
 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva  

konaného dne 16. 12. 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 (dostavila se v 17:50) 

Matocha Vlastimil 

Sekyra Radek 

 

           občané obce podepsaní na prezenční listině 

 

Omluveni: 

  Zuzčák Jan   

 

Program jednání:   
 

1. Zahájení   

1.1. Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

1.2. Schválení programu jednání 

2. Zpráva finančního výboru 

3. Finanční transakce 

3.1.  Stanovení předkladatele dokumentů k provedené účetní závěrce 

3.2.  Hospodaření obce za období leden – listopad 2019 

3.3.  Rozpočtové opatření č. 12 

3.4.  Rozpočet obce Jaroměřice na rok 2020 

3.5.  Střednědobý výhled rozpočtu obce Jaroměřice na roky 2021 a 2022 

3.6.  Návrh rozpočtu Regionu MTJ na rok 2020 

4. DSO Technické služby Malá Haná 

4.1.  Návrh rozpočtu DSO Technické služby Malá Haná na rok 2020 a střednědobý 

výhled rozpočtu 

4.2.  Příloha č. 2 ke Smlouvě 07/20 – o odstraňování a separaci komunálního odpadu – 

ceník 

4.3.  Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro rok 2020 

4.4.  Dohoda o úhradě podílu na dotaci - popelnice 

5. Majetkové transakce 

5.1.  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a umístění stavby IV-12-

2019852/SOBSVB/1 

5.2.  Smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce o připojení odběrných míst 

6. Obecně závazné vyhlášky – poplatek ze psa, poplatek za užívání veřejného prostranství 

7. Kanalizace a vodovod 

7.1. Návrh rozpočtu Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2020 

7.2. Veřejnoprávní smlouva se Svazkem skupinového vodovodu Malá Haná 

7.3. Výběr zhotovitele zakázky Rekonstrukce kanalizace – centrum obce 2. etapa 

7.4. Stočné pro tok 2020 

7.5. Výběr zhotovitele zakázky Rekonstrukce vodovodu – centrum obce 2. etapa 

7.6. Vodné pro rok 2020 

8. Žádosti 

9. 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 Petra Bomberu a Vlastimila Matochu,  

do návrhové komise Stanislava Kosíka a Radka Sekyru.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje ověřovateli zápisu Petra Bomberu  

a Vlastimila Matochu, členy návrhové komise Stanislava Kosíka a Radka Sekyru. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/16/1 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. 2019/16/2 bylo schváleno. 

 

Ad 2) Zpráva finančního výboru 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se zápisem finančního výboru. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí zápis finančního výboru. 

      Usnesení č. 2019/16/3 vzato na vědomí. 

 

Příspěvek obce při nástupu do ZŠ a MŠ 

Zastupitelstvo obce projednalo zrušení příspěvku matce při narození dítěte ve výši  

5 000 Kč a nahrazení příspěvkem 3 000 Kč při nástupu dítěte do Mateřské školy 

Jaroměřice a další 3 000 Kč při nástupu do 1. třídy ZŠ Jaroměřice. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo zrušení příspěvku matce při narození dítěte  

ve výši 5 000 Kč a nahrazení příspěvkem 3 000 Kč při nástupu dítěte do Mateřské školy 

Jaroměřice a další 3 000 Kč při nástupu do 1. třídy ZŠ Jaroměřice. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/16/4 bylo schváleno. 

  

Ad 3) Finanční transakce 

Stanovení předkladatele dokumentů k provedené účetní závěrce 

Starostka obce navrhla předsedu finančního výboru Ing. Vítězslava Antošovského jako 

předkladatele dokumentu k provedené účetní závěrce a zprávy pro schválení účetní 

závěrky za rok 2019. 



 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo předsedu finančního výboru Ing. Vítězslava 

Antošovského jako předkladatele dokumentů k provedené účetní závěrce za rok 2019. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdržel se 0  

      Usnesení č. 2019/16/5 bylo schváleno. 

 
 Hospodaření obce za leden až listopad 2019 

Celkové příjmy      22 434 270 Kč  

Celkové výdaje    37 797 567 Kč 

Na účtu KB                                   5 671 595 Kč  

Na účtu ČNB                                       356 742 Kč 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo hospodaření obce za období leden až listopad 

2019. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/16/6 bylo schváleno. 

 
Rozpočtové opatření č. 12 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 12. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 12. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/16/7 bylo schváleno. 

 

17:50 na jednání se dostavila paní Andrea Kosinová 

 

Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce od 1. 1. 2020 

Starostka obce a předseda finančního výboru navrhují, aby neuvolněným členům 

zastupitelstva obce byla v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích  

a nařízením vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, 

poskytována odměna a to ode dne 1. 1. 2020 v této výši: 

místostarosta obce      13 750 Kč 

předseda výboru pro životní prostředí     3 611 Kč 

předseda výboru pro kulturu a občanské záležitosti   2 970 Kč 

předseda finančního výboru      2 530 Kč 

předseda kontrolního výboru      2 970 Kč 

zastupitel Jan Zuzčák       1 100 Kč 

ostatní zastupitelé           770 Kč 

Rozdílná výše odměn je odůvodněna časovou náročností a rozsahem agendy, které se 

jednotliví členové zastupitelstva ve své funkci věnují. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích a nařízením vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, poskytována odměna a to ode dne 1. 1. 2020 v této výši: 

místostarosta 13 750 Kč, předseda výboru pro životní prostředí 3  611 Kč, předseda 

výboru pro  kulturu a občanské záležitosti 2 970 Kč, předseda finančního výboru  

2 530 Kč, předseda kontrolního výboru 2 970 Kč, zastupitel Jan Zuzčák 1 100 Kč, 

ostatní zastupitelé 770 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/16/8 bylo schváleno. 



 
 

 

Rozpočet obce Jaroměřice na rok 2020 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet obce Jaroměřice na rok 2020. Výdaje ve výši 

26 552 800 Kč jsou kryty plánovanými příjmy a předpokládaným zůstatkem roku 2019. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo rozpočet obce Jaroměřice na rok 2020. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/16/9 bylo schváleno. 

 

Střednědobý výhled rozpočtu obce Jaroměřice na roky 2021 a 2022 

Zastupitelstvo obce projednalo Střednědobý výhled rozpočtu obce Jaroměřice na roky 

2021 a 2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Jaroměřice 

na roky 2021 a 2022. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/16/10 bylo schváleno. 

 

Návrh rozpočtu Regionu MTJ na rok 2020 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu Regionu Moravskotřebovska  

a Jevíčska a střednědobým výhledem rozpočtu na roky 2021-2023 

- celkové rozpočtové zdroje 700 000 Kč 

- rozpočtové potřeby celkem 700 000 Kč 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí návrh rozpočtu Regionu MTJ na rok 

2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023. 

      Usnesení č. 2019/16/11 vzato na vědomí. 

 

 

Ad4) DSO Technické služby Malá Haná 

Návrh rozpočtu DSO Technické služby Malá Haná na rok 2020 a Střednědobý výhled 

rozpočtu 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu DSO Technické služby Malá Haná 

na rok 2020. Příjmy i výdaje ve výši 11 698 300 Kč. A dále se Střednědobým výhledem 

rozpočtu na roky 2021-2024. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2020  

a Střednědobý výhled rozpočtu DSO Technické služby Malá Haná. 

      Usnesení č. 2019/16/12 vzato na vědomí. 

 

Příloha č. 2 ke Smlouvě 07/20 – o odstraňování a separaci komunálního odpadu - ceník 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s přílohou č. 2 ke Smlouvě 07/20 – o odstraňování  

a separaci komunálního odpadu - ceník od Technických služeb Malá Haná, IČ 06609627. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo přílohu č. 2 ke Smlouvě 07/20 –  

o odstraňování a separaci komunálního odpadu - ceník, od Technických služeb Malá 

Haná, IČ 06609627. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/16/13 bylo schváleno. 

 



 
 

Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí Technických služeb Malá Haná, IČ 06609627 

o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce na rok 2020 ve výši 

1 054 208,92 Kč. Částka bude užita na předfinancování projektu Systém odděleného 

sběru materiálově využitelných odpadů (popelnice na tříděný odpad do domácností).  

Po vyúčtování dotace ze strany poskytovatele – Státního fondu životního prostředí bude 

částka vrácena do rozpočtu obce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo poskytnutí finanční výpomoci z rozpočtu obce 

na rok 2020 ve výši 1 054 208,92 Kč Technickým službám Malá Haná, IČ 06609627. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/16/14 bylo schváleno. 

 

Dohoda o úhradě podílu na akci „Systém odděleného sběru materiálově využitelných 

odpadů – II. etapa“ na rok 2020 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s dohodou o úhradě podílu na akci „Systém odděleného 

sběru materiálově využitelných odpadů – II. etapa“ na rok 2020 s Technickými službami 

Malá Haná, IČ 06609627. Podíl spolufinancování projektu ze strany obce Jaroměřice činí 

210 923,84 Kč. 

Návrh usnesení: 

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

odděleného sběru materiálově využitelných odpadů – II. etapa“ na rok 2020, 

s Technickými službami Malá Haná, IČ 06609627. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/16/15 bylo schváleno. 

 

Ad5) Majetkové transakce 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a umístění stavby IV-12-

2019852/SOBSVB/1 

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019852/SOBS VB/1 Jaroměřice 

p. č. st. 706, smyčka + SS100, s ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a Dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019852/SOBS VB/1 Jaroměřice p. č. st. 

706, smyčka + SS100, s ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/16/16  bylo schváleno. 

 

Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce o připojení odběrných míst 

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo Smlouvu o uzavření budoucích smluv 

o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 

0,4kV(NN) č. 19_SOBS01_4121601364 s ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Smlouvu o uzavření budoucích smluv  

o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 

0,4kV(NN) č. 19_SOBS01_4121601364 s ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/16/17  bylo schváleno. 



 
 

Ad6) Obecně závazné vyhlášky – poplatek ze psa, poplatek za užívání veřejného 

prostranství 

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Jaroměřice 

č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Jaroměřice 

 č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.  

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/16/18 vydáváme. 

 
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Jaroměřice 

č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Jaroměřice  

č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.  

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/16/19 vydáváme. 

 
Ad7) Kanalizace a vodovod 

Návrh rozpočtu Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2020 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu Svazku obcí skupinového vodovodu 

Malá Haná na rok 2020. Příjmy i výdaje ve výši 3 088 500 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí návrh rozpočtu Svazku obcí 

skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2020. 

      Usnesení č. 2019/16/20 vzato na vědomí. 

 

Veřejnoprávní smlouva se Svazkem obcí skupinového vodovodu Malá Haná 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se  Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

Jaroměřice na rok 2019 Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná. Příspěvek činí 

106 600 Kč a obec jím dofinancovává opravu vodovodu v roce 2019. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Smlouvu č. 13/2019 o poskytnutí dotace 

uzavřenou se Svazkem obcí skupinového vodovodu Malá Haná. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/16/21  bylo schváleno. 

 
Výběr zhotovitele zakázky Rekonstrukce kanalizace – centrum obce 2. etapa 

Komise ustanovená zastupitelstvem obce předložila Zprávu o posouzení a hodnocení 

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

2. etapa“. Vyzváno k předložení nabídky ve výběrovém řízení bylo 5 firem. Nabídky 

podaly firmy uvedené níže, ceny jsou bez DPH: 

- LBtech Litomyšl   1 459 048,03 Kč 

- Stavitelství Trynkl, Zderaz  1 120 000,00 Kč 

- AKVAMONT Svitavy  1 253 302,22 Kč 

- Building Expert  Praha  1 265 658,95 Kč 

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

Komise doporučila zastupitelstvu obce jako zhotovitele zakázky firmu Stavitelství Trynkl 

s.r.o. 



 
 

 

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 – 2. etapa“  

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/16/22  bylo schváleno. 

 

Stočné pro tok 2020 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh kalkulace a cenu stočného pro rok 2020. Cena 

stočného stanovena ve výši 32,73,- Kč/ m
3 

bez DPH. Od 1. ledna tedy občané zaplatí 

částku 37,63 Kč/m
3
. Od 1. května 2020 vláda schválila snížení DPH u stočného z 15%  

na 10%, občanům se tedy sníží poplatek na částku 36 Kč/m
3
. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje cenu stočného pro rok 2020 ve výši 32,73 Kč/ 

m
3 

bez DPH. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/16/23 bylo schváleno. 

 

Výběr zhotovitele zakázky Rekonstrukce vodovodu – centrum obce 2. etapa 

Komise ustanovená zastupitelstvem obce předložila Zprávu o posouzení a hodnocení 

nabídek na akci „Obec Jaroměřice rekonstrukce vodovodu – lokalita Centrum obce –  

2. etapa“. Vyzváno k předložení nabídky ve výběrovém řízení bylo 5 firem. Jejich 

nabídky jsou uvedeny níže, ceny jsou bez DPH: 

- LBtech Litomyšl   1 508 113,01 Kč 

- VHOS Moravská Třebová  1 403 557,73 Kč 

- Stavitelství Trynkl, Zderaz  1 210 000,00 Kč 

- AKVAMONT Svitavy  1 307 151,60 Kč 

- Building Expert Praha  1 233 294,45 Kč 

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

Komise doporučuje Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná jako zhotovitele 

zakázky firmu Stavitelství Trynkl s.r.o. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí výsledek výběrového řízení  

na zhotovitele zakázky „Obec Jaroměřice rekonstrukce vodovodu – lokalita centrum 

obce – 2. etapa“  

      Usnesení č. 2019/16/24 vzato na vědomí. 

 

Vodné pro rok 2020 

Starostka obce seznámila zastupitele s  doporučením Svazku obcí skupinového vodovodu 

Malá Haná, kterým byla schválena cena vodného pro rok 2020 ve výši 39,10 Kč/m
3
 bez 

DPH. Od 1. ledna tedy občané zaplatí částku 44,96 Kč/m
3
. Od 1. května 2020 vláda 

schválila snížení DPH u vodného z 15% na 10%, občanům se tedy sníží poplatek  

na částku 43 Kč/m
3
. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí cenu vodného pro rok 2020 ve výši 

39,10 Kč/m
3 

bez DPH. 

     Usnesení č. 2019/16/25 vzato na vědomí. 

 



 
 

Ad8) Žádosti 

Byty č. p. 200 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní Yvety Vaškové, Třebovská 840, Jevíčko,  

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. 10 s paní Yvetou 

Vaškovou, Třebovská 840, Jevíčko. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/16/26 bylo schváleno. 

 

Manželé Žouželkovi podali ke dni 30. 11. 2019 výpověď nájemní smlouvy na byt č. 4. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje ukončení nájemní smlouvy s paní Denisou 

Žouželkovou k 16. 12. 2019. 

Před projednáváním tohoto bodu Stanislav Kosík ohlásil střet zájmů 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 1 (Kosík) 

      Usnesení č. 2019/16/27 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost paní Zdeny Illeové, 569 44 Jaroměřice 1  

o přidělení obecního bytu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost paní Zdeny Illeové,  

569 44Jaroměřice 1 o přidělení obecního bytu. 

     Usnesení č. 2019/16/28  vzato na vědomí. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost pana Františka Péře, Jevíčko o přidělení 

obecního bytu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost pana Františka Péře, Jevíčko  

o přidělení obecního bytu. 

     Usnesení č. 2019/16/29  vzato na vědomí. 

 

Žádost VIcHR 

VIcHR Jaroměřický minipivovar s.r.o., žádá o možnost využití prostranství nádvoří, 

stodoly, toalet a místnosti občerstvení v areálu CŽP v době konání poutí jarní a podzimní 

pouti. Zastupitelstvo obce schvaluje tuto žádost s odkazem na Obecně závaznou vyhlášku 

obce Jaroměřice o užívání veřejného prostranství. 

Dále žádá o souhlas s použitím fotografie Jaroměřického zámečku na pivní etiketě – 

zastupitelstvo obce nemá námitek k využití fotografie a souhlas uděluje. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje žádost společnosti VIcHR Jaroměřický 

minipivovar s.r.o. o užití veřejného prostranství -  nádvoří, stodoly, toalet a místnosti 

občerstvení v areálu CŽP - v době konání poutí. 

Usnesení č. 2019/16/30  vzato na vědomí. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice uděluje souhlas s použitím fotografie Jaroměřického 

zámečku na pivní etiketě minipivovaru VIcHR. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/16/31 bylo schváleno. 



 
 

 

Žádost o užití veřejných prostranství o poutích 2020 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí o užití veřejného prostranství v době konání 

jarní a podzimní pouti konané v roce 2020 od pana Josefa Lagrona, IČ: 48181897. 

Zastupitelstvo obce schvaluje tuto žádost s odkazem na Obecně závaznou vyhlášku obce 

Jaroměřice o užívání veřejného prostranství. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje žádost Josefa Lagrona, IČ: 48181897 o užití 

veřejného prostranství pro umístění atrakcí a stánkového prodeje v době konání poutí 

v roce 2020. 

     Usnesení č. 2019/16/32  bylo schváleno. 

 
Ad 9) Různé 

Ceník služeb od 1. 1. 2020 

Zastupitelstvo obce projednalo ceník služeb poskytovaných Obecním úřadem Jaroměřice 

v souvislosti s přechodem obce do plátcovství DPH. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo Ceník služeb platný od 1. 1. 2020. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/16/33 bylo schváleno. 

 

Výměna plynového kotle na č. p. 200 

Starostka obce seznámila zastupitele se Zprávou o havarijním stavu plynového kotle 

v provozovně kadeřnictví na č. p. 200. Zastupitelstvo obce zamítlo opravu kotle pro 

velkou finanční náročnost opravy a stáří plynového kotle. Z předložené cenové nabídky 

zastupitelstvo schválilo variantu plynového kotle s průtokovým ohřevem TUV. 

Zhotovitelem výměny zařízení byla schválena firma Instalatérství Bidmon, nabídková 

cena 29 911 Kč včetně DPH. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje výměnu plynového kotle v provozovně 

kadeřnictví na č. p. 200 dle předložené cenové nabídky firmy Instalatérství Bidmon, 

nabídková cena 29 911 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/16/34 bylo schváleno. 

 

Změna územního plánu 

Zastupitelstvo obce projednalo Návrh změny č. 2 Územního plánu obce Jaroměřice -  

důvodem změny je nutnost přestavby půdního prostoru ZŠ Jaroměřice na učebny. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo pořízení Změny č. 2 územního plánu Obce 

Jaroměřice (Změna č. 2 ÚP). 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/16/35 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo návrh obsahu Změny č. 2 ÚP. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/16/36 bylo schváleno. 

 

 



 
 

 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo zkrácený postup pořízení Změny ÚP v souladu 

s § 55a zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/16/37 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo Mgr. Ivetu Glocovou jako určeného 

zastupitele pro pořízení Změny č. 2 ÚP 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/16/38 bylo schváleno. 

 

 

Bobří hráz 

Starostka obce informovala zastupitelstvo o jednání s firmou Lesy ČR s. p. ve věci bobří 

hráze na toku Úsobrnského potoka a případného ohrožení mostu na silnici III/36616.  

Správce toků Ing. Michal Najman, Lesy České republiky s. p. na základě prohlídky bobří 

hráze na Úsobrnském potoce doporučuje do nově vzniklého sídla bobra evropského 

nezasahovat a využít aktuálně probíhajících KoPÚ a nastalou situaci v jejich rámci 

zohlednit. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí vyjádření Ing. Michala Najmana, 

správce toků, nezasahovat do nově vzniklého sídla bobra evropského a využít aktuálně 

probíhajících KoPÚ a nastalou situaci v jejich rámci zohlednit. 

     Usnesení č. 2019/16/39 vzato na vědomí. 

 

 

Dětské hřiště MŠ 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s nabídkou  Mgr. Ondřeje Staňka, IČ 05579058  

na administraci žádosti o poskytnutí podpory z programu MMR a výběrové řízení na akci 

„Dětská hřiště v obci Jaroměřice.“  Zastupitelstvo obce nebude v roce 2020 žádost  

na dotační titul MMR podávat. 

 

Omalovánky první pomoc 

IV-NAKLADATELSTVÍ s.r.o. smluvní partner Českého červeného kříže žádá o finanční 

podporu na vydání publikace OMALOVÁNKY PRVNÍ POMOC ve výši od 7 900 Kč  

do 22 900 Kč. Zastupitelstvo obce žádost zamítlo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice zamítá žádost  IV-NAKLADATELSTVÍ s.r.o. 

     Usnesení č. 2019/16/340 vzato na vědomí. 

 
Rekonstrukce bytu č. 4 na č. p. 200 

 Zastupitelstvo obce na základě místní prohlídky rozhodlo o celkové rekonstrukci bytu č. 4 

na čp. 200. Starostka obce pověřena předložením cenových nabídek. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo celkovou rekonstrukci bytu č. 4 na č. p. 200. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/16/41 bylo schváleno. 

 

 



 
 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina  

 

 

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

 

Vlastimil Matocha….………..………………… 
 

 

 

Vyvěšeno dne:   17. 12. 2019 

 

Sňato dne:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Kosík    Mgr. Iveta Glocová 

                          místostarosta           starostka obce 


