
 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva  

konaného dne 11. 11. 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. Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

1.2. Schválení programu jednání 

2. Finanční transakce 

2.1. Hospodaření obce za leden až říjen 2019 

2.2. Rozpočtové opatření č. 11 

3. Majetkové transakce 

3.1.   Nájemní smlouvy na hrobová místa 

3.2.   Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na bytové prostory – J. Dufka   

4. Inventarizační komise 2019 

5. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace pro rok 2020 

5.1. Projektová dokumentace – úsek od křižovatky u kostela směrem na Chornice 

5.2. Realizace rekonstrukce – centrum obce II. etapa 

6. Odpadové hospodářství 

6.1. DSO TSMH – mimořádný příspěvek 

6.2. Informace o likvidaci bio odpadu 

7. 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 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 Vítězslava Antošovského a Jana Zuzčáka, 

do návrhové komise Stanislava Kosíka a Radka Sekyru.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje ověřovateli zápisu Vítězslava Antošovského  

a Jana Zuzčáka členy návrhové komise Stanislava Kosíka a Radka Sekyru. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/15/1 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  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/15/2 bylo schváleno. 

 

Ad 2) Finanční transakce 

 Hospodaření obce za leden až říjen 2019 

Celkové příjmy      20 759 337 Kč  

Celkové výdaje    37 797 567 Kč 

Na účtu KB                                   6 733 882 Kč  

Na účtu ČNB                                       244 025 Kč 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo hospodaření obce za období leden až říjen 

2019. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/15/3 bylo schváleno. 

 
Rozpočtové opatření č. 11 

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 11. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo Rozpočtové opatření č. 11. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/15/4 bylo schváleno. 

 

 

Ad3) Majetkové transakce 

Nájemní smlouvy na hrobová místa 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s nájemní smlouvou na hrobová místa č. 368 a 369, 

s panem Františkem Hlubinkou, Žebětín, Ostrovačická 34, 641 00 Brno.  

      Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje nájemní smlouvu na hrobová místa s panem 

Františkem Hlubinkou, Žebětín, Ostrovačická 34, 641 00 Brno. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/15/5  bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s nájemní smlouvou na hrobová místa č. 468 a 469, 

s paní Jarmilou Komínkovou, Uhřice 14, 679 63.  

      Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje nájemní smlouvu na hrobová místa s paní 

Jarmilou Komínkovou, Uhřice 14, 679 63. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/15/6  bylo schváleno 

 



 
 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s nájemní smlouvou na hrobová místa č. 43 a 44, 

s panem Ing. Karlem Syrovým, Jiráskova 250/50, 602 00 Brno.  

      Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje nájemní smlouvu na hrobová místa s panem 

Ing. Karlem Syrovým, Jiráskova 250/50, 602 00 Brno. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/15/7  bylo schváleno. 

 

Dodatek k nájemní smlouvě 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na bytové prostory 

uzavřené s panem Jiřím Dufkou. Tímto dodatkem se prodlužuje trvání nájemní smlouvy 

na období od 1. 10. 2019 do 31.12.2020. Výše nájemného se mění na 50 Kč/ m
2
. Ostatní 

ujednání této smlouvy zůstávají beze změny. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Dodatekč. 2 k nájemní smlouvě na bytové 

prostory uzavřené s panem Jiřím Dufkou. Tímto dodatkem se prodlužuje trvání nájemní 

smlouvy na období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2020. Výše nájemného se mění na 50 Kč/m.  

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/15/8 bylo schváleno. 

 

 

Ad4) Inventarizační komise 2019 

Starostka obce navrhla inventarizační komisi ve složení: předseda-Antošovský Vítězslav, 

členové-Matocha Vlastimil, Sekyra Radek a Kosinová Andrea (pro ZŠ a MŠ).  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje inventarizační komisi ve složení: předseda- 

Antošovský Vítězslav, členové - Matocha Vlastimil, Sekyra Radek a Kosinová Andrea 

(pro ZŠ a MŠ). Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/15/9 bylo schváleno. 

 
 

Ad5) Rekonstrukce vodovodu a kanalizace 2020 

Projektová dokumentace – úsek od křižovatky u kostela směrem na Chornice 

Starostka seznámila přítomné s plánem podat žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického 

kraje na vytvoření projektové dokumentace na připravovanou akci „Obec Jaroměřice 

rekonstrukce kanalizace a vodovodu – úsek od křižovatky u kostela směrem  

na Chornice“. Přípravou podkladů pro žádost o dotaci je pověřen pan Jiří Abraham. 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s pořadím nabídek dle hodnotící komise: 

RECPROJEKT s.r.o. 319 500,- Kč bez DPH 

     VHOS a.s.   370 000,- Kč bez DPH 

      Nabídka firmy Multiaqua s.r.o. nebyla hodnocena, protože neobsahovala předepsané  

      a požadované náležitosti. Komise doporučila zastupitelstvu obce jako zhotovitele zakázky 

      firmu RECPROJEKT s.r.o. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Příkazní smlouvu č. 19/2019 s panem Jiřím 

Abrahamem na přípravu a realizaci výběrového řízení na vytvoření projektové 

dokumentace „Obec Jaroměřice rekonstrukce vodovodu a kanalizace – úsek  

od křižovatky u kostela směrem na Chornice“. Dohodnutá cena 10 000 Kč.  



 
 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/15/10 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Příkazní smlouvu č. 18/2019 s panem Jiřím 

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

na vytvoření projektové dokumentace „Obec Jaroměřice rekonstrukce vodovodu  

a kanalizace – úsek od křižovatky u kostela směrem na Chornice“. Dohodnutá cena 

10 000 Kč.  

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/15/11bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje firmu RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404,  

533 52 Pardubice, IČ: 260 14 327 jako zhotovitele projektové dokumentace „Obec 

Jaroměřice rekonstrukce vodovodu a kanalizace – úsek od křižovatky u kostela směrem 

na Chornice“  

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/15/12  bylo schváleno. 
 

 

     Realizace rekonstrukce – centrum obce II. etapa 

Starostka seznámila přítomné s PD připravovaných akcí „Obec Jaroměřice rekonstrukce 

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

vodovodu – lokalita centrum obce – II. etapa“. Obec bude na úsek vodovodu a kanalizace 

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

vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí Pardubického 

kraje“. 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, Jiří Abraham a Ing. Milan Štrup. 

 

  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Příkazní smlouvu č. 20/2019 s panem Jiřím 

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

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

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

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/15/13 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Příkazní smlouvu č. 21/2019 s panem Jiřím 

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

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

cena 50 000 Kč.  

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/15/14 bylo schváleno. 

 



 
 

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

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

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/15/15 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Zadávací dokumentaci na akci „Obec 

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

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/15/16 bylo schváleno. 

 

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

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

II. etapa“. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/15/17 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnotící 

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

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

Ing. Vítězslav Antošovský, Jiří Abraham, Ing. Milan Štrup. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/15/18 bylo schváleno. 
 
Ad6) Odpadové hospodářství 

DSO TSMH – mimořádný příspěvek 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí DSO TSMH o mimořádný příspěvek ve výši 

15,- Kč na obyvatele tedy 17 595,- Kč, za účelem navýšení základního kapitálu 

společnosti.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo mimořádný příspěvek DSO TSMH ve výši 

17 595,- Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/15/19 bylo schváleno. 

 

18:16 na jednání se dostavila paní Andrea Kosinová 

 

 

Informace o likvidaci bio odpadu 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se změnami podmínek příjmu biologicky rozložitelných 

odpadů do kompostáren Jevíčko a Víska u Jevíčka v roce 2020. Starostka obce pověřena 

podpisem smlouvy o zpracování BRO s Hanáckou zemědělskou společností Jevíčko, a.s. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje změny podmínek příjmu biologicky 

rozložitelných odpadů do kompostáren Jevíčko a Víska u Jevíčka. 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/15/20 bylo schváleno. 

 

 
 
Ad 7) Různé 



 
 

Zpráva kontrolního výboru 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se zprávou kontrolního výboru – program: plnění 

usnesení zastupitelstva obce, veřejné zakázky, záměry, plány a projekty 2019, 2020, 

pořádek a čistota obce, vybírání poplatků a příčiny neuhrazených poplatků. Závěr 

kontroly – bez závad. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 

      Usnesení č. 2019/15/21 vzato na vědomí. 

 
Kamerový systém 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s nabídkami na kamerový systém. Po projednání  

se shodlo na nabídce od firmy AZ-LINE s.r.o., IČ: 63217503, za cenu 31 390,- Kč bez 

DPH. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo pořízení kamerového systému od firmy  

AZ-LINE s.r.o. za cenu 31 390,- Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/15/22 bylo schváleno. 

 
Modernizace silnice II/371 Jevíčko - Jaroměřice 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se smlouvou o podmínkách provedení stavby 

s Pardubickým krajem. Záměrem je realizace „ Modernizace silnice II/371 Jevíčko – 

Jaroměřice, km 19,950 – 17,100.“  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo smlouvu o podmínkách provedení stavby při 

záměru realizace „ Modernizace silnice II/371 Jevíčko – Jaroměřice 19,950 – 17,100“ 

s Pardubickým krajem. 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/15/23 bylo schváleno. 

 
Cenové nabídky žaluzie 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s cenovými nabídkami na žaluzie a rolety na č. p. 200  

a 202: 

Podlahářské studio Petr Bombera   67 363,12 Kč s DPH 

Jaroslav Kadlec    100 786,00 Kč s DPH 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo pořízení žaluzií a rolet na č. p. 200 a 202  

od Podlahářského studia Petr Bombera za nabízenou cenu 67 363,12 Kč včetně DPH. 

Petr Bombera ohlásil střet zájmů 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/15/24 bylo schváleno. 
  

Žádost o pronájem pozemku 

Pan Antonín Batelka žádá o pronájem části pozemku p. č. 2443/1 v k. ú. Jaroměřice  

ve vlastnictví obce za účelem uskladnění palivového dřeva na dobu neurčitou. 

Zastupitelstvo obce konstatuje, že využití veřejného prostranství pro skládku materiálu  

se řídí obecně závaznou vyhláškou č.2/2003 o místních poplatcích. Dle článku 12  

za umístění skládky na veřejném prostranství je za každý m
2
 a každý den účtována  

1,- Kč. 
 

 



 
 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost pana Antonína Batelky  

o pronájem pozemku p. č. 2443/1 v k. ú. Jaroměřice za účelem uskladnění palivového 

dřeva.  

      Usnesení č. 2019/15/25 vzato na vědomí. 

 

Žádosti o byty 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní Moniky Vymlátilové o pronájem obecního 

bytu na č. p. 200. Žadatelka vyhověla podmínkám stanoveným Zastupitelstvem obce 

Jaroměřice pro pronájem obecního bytu a žádosti bylo vyhověno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje nájemní smlouvu na byt č. 5 s paní Monikou 

Vymlátilovou. 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/15/26 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Jana Rozsívala, Šubířov 196 o pronájem 

obecního bytu na č. p. 200. Žadatel vyhověl podmínkám stanoveným Zastupitelstvem 

obce Jaroměřice pro pronájem obecního bytu a žádosti bylo vyhověno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje nájemní smlouvu na byt č. 13 s panem  

Janem Rozsívalem. 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/15/27 bylo schváleno. 

 

 

 
 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina  

 

 

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

 

Jan Zuzčák….………..………………… 
 

 

 

Vyvěšeno dne:   14. 11. 2019 

 

Sňato dne:  

 

 

 

 

 

 

Stanislav Kosík    Mgr. Iveta Glocová 

                          místostarosta           starostka obce 


