

Ad 8) Smlouvy 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2016588/VB/3 

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene 

– služebnosti č. IV-12-2016588/VB/3, Jaroměřice, 1876, Šrámková, RD-nové OM, knn 

s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Věcné břemeno se zřizuje 

k parcele č. 2803/2 – ostatní plocha a jedná se o stavbu zařízení distribuční soustavy – 

podzemní vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši  

1 900 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IV-12-2016588/VB/3, Jaroměřice, 1876, Šrámková, RD-nové OM, knn 

s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/7/17 bylo schváleno. 

 

Smlouva č. 1030046981/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo Smlouvu č. 1030046981/001  

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – „Nový Dvůr, přeložka US SY1006, ČEZ 

Distribuce“ s firmou E. ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České 

Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno k parcele č. 2599 v k. ú. Jaroměřice a jedná  

se umístění distribuční soustavy – podpěrného bodu VN, uzemnění. Věcné břemeno bude 

zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 3 000 Kč + DPH. 



 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Smlouvu č. 1030046981/001 o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene – „Nový Dvůr, přeložka US SY1006, ČEZ 

Distribuce“ s firmou E. ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České 

Budějovice. 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/7/18  bylo schváleno. 

 
Smlouva o podmínkách provedení stavby 

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo Smlouvu o podmínkách provedení 

stavby č. S/OM/3687/19/DSK s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 

Pardubice, IČ: 708 92 822. Jedná se o dočasný zábor 82 m
2
 na parcele 3877  

v k. ú. Jaroměřice v souvislosti s modernizací mostu ev. č. 374/001 Jaroměřice. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Smlouvu o podmínkách provedení stavby  

č. S/OM/3687/19/DSK s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 

Pardubice, IČ: 708 92 822. 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/7/19  bylo schváleno. 

 
 
Ad 9) Žádosti 

PD na přestavbu půdních prostor ZŠ na odborné pracovny a kabinety 

Vedení Základní školy a mateřské školy Jaroměřice požádalo o zpracování PD  

na přestavbu půdních prostor budovy ZŠ na odborné učebny a kabinety. Starostka obce 

pověřena poptávkou na zhotovení výše uvedené PD. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice ukládá starostce obce zajistit cenové nabídky  

na zhotovení PD na přestavbu půdních prostor ZŠ. 

     Usnesení č. 2019/7/20  uloženo. 

 

Prodloužení dohody o pastvině 

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo žádost MVDr. Ing. Lenky Sedlákové 

o prodloužení užívání hřiště v Novém Dvoře jako pastviny pro koně. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje prodloužení dohody o užívání hřiště v Novém 

Dvoře jako pastviny pro koně s MVDr. Ing. Lenkou Sedlákovou. 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/7/21 bylo schváleno. 

 

Žádost o obecní byt 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost paní Lucie Peňázové o přidělení obecního 

bytu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost paní Lucie Peňázové o přidělení 

obecního bytu. 

     Usnesení č. 2019/7/22  vzato na vědomí. 



 
 

Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

Zastupitelstvo obce obdrželo žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci  

od Technických služeb Malá Haná. Jedná se o předfinancování projektu – Systém 

odděleného sběru materiálově využitelných odpadů, do kterého je obec Jaroměřice 

zapojena. Celková částka projektu pro Jaroměřice činí 154 225,47 Kč, povinná spoluúčast 

obce je 23 133,82 Kč. Povinnou spoluúčast zafinancuje obec na základě Dohody o úhradě 

podílu na projektu, zbývající část 131 091,65 Kč poskytne obec jako návratnou finanční 

výpomoc do doby profinancování projektu ze strany Státního fondu životního prostření – 

nejdéle do 31. 12. 2019. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje dohodu o úhradě podílu na akci „Systém 

odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“ s Technickými službami Malá 

Haná ve výši 23 133,82 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/7/23  bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci 

z rozpočtu obce Jaroměřice Technickým službám Malá Haná ve výši 131 091,65 Kč  

do doby proplacení projektu ze strany SFŽP, nejdéle však do 31. 12. 2019 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/7/24  bylo schváleno. 

 

Ad 9) Různé 

Podnět pana Karla Vystavěla 

Zastupitelstvo obce projednalo podněty pana Karla Vystavěla: 

- stav místní komunikace pod Kalvárií – bude oslovena firma Výmol servis, se kterou 

chce obec spolupracovat na opravách výtluků na místních komunikacích. Pokud bude 

v jejich silách komunikaci opravit, použijeme nabízenou technologii. Pokud to nebude 

možné, oslovíme další firmy, 

- zachycování dešťových vod  tekoucích z Kalvárie – ve spolupráci s firmou VHOS 

Mor. Třebová se prověří stav kanalizace. Poté se bude rozhodovat o případném dalším 

řešení. S majiteli okolních lesů se pokusíme dojednat možnost odvádět srážkové vody 

z křížové cesty do lesních pozemků. O výsledcích jednání budeme pana Vystavěla 

informovat. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí podněty pana Karla Vystavěla ve věci 

místní komunikace a kanalizace v části pod Kalvárii u č. p. 201 

     Usnesení č. 2019/7/25  vzato na vědomí. 

 

Majetkoprávní vypořádání parcely p. č. 2770/12  

Obec Jaroměřice požádala o majetkoprávní vypořádání parcely č. 2770/12   

v k. ú. Jaroměřice. Vzhledem k plánované modernizaci silnice II/371 a žádosti o dotaci  

na tuto modernizaci z Evropských fondů, navrhuje Pardubický kraj provést vypořádání  

až po realizaci dotačního titulu. Jinak by hrozilo nebezpečí nedodržení podmínek dotace. 

Zastupitelstvo obce s navrženým řešením souhlasí. 

 



 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice souhlasí s provedením majetkoprávního vypořádání 

parcely 2770/12 v k. ú. Jaroměřice po realizaci dotace ze 70. výzvy IROP a uplynutí 

doby udržitelnosti, která bude po dokončení této stavby stanovena. 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/7/26  bylo schváleno. 

 

Nabídka fotoprací pro obec Jaroměřice 

Zastupitelstvo obce obdrželo nabídku pana Jaroslava Horáka na zhotovení fotografií obce 

a blízkého okolí. Nabídku bereme na vědomí, pokud to bude ve finančních možnostech 

obce, využijeme jí při přípravách výročí obce pro rok 2020.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku fotoprací pana Jaroslava Horáka. 

     Usnesení č. 2019/7/27  vzato na vědomí. 

 

Požární ochrana 

Starostka seznámila přítomné se závěry tematické kontroly, kterou provedl Hasičský 

záchranný sbor Pardubického kraje v obci Jaroměřice, na dodržování povinností 

stanovených předpisy o požární ochraně.  Kontrola neshledala žádná pochybení, vydala 

dvě doporučující stanoviska – aktualizovat zřizovací listinu JSDH obce Jaroměřice z roku 

2000 a také seznam členů JSDH na Portálu HZS. Nová zřizovací listina byla předložena 

k projednání. Dále bylo zastupitelstvo seznámeno s možností čerpání dotace z rozpočtu  

Pardubického kraje na zásahové obleky a obuv.  

Starostka předložila zastupitelstvu obce ke schválení novou zřizovací listinu JSDH.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obce Jaroměřice. 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/7/28  bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice ukládá veliteli JSDH obce Jaroměřice aktualizovat 

seznam členů na Portálu HZS do 30. 4. 2019. Dále do stejného data předložit 

aktualizovaný seznam ochranných pomůcek jednotlivých členů JSDH. 

Usnesení č. 2019/7/29  uloženo 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora 

JSDH obcí Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků 

požární ochrany – pořízení zásahových oděvů a obuvi. 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/7/30  bylo schváleno. 

 
 
 
 
 

 



 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina  

 

 

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

 

Jan Zuzčák..………………………… 
 

 

 

Vyvěšeno dne:   23. 4. 2019 

 

Sňato dne:  

 

 

 

 

 

 

Stanislav Kosík    Mgr. Iveta Glocová 

                          místostarosta           starostka obce 


