
 

 

Zápis 
ze zasedání obecního zastupitelstva  

konaného dne 09. 03. 2020 v 17:00 hodin 
 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 
Přítomni: 

Bombera Petr 
Glocová Iveta 
Jedlička Ladislav 
Kosík Stanislav 

Matocha Vlastimil  
Sekyra Radek 
 

           občané obce podepsaní na prezenční listině 
 
Omluveni: Antošovský Vítězslav, Kosinová Andrea,  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. Hospodaření obce za leden - únor 2020 
3.2. Rozpočtové opatření č. 1 

4. Majetkové transakce 
4.1.  Pronájem bytu č. 4 na č.p. 200 

5. TSMH – Dohoda o úhradě podílu na dotaci - kompostéry 
6. Smlouvy o dílo – PD místní komunikace a parkoviště „ Pod zámkem“ 
7. Katastrální úřad – výzva k odstranění nesouladu 
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 6 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 Radka Sekyru,  
do návrhové komise Ladislava Jedličku a Stanislava Kosíka.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje ověřovateli zápisu Petra Bomberu a Radka 
Sekyru, členy návrhové komise Ladislava Jedličku a Stanislava Kosíka. 
Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2020/20/1 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.  
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje předložený program jednání. 
Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2020/20/2 bylo schváleno. 

 
Ad 2) Zpráva finančního výboru 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se Zprávou finančního výboru. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí Zprávu finančního výboru. 

      Usnesení č. 2020/20/3 vzato na vědomí. 
 

Ad 3) Finanční transakce 
Hospodaření obce za leden a únor 2020 

Celkové příjmy        3 781 265 Kč  
Celkové výdaje      4 871 118 Kč 
Na účtu KB                                   5 608 253 Kč  
Na účtu ČNB                                         58 298 Kč 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje hospodaření obce za období leden - únor 
2020. 
Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2020/20/4 bylo schváleno. 

 

Rozpočtové opatření č. 1 

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 1. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1. 
Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/20/5 bylo schváleno. 
 

Ad4) Majetkové transakce 
Odstoupení od žádosti o byt 

Paní Zdenka Illeová, Jaroměřice, odstoupila od žádosti o pronájem obecního bytu 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí odstoupení paní Zdenky Illeové  
od žádosti o pronájem obecního bytu. 

      Usnesení č. 2020/20/6 vzato na vědomí. 
 
Pronájem bytu č. 4 na čp. 200 v Jaroměřicích 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Františka Péře, bytem Jevíčko o pronájem 
bytu č. 4 na čp. 200 v Jaroměřicích. Žadatel splnil podmínky stanovené Zastupitelstvem 
obce Jaroměřice pro pronájem obecního bytu a žádosti bylo vyhověno. Zastupitelstvo  
obce se dohodlo na nájemném ve výši 70 Kč/ m2, tedy 3 969 Kč měsíčně. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje nájemní smlouvu na byt č. 4 s panem 
Františkem Péřem, bytem Jevíčko, nájemné stanoveno ve výši 70 Kč/m2, tedy 3 969 Kč 
měsíčně. 
Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/20/7 bylo schváleno. 
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Ad5) Techn. služby Malá Haná Sudice -Dohoda o úhradě podílu na dotaci- kompostéry 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s Dohodou o úhradě podílu na akci „Předcházení vzniku 
biologicky rozložitelného odpadu“ na rok 2020 s Technickými službami Malá Haná,  
IČ: 06609627. Nákup kompostérů a administrace projektu činí 214 495,22 Kč. Podíl obce 
na financování projektu činí 43 126,78 Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Dohodu o úhradě podílu na akci 
„Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu“ na rok 2020 s Technickými 
službami Malá Haná ve výši 43 126,78 Kč. 
Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/20/8 bylo schváleno. 
 
Ad6) Smlouva o dílo – PD místní komunikace a parkoviště „Pod zámkem“ 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se Smlouvou o dílo na zpracování projektové 
dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro výběr zhotovitele na akci: 
„Místní komunikace k čp. 200 – Jaroměřice“ s Lubomírem Klodnerem IČ: 45568481. 
Cena stanovena dohodou na 104 060,- Kč včetně DPH. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové 
dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro výběr zhotovitele na akci: 
„Místní komunikace k čp. 200 – Jaroměřice“ s Lubomírem Klodnerem za dohodnutou 
cenu 104 060,- Kč včetně DPH. 
Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/20/9 bylo schváleno. 
 
Ad7) Katastrální úřad – výzva k odstranění nesouladu 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s výzvou k odstranění nesouladů z katastrálního úřadu. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí výzvu k odstranění nesouladu 
z katastrálního úřadu. 

      Usnesení č. 2020/20/10 vzato na vědomí. 
 
Ad8) Různé 
Přijetí finančního daru 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost ředitele Základní školy a mateřské školy, 
Jaroměřice, okres Svitavy o schválení finančního daru od paní Jany Lamplotové, Pod 
Kopcem 977/1c, Brno 641 00 ve výši 20 000 Kč – na nákup softwaru. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje finanční dar, pro ZŠ a MŠ Jaroměřice,  
od paní Jany Lamplotové, Pod Kopcem 977/1c, Brno 641 00 ve výši 20 000 Kč   
na nákup softwaru. 
Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/20/11 bylo schváleno. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě s ČEZ 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodou o umístění stavby č. IV-12-2020190/VB/2, Jaroměřice p. č. 1856/8, 
kNN, s ČEZ Distribuce, a.s. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodou o umístění stavby č. IV-12-2020190/VB/2, Jaroměřice p. č. 1856/8, 
kNN s ČEZ Distribuce, a.s. 
Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/20/12 bylo schváleno. 
 
Ujednání ke smlouvě s VHOS 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s ujednáním ke Smlouvě o nájmu, provozování 
kanalizace, správě tohoto majetku a jeho rozvoji s VHOS, a.s. IČ: 48172901. Tímto 
ujednáním se upravuje režim DPH. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje ujednáním ke Smlouvě o nájmu, provozování 
kanalizace, správě tohoto majetku a jeho rozvoji s VHOS. 
Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/20/13 bylo schváleno. 
 
Žádost o podporu „Zelené Vendolí“ 

Záchranná stanice volně žijících zvířat Zelené Vendolí žádá o podporu na činnost 
záchranné stanice – svoz zvířat, péče, veterinární péče. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost o finanční podporu záchranné 
stanice Zelené Vendolí. Dále konstatuje, že momentálně nemá volné finanční 
prostředky a doporučuje podat žádost v řádném termínu přijímání žádostí o finanční 
podporu. 
Usnesení č. 2020/20/14 vzato na vědomí. 
 

 Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina  

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

Radek Sekyra…….….………..………………… 

 
 
Vyvěšeno dne:   12. 03. 2020 
 
Sňato dne:  
 

 
 
 

                        Stanislav Kosík     Mgr. Iveta Glocová 
                          místostarosta           starostka obce 


