
 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva  

konaného dne 21. 10. 2019 v 17:00 hodin 

 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 

Přítomni:          
  Antošovský Vítězslav  

  Bombera Petr 

    Glocová Iveta 

   Jedlička Ladislav     

  občané obce podepsaní na prezenční listině 

 Kosík Stanislav  

 Kosinová Andrea 

 Matocha Vlastimil 

 Zuzčák Jan 

Sekyra 

 

Omluveni: Sekyra Radek 

   

 

Program jednání:  
 

1. Zahájení   

1.1. Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

1.2. Schválení programu jednání 

2. Víceúčelové zařízení č.p. 200 a 202 

2.1. Nájemní smlouvy na nové obecní byty 

3. Různé 

 

 

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 8 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 Petra Bomberu a Ladislava Jedličku, do 

návrhové komise Stanislava Kosíka a Andreu Kosinovou.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje ověřovateli zápisu Petra Bomberu a Ladislava 

Jedličku, členy návrhové komise Stanislava Kosíka a Andreu Kosinovou. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/14/1 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  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/14/2 bylo schváleno. 



 
 

 

Ad 2) Víceúčelové zařízení č.p. 200 a 202 

 Nájemní smlouvy na nové obecní byty 

Zastupitelstvo obce posoudilo žádosti o přidělení obecního bytu. Z došlých žádostí 

vybralo uchazeče, splňující podmínky stanovené pro přidělení obecního bytu a rozhodlo 

následovně: 

- byt č. 5 – Jana Marečková  

- byt č. 6 – Šárka Zemánková 

- byt č. 7 – Miroslav Toman 

- byt č. 8 -  Cecilie Střechová 

- byt č. 9 – Ludmila Horáčková 

- byt č. 10 – neobsazen 

- byt č. 11 – Renáta Kovářová 

- byt č. 12 – Dana Zvejšková 

- byt č. 13 – neobsazen 

- byt č. 14 – Simona Soralová 

Další uchazeči nesplnili podmínky pronájmu bytu – nedoložili potvrzení o bezdlužnosti, 

nebo jejich potvrzení vykazovalo dluh, exekuci či insolvenční řízení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje nájemní smlouvy dle přiloženého seznamu. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/14/3 bylo schváleno. 

 

 

Ad3) Různé – žádné další body na jednání Zastupitelstva nebyly projednávány.  

 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina  

 

 

Ověřovatelé zápisu:     Petr Bombera…………..……………….… 

 

Ladislav Jedlička………..………………… 
 

 

Vyvěšeno dne:   23. 10. 2019 

 

Sňato dne:  

 

 

  

 

 

 

Stanislav Kosík    Mgr. Iveta Glocová 

                          místostarosta           starostka obce 


