
 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva  

konaného dne 13. 05. 2019 v 17:00 hodin 

 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 

Přítomni:          
           Antošovský Vítězslav 

Bombera Petr 

Glocová Iveta  

          (dostavila se v 18:10) 

Jedlička Ladislav 

Kosík Stanislav 

Kosinová Andrea 

Sekyra Radek 

Zuzčák Jan 

občané obce podepsaní na prezenční listině 

 

Omluveni:          Vlastimil Matocha 

 

Program jednání:  
 

1. Zahájení   

1.1. Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

1.2. Schválení programu jednání 

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

3. Finanční transakce 

3.1. Hospodaření obce za leden až duben 2019 

3.2. Rozpočtové opatření č. 5 

3.3. Cenová nabídka na ošetření stromů 

4. Smlouvy 

5. Žádosti 

6. Různé 

Program jednání doplněn o podání došlá po datu vyvěšení. 

 

 

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

v 17 hodin. Předsedajícím schůze je místostarosta Stanislav Kosík (starostka obce  - 

jednání na Krajském úřadu Pardubického kraje). Předsedající konstatoval, 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 

Místostarosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Vítězslava Antošovského a Petra 

Bomberu, do návrhové komise Andreu Kosinovou a Jana Zuzčáka.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje ověřovateli zápisu Vítězslava Antošovského  

a Petra Bomberu, členy návrhové komise Andreu Kosinovou a Jana Zuzčáka. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/8/1 bylo schváleno. 

 

 



 
 

Schválení programu 

Místostarosta seznámil 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  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/8/2 bylo schváleno. 

 

Ad 2) Zpráva o dění na obci od posledního zasedání zastupitelstva obce 

Místostarosta seznámil zastupitelstvo s postupem prací na čp. 200 a 202 – dokončena 

přístavba výstavní síně a 2 bytových jednotek, dokončena obě nová schodiště, pokračuje 

instalace sítí – vodovod, kanalizace, plynofikace, dokončuje se elektrifikace. Jsou vybrány 

obklady sociálních zařízení. Jsou objednány vzorky vybraných fasádních barev.  

Zpracovává se interiérový návrh knihovních a výstavních prostor. Práce pokračují podle 

harmonogramu. 

Na základě podnětu pana Karla Vystavěla, byla provedena kontrola kanalizace kamerou 

od vpustí na kopci až po Penzion pod kopcem (na křížové cestě na Kalvárii) – vše je 

v pořádku. S panem Uhlířem byla dohodnuta možnost provést odvod vody z křížové cesty 

do lesního porostu. 

Vedení ZŠ rozhodlo, že nebude požadovat zhotovení PD po zřizovateli, nechají 

vypracovat projektovou dokumentaci nových půdních prostor z vlastních prostředků. 

 
 
Dotace na dopravní automobil pro JSDH 

Zastupitelstvo obce schvaluje dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou dopravního 

automobilu vzešlou z výběrového řízení a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních 

zdrojů. Rozdíl hrazený z vlastních zdrojů činí 209 572 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou 

dopravního automobilu pro JSDH a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/8/3 bylo schváleno. 

 
 
Ad3) Finanční transakce 

 Hospodaření obce za leden až duben 2019 

Celkové příjmy        6 866 368 Kč  

Celkové výdaje    11 164 013 Kč 

Na účtu KB                                   8 103 035 Kč  

Na účtu ČNB                                       229 414 Kč 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo hospodaření obce za období leden až duben 

2019. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/8/4 bylo schváleno. 

 



 
 

Rozpočtové opatření č. 5 

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 5 -  příjmy i výdaje se navyšují  

o 29 000 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo Rozpočtové opatření č. 5 - příjmy i výdaje  

se navyšují o 29 000 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/8/5 bylo schváleno. 

 

Cenová nabídka na ošetření stromů 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s cenovou nabídkou na ošetření, stabilizaci a havarijní 

kácení vybraných stromů kolem Úsobrnského potoka. Nabídka od pana Bc. Milana 

Dvořáčka činí 99 341 Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí cenovou nabídku od pana Bc. Milana 

Dvořáčka ve výši 99 341 Kč, na ošetření, stabilizaci a havarijní kácení vybraných 

stromů kolem Úsobrnského potoka. 

     Usnesení č. 2019/8/6  vzato na vědomí. 

 
 
Ad 4) Smlouvy 

Zastupitelstvo obce projednalo nájemní smlouvu na hrobové místo č. 669 s panem 

Ladislavem Sekaninou, Jaroměřice č. p. 475.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje nájemní smlouvu na hrobové místo č. 669 

s panem Ladislavem Sekaninou, Jaroměřice č. p.  475. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/8/7  bylo schváleno. 

 
 

Ad 5) Žádosti 

Linka bezpečí 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí Linky bezpečí, z. s. o finanční podporu  

na provoz. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost Linky bezpečí, z. s. o finanční 

podporu na provoz. 

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

 
Žádost o obecní byt 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost pana Miroslava Tomana, Jaroměřice 309  

o přidělení obecního bytu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost pana Miroslava Tomana, 

Jaroměřice 309 o přidělení obecního bytu. 

     Usnesení č. 2019/8/9  vzato na vědomí. 

 



 
 

Jevíčský country festival 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí o finanční podporu na pořádání druhého 

ročníku country festivalu, na kterém bude dobrovolné vstupné, z něhož bude podpořen 

pan Zdeněk Mikula. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost o finanční podporu na pořádání 

druhého ročníku country festivalu. 

     Usnesení č. 2019/8/10  vzato na vědomí. 

 

Prima Vizus 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí o finanční podporu firmy Prima Vizus, o. p. s., 

jež jako jednu z činností provádí preventivní měření zraku předškolních dětí. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost o finanční podporu firmy Prima 

Vizus, o. p. s. 

     Usnesení č. 2019/8/11  vzato na vědomí. 

 

Žádost o pozemek 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí o koupi pozemku za účelem zahrádkaření  

a pěstitelství od paní Adély Gežové. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost o koupi pozemku od paní Adély 

Gežové. 

     Usnesení č. 2019/8/12  vzato na vědomí. 

 

Žádost o obecní byt 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost paní Dagmar Čerešňové, Jevíčko 751  

o přidělení obecního bytu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost paní Dagmar Čerešňové, Jevíčko 

751 o přidělení obecního bytu. 

     Usnesení č. 2019/8/13  vzato na vědomí. 

 

Žádost o pozemek 

Pan Jan Zapletal, č. p. 224, 569 44 Jaroměřice, žádá o koupi pozemku p. č. 805/2  

o výměře 74 m
2
 v k.ú. Jaroměřice, ve vlastnictví obce.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 805/2 o výměře 

74 m
2
 v k. ú. Jaroměřice, ve vlastnictví obce. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/8/14 bylo schváleno. 

 

 Ad 6) Různé 

Zápis z auditu ze dne 17. 4. 2019 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se zápisem o výsledku kontroly nahrazující interní audit. 



 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí zápis o výsledku kontroly nahrazující 

interní audit. 

     Usnesení č. 2019/8/15  vzato na vědomí. 

 

Směrnice ZŠ 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se Směrnicí ředitele školy o vyplácení bolestného – malé 

úrazy žáků.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Směrnici ředitele školy o vyplácení bolestného 

– malé úrazy žáků. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/8/16 bylo schváleno. 

18:10 na zasedání se dostavila starostka Mgr. Iveta Glocová 

 

Sportovní hala osvětlení - nabídka 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s nabídkou na nové osvětlení hrací plochy sportovní 

haly od pana Zdeňka Schreibera, IČ: 88620387. Zastupitelstvo obce se usneslo na 

pořízení 17 ks nového osvětlení dle předložené nabídky. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje pořízení 17 ks nových svítidel do sportovní 

haly dle nabídky od pana Zdeňka Schreibra; dohodnutá cena 172 664,17 Kč.  

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/8/17 bylo schváleno. 

 

Veřejnoprávní smlouva - dotace Pardubického kraje 

Starostka obce předložila zastupitelstvu Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální 

účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDH obce z rozpočtu 

Pardubického kraje pro rok 2019. Pardubický kraj poskytne dotaci ve výši 300 000 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDH obce 

z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního programu MV – GŘ HZS ČR – 2019, 

ev. č. smlouvy: OKŘ/19/21691.  

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/8/18 bylo schváleno. 

 

Další dotační podpora z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019 

Starostka obce seznámila zastupitele s rozhodnutím PK přidělit obci Jaroměřice dotaci 

z podprogramu 1 – Podpora kulturních aktivit na rok 2019 na akci „Jaroměřické kulturní 

léto 2019“ ve výši 10 000 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z podprogramu 

1 – Podpora kulturních aktivit na rok 2019, ev. č. smlouvy: OKSCR/19/23371.  

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/8/19 bylo schváleno. 



 
 

 

Starostka obce seznámila zastupitele s rozhodnutím PK přidělit obci Jaroměřice dotaci 

z Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019  

na projekt „Jaroměřice, kříž na p. p. č. 2755/1 – obnova kamenného kříže“ ve výši 30 000 

Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje příjem dotace z Programu podpory kultury  

a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019 na projekt Jaroměřice, kříž  

na p.p.č. 2755/1 – obnova kamenného kříže“ ve výši 30 000 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/8/20 bylo schváleno. 

 

Dále obec získala ze stejného programu dotaci ve výši 30 000 Kč na projekt „Jaroměřice, 

kamenný kříž na p. p. č. 2778/3 a p. p. č. 2779/1 – obnova“.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje příjem dotace z Programu podpory kultury  

a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019 na projekt „Jaroměřice, kamenný 

kříž na p.p.č. 2778/3 a p. p. č. 2779/1 – obnova“ ve výši 30 000 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/8/21 bylo schváleno. 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina  

 

 

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

 

Petr Bombera..………………………… 
 

 

 

Vyvěšeno dne:   20. 5. 2019 

 

Sňato dne:  

 

 

 

 

 

 

                        Stanislav Kosík     Mgr. Iveta Glocová 

                         místostarosta                     starostka obce 


