
Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva  

konaného dne 11. 05. 2020 v 17:00 hodin 

 ve výstavní síni Centra života a podnikání v Jaroměřicích 

 

Přítomni:           
           Antošovský Vítězslav 

Bombera Petr 

(dostavil se v 17:46) 

Dosedlová Andrea 

Glocová Iveta 

Jedlička Ladislav 

Kosík Stanislav 

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. Zpráva kontrolního výboru 

3. Finanční transakce 

3.1. Hospodaření obce za leden až březen 2020 

3.2. Rozpočtové opatření č. 2 

4. Změna č. 2 Územního plánu obce Jaroměřice 

5. Smlouvy 

5.1. SoSB o realizaci přeložky distribučního zařízení ČEZ 

6. Žádosti 

6.1. Žádost o koupi části pozemku 2444/1 

6.2. Žádost o podporu Linky bezpečí 

6.3. Žádost o povolení užívání pozemku 

6.4. Žádost o koupi pozemku 172/20 a 3325/8 

6.5. Žádost o koupi pozemku 3325/3 

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 Andreu Dosedlovou a Stanislava Kosíka.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje ověřovateli zápisu Vítězslava Antošovského  

a Jana Zuzčáka, členy návrhové komise Andreu Dosedlovou a Stanislava Kosíka. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020/21/1 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. 2020/21/2 bylo schváleno. 

 

Ad 2) Zpráva kontrolního výboru 

Mgr. Ladislav Jedlička seznámil Zastupitelstvo obce se Zprávou kontrolního výboru. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru. 

      Usnesení č. 2020/21/3 vzato na vědomí. 

 
Ad 3) Finanční transakce 

Hospodaření obce za leden až březen 2020 

Celkové příjmy        5 846 160 Kč  

Celkové výdaje      5 887 427 Kč 

Na účtu KB                                   6 505 075 Kč  

Na účtu ČNB                                         95 104 Kč 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo hospodaření obce za období leden až březen 

2020. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020/21/4 bylo schváleno. 

 

Rozpočtové opatření č. 2 

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 2 – příjmy a výdaje se navyšují  

o částku 101 984 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo Rozpočtové opatření č. 2. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/21/5 bylo schváleno. 

 
 

Ad4) Změna č. 2 Územního plánu obce Jaroměřice 

Starostka obce seznámila zastupitele s postupem projednávání Návrhu změny č. 2 ÚP 

Jaroměřice. Dne 5. 3. 2020 se uskutečnilo veřejné projednávání. Výsledky veřejného 

projednávání byly vyhodnoceny a schváleny pořizovatelem a určeným zastupitelem dne 

9. 4. 2020 a přeloženy Zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo konstatovalo, že návrh změny 

č. 2 ÚP Jaroměřice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem, s výsledky řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů 

a stanoviskem krajského úřadu a rozhodlo vydat změnu č. 2 ÚP Jaroměřice formou 

opatření obecné povahy. Zastupitelstvo ukládá starostce obce zveřejnit Změnu č. 2 ÚP 

Jaroměřice a úplné znění ÚP po vydání této změny vyvěšením na úřední desce a rovněž 

způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů. 

 



 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí vyhodnocení výsledků veřejného 

projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Jaroměřice s určeným zastupitelem. 

      Usnesení č. 2020/21/6 vzato na vědomí. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice konstatuje ověření, že návrh Změny č. 2 ÚP Jaroměřice 

není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem 

krajského úřadu. 

      Usnesení č. 2020/21/7 konstatuje ověření. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice vydává Změnu č. 2 ÚP Jaroměřice formou opatření 

obecné povahy. 

      Usnesení č. 2020/21/8 vydává. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice ukládá starostce obce zveřejnit Změnu č. 2 ÚP 

Jaroměřice a úplné znění ÚP po vydání této změny vyvěšením na úřední desce a rovněž 

i způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů. 

      Usnesení č. 2020/21/9 ukládá. 

 

Ad5) Smlouvy 

 

SoSB o realizaci přeložky distribučního zařízení ČEZ 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se Smlouvou o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120074232, 

Jaroměřice „Za Tvrzí II“, s ČEZ Distribuce, a.s. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie  

č. Z_S14_12_8120074232, Jaroměřice „Za Tvrzí II“, s ČEZ Distribuce, a.s. 

      Usnesení č. 2020/21/10 vzato na vědomí. 

 

Rekonstrukce vodovodu – Centrum obce 2. etapa 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se Smlouvou o poskytnutí dotace Svazku obcí 

skupinového vodovodu Malá Haná z rozpočtu obce Jaroměřice č. 11/2020 na rekonstrukci 

vodovodu – Centrum obce 2. etapa ve výši 860 000 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí dotace Svazku 

obcí skupinového vodovodu Malá Haná z rozpočtu obce Jaroměřice č. 11/2020  

na rekonstrukci vodovodu – Centrum obce 2. etapa ve výši 860 000 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/21/11 bylo schváleno. 

 

 

Ad6) Žádosti 

 

Žádost o koupi části pozemku 2444/1 

Starostka obce předložila Zastupitelstvu žádost pana Ladislava Kubína, Jaroměřice 364  

o koupi části pozemku p. č. 2444/1 v k. ú. Jaroměřice ve vlastnictví obce. 

 



 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost pana Ladislava Kubína, 

Jaroměřice 364, o koupi části pozemku 2444/1 v k. ú. Jaroměřice, ve vlastnictví obce. 

      Usnesení č. 2020/21/12  vzato na vědomí. 

 

Žádost o podporu Linka bezpečí 

Linka bezpečí, z.s. žádá o příspěvek ve výši 7 500 Kč na provoz. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice zamítá příspěvek z důvodu nedostatku volných 

finančních prostředků. 

      Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 
      Usnesení č. 2020/21/13  zamítá. 

 

Žádost o povolení užívání pozemku 

Žádost GOOD Agro s.r.o., zastoupená Ing. Petrou Voglovou o povolení užívání části 

pozemků p. č. 2079/1, 2079/5, v k. ú. Jaroměřice ve vlastnictví obce. Tyto pozemky jsou 

zahrnuty v pachtovní smlouvě uzavřené s I. Českomoravskou obchodní společností s.r.o. 

Chornice. Možnost využití těchto pozemků je třeba projednat s vedením společnosti. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost GOOD Agro s.r.o., zastoupené 

Ing. Petrou Voglovou o povolení užívání části pozemků p. č. 2079/1, 2079/5, v k. ú. 

Jaroměřice ve vlastnictví obce. Pozemky jsou součástí pachtovní smlouvy a možnost 

užívání je třeba projednat s pronajímatelem. 

      Usnesení č. 2020/21/14  vzato na vědomí. 

 

Žádost o koupi pozemku 172/20 a 3325/8 

Žádost pana Ing. Pavla Sedláčka, Sídliště Osvobození 664/41, 682 01 Vyškov - Dědice  

o koupi pozemku p. č. 172/20 a 3325/8 v k. ú. Jaroměřice ve vlastnictví obce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost pana Ing. Pavla Sedláčka, 

Sídliště Osvobození 664/41, 682 01 Vyškov - Dědice o koupi pozemku p. č. 172/20  

a 3325/8 v k. ú. Jaroměřice ve vlastnictví obce. 

      Usnesení č. 2020/21/15  vzato na vědomí. 

 

Žádost o koupi pozemku 3325/3 

Žádost paní Mgr. Lucie Kudové a pana Mgr. Vladislava Kudy, Lermontovova 327/3,  

779 00 Olomouc o koupi pozemku p. č. 3325/3 a 3325/4 v k. ú. Jaroměřice ve vlastnictví 

obce. Zastupitelstvo obce sděluje žadatelům, že prodej stavebních míst je vázán 

výstavbou RD na každém stavebním místě.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost paní Mgr. Lucie Kudové a pana 

Mgr. Vladislava Kudy, Lermontovova 327/3, 779 00 Olomouc o koupi pozemku p. č. 

3325/3 a 3325/4 v k. ú. Jaroměřice ve vlastnictví obce. 

      Usnesení č. 2020/21/16  vzato na vědomí. 

 

 

Ad7) Různé 

 

Požadavky na rozpočet roku 2020 

 Zastupitelstvo obce se seznámilo s nutností výměny části vodovodu Za Tvrzí – 

havarijní úsek.  



 
 

17:46 dostavil se pan Petr Bombera 

 

 Dále projednalo náklady na úpravu místní komunikace v lokalitě „náves“ 

Finanční požadavky budou řešeny ve druhé polovině roku 2020 s ohledem na vývoj příjmové 

části rozpočtu obce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí informace o možných výdajích 

z rozpočtu obce Jaroměřice na rok 2020 . 

Usnesení č. 2020/21/17  vzato na vědomí. 

 

 

Jarní pouť 

Zastupitelstvo obce projednalo možnost konání jarní poutě. S ohledem na momentální 

situaci kolem pandemie COVID -19 se jarní pouť konat nebude.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice nepovoluje vzhledem k situaci s COVID-19 konání jarní 

poutě. 

Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/21/18 bylo schváleno. 
 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina  

 

 

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

 

Jan Zuzčák….…….….………..………………… 
 

 

 

Vyvěšeno dne:   13. 05. 2020 

 

Sňato dne:  

 

 

 

 

 

 

Stanislav Kosík    Mgr. Iveta Glocová 

                          místostarosta           starostka obce 


