
 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva  

konaného dne 15. 07. 2019 v 17:00 hodin 

 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 

Přítomni:          
  Antošovský Vítězslav 

  Glocová Iveta 

    Jedlička Ladislav 

   Kosík Stanislav     

  občané obce podepsaní na prezenční listině 

 Kosinová Andrea  

 Matocha Vlastimil 

 Sekyra Radek  

Sekyra 

 

Omluveni: Bombera Petr, Zuzčák Jan 

 

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. Zápis kontrolního výboru 

4. Finanční transakce 

4.1. Hospodaření obce za leden až červen 2019 

4.2. Rozpočtové opatření č. 7 

5. Majetkové transakce 

5.1.   Nájemní smlouvy na nebytové prostory 

5.2. Směna pozemku p.č. 744/2 

6. Oprava místní komunikace před kostelem – výběrové řízení 

7. Žádosti 

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 Vlastimila Matochu,  

do návrhové komise Stanislava Kosíka a Andreu Kosinovou.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje ověřovateli zápisu Vítězslava Antošovského  

a Vlastimila Matochu, členy návrhové komise Stanislava Kosíka a Andreu Kosinovou. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/10/1 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. 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. 2019/10/2 bylo schváleno. 

 

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

Starostka seznámila zastupitelstvo s postupem prací na čp. 200 a 202 – před dokončením jsou 

podlahy v 1. NP, dokončují se obklady sociálních zařízení, do 22. 7. bude hotova fasáda v uliční 

části, jsou vyrobeny skladovací kóje i vstupní vrata. Práce pokračují podle harmonogramu. 

Byly zahájeny práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace, při jejich průběhu budou přeloženy  

3 sloupy veřejného osvětlení a položeny nové rozvody VO. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí zprávu o činnosti. 

Usnesení č. 2019/10/3 vzato na vědomí. 
 

Ad3) Zápis kontrolního výboru 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se zápisem kontrolního výboru. Předmětem kontroly bylo vedení 

pokladny, knihy odeslané pošty, evidence vydaných a došlých faktur. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí zápis kontrolního výboru. 

Usnesení č. 2019/10/4 vzato na vědomí. 
 

Ad4) Finanční transakce 

 Hospodaření obce za leden až červen 2019 

Celkové příjmy      11 268 235 Kč  

Celkové výdaje    18 292 540 Kč 

Na účtu KB                                   9 254 023 Kč  

Na účtu ČNB                                       367 717 Kč 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo hospodaření obce za období leden až červen 2019. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/10/5 bylo schváleno. 

 
Rozpočtové opatření č. 7 

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 7 - příjmy i výdaje se navyšují  

o 7 582 760 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo Rozpočtové opatření č. 7 - příjmy i výdaje se navyšují  

o 7 582 760 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/10/6 bylo schváleno. 

 

VZP kontrola plateb pojistného 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plateb pojistného provedenou VZP ČR. Výsledek 

kontroly - nebyly zjištěny splatné závazky ani jiné evidenční nedostatky. 

 

 



 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí kontrolu plateb pojistného provedenou VZP ČR 

– bez závad. 

Usnesení č. 2019/10/7  vzato na vědomí. 

 

Ad5) Majetkové transakce 

Nájemní smlouva na nebytové prostory 

Zastupitelstvo obce schválilo žádost pana Rudolfa Andryse, Jaroměřice č. p. 77 o pronájem 

ordinace v č. p. 200 – masáže. Hodinová sazba 20 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo pronájem ordinace na č. p. 200 Rudolfu Andrysovi 

(masáže) dle dohody,  hodinová sazba pronájmu 20 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/10/8 bylo schváleno. 

 
Záměr směny pozemků 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem směny pozemku p. č. 744/2 o výměře 278 m
2
  

ve vlastnictví obce Jaroměřice za pozemek p. č. 744/7 o výměře 315 m
2
 ve vlastnictví Ladislava 

Kameníka, č. p. 248, Jaroměřice, vše v k.ú. Jaroměřice. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo záměr směny pozemku p. č. 744/2 o výměře 278 m
2
  

ve vlastnictví obce Jaroměřice za pozemek p. č. 744/7 o výměře 315 m
2
 ve vlastnictví Ladislava 

Kameníka, č. p. 248, Jaroměřice, vše v k. ú. Jaroměřice. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/10/9 bylo schváleno. 
 
Ad6) Rekonstrukce místní komunikace před kostelem – výběrové řízení 

Komise ustanovená zastupitelstvem obce předložila zprávu o posouzení a hodnocení nabídek  

na akci „Rekonstrukce místní komunikace 3c (před kostelem)“. Vyzvány k předložení nabídky  

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

- SÚS Pk   632 042,-  Kč 

- M- Silnice a.s.   571 000,-  Kč 

- SKANSKA a.s.  604 313,-  Kč 

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

doporučila zastupitelstvu obce jako zhotovitele zakázky firmu M-Silnice a. s. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje firmu  M-Silnice a.s., Husova 1697,  

530 03 Pardubice, IČ: 42196868 jako zhotovitele zakázky „Rekonstrukce místní komunikace 3c 

(před kostelem)“.  

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/10/10  bylo schváleno. 

 
Ad 7) Žádosti 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost paní Kateřiny Elsingerové, Jaroměřice čp. 96  

o přidělení obecního bytu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost paní Kateřiny Elsingerové, Jaroměřice  

čp. 96 o přidělení obecního bytu. 

Usnesení č. 2019/10/11  vzato na vědomí. 



 
 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost paní Terezy Janošové, Jaroměřice čp. 11 o přidělení 

obecního bytu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost paní Terezy Janošové, Jaroměřice čp. 11 

o přidělení obecního bytu. 

Usnesení č. 2019/10/12  vzato na vědomí. 

 

Ad 8) Různé 

Veřejnoprávní smlouva  
Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 12/2019  

se Svazkem obcí skupinového vodovodu Malá Haná o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

Jaroměřice ve výši 700 000 Kč – Jaroměřice rekonstrukce vodovodu – lokalita centrum obce  

1. etapa. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 12/2019 se Svazkem obcí 

skupinového vodovodu Malá Haná o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jaroměřice ve výši 

700 000 Kč – Jaroměřice rekonstrukce vodovodu – lokalita centrum obce  

1. etapa. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/10/13 bylo schváleno. 

 
Koupě pozemku p. č. PZE st. 99 (PK) 

Zastupitelstvo obce dohodlo s panem Petrem Švancarou, Trnavská 234, Chornice  koupi parcely 

zjednodušené evidence p. č. st. 99 (pozemkový katastr) do vlastnictví obce Jaroměřice. Dohodnutá 

kupní cena činí 5 000 Kč. Starostka obce pověřena podpisem kupní smlouvy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo koupi parcely zjednodušené evidence p. č. st. 99 (PK) 

za dohodnutou cenu 5 000 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/10/14 bylo schváleno. 

 
 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina  

 

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

 

Vlastimil Matocha  ………………… 
 

Vyvěšeno dne:   18. 7. 2019 

 

Sňato dne:  

 

 

 

 

Stanislav Kosík       Mgr. Iveta Glocová 

místostarosta           starostka obce 


