
 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva  

konaného dne 08. 06. 2020 v 17:00 hodin 

 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 

Přítomni: 
Antošovský Vítězslav 

Bombera Petr 

Glocová Iveta 

Jedlička Ladislav 

Kosík Stanislav  

Matocha Vlastimil 

Sekyra Radek 

Zuzčák Jan 

           občané obce podepsaní na prezenční listině 

 

Omluveni: Dosedlová Andrea 

   

   

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 až duben 2020 

3.2. Rozpočtové opatření č. 3 

4. Hospodaření za rok 2019 

4.1. Zpráva o výsledku hospodaření obce Jaroměřice za rok 2019 

4.2. Hospodaření obce a Závěrečný účet obce Jaroměřice za rok 2019 

4.3. Účetní závěrka obce Jaroměřice za rok 2019 

4.4. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Jaroměřice za rok 2019 

4.5. Inventarizační zpráva za rok 2019 

4.6. Protokol o kontrole na úseku základních registrů za rok 2019 

5. Žádosti o koupi pozemku 

5.1. Parcela č. 2807/49 

5.2. Parcela 172/1 – stavební pozemek 1 (Za Tvrzí II) 

5.3. Parcely 172/19 a 172/2 – stavební pozemek 3 (Za Tvrzí II) 

5.4. Parcela 172/17 – stavební pozemek 4 (Za Tvrzí II) 

5.5. Stavební pozemek Za Tvrzí II - nespecifikovaný 

6. Žádosti 

6.1. ZŠ – změna účelu dotace 

6.2. AVZO Biskupice – příspěvek na letní tábor 

6.3. Posunutí termínu realizace stavby 

6.4. Žádost o příspěvek z rozpočtu obce – ZŠ a MŠ Jaroměřice 

7. Smlouvy – ZŠ a MŠ svoz a likvidace komunálního odpadu 

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 8 členů zastupitelstva z celkového počtu  

9 členů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
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Ad 1) Zahájení 

Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Starostka obce navrhla jako ověřovatele zápisu Ladislava Jedličku a Vlastimila Matochu, 

do návrhové komise Petra Bomberu a Stanislava Kosíka.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje ověřovateli zápisu Ladislava Jedličku  

a Vlastimila Matochu, členy návrhové komise Petra Bomberu a Stanislava Kosíka. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020/22/1 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. 2020/22/2 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. 2020/22/3 vzato na vědomí. 

 
Ad 3) Finanční transakce 

Hospodaření obce za leden až duben 2020 

Celkové příjmy        7 201 301 Kč  

Celkové výdaje      8 474 568 Kč 

Na účtu KB                                   5 223 938 Kč  

Na účtu ČNB                                       116 910 Kč 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje hospodaření obce za období leden až duben 

2020. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020/22/4 bylo schváleno. 

 

Rozpočtové opatření č. 3 

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 3. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Rozpočtové opatření č. 3. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/22/5 bylo schváleno. 
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Ad4) Hospodaření za rok 2019 

Zastupitelstvo obce schválilo Celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 

2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. Dále 

zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo: 

 - účetní závěrku obce Jaroměřice za rok 2019 – bez výhrad 

 - účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Jaroměřice – bez výhrad 

 - výsledek hospodaření obce Jaroměřice 

 - inventarizaci majetku obce Jaroměřice za rok 2019 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet 

obce za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 

– bez výhrad. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/22/6 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Účetní závěrku obce Jaroměřice za rok 2019 – 

bez výhrad. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/22/7 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ  

a MŠ Jaroměřice za rok 2019 – bez výhrad. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/22/8 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje výsledek hospodaření obce Jaroměřice za rok 

2019. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/22/9 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje inventarizaci majetku obce Jaroměřice za rok 

2019. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/22/10 bylo schváleno. 

 

Protokol o kontrole na úseku základních registrů za rok 2019 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s kontrolou přenesené působnosti za rok 2019. 

Předmětem kontroly byl výkon státní správy na úseku základních registrů – ISUI/RUIAN 

a výkon státní správy na úseku zákona o střetu zájmů.  Závěr kontroly - bez nedostatků. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí protokol 1/202/2020 o výsledku řádné 

kontroly přenesené působnosti na úseku základních registrů – ISUI/RUIAN a výkon 

státní správy na úseku zákona o střetu zájmů 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/22/11 bylo schváleno. 
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Ad5) Žádosti o koupi pozemku 

Parcela č. 2807/49 

Žádost pana Richarda Janouška, Družstevní 479, 679 63 Velké Opatovice o koupi 

pozemku p. č. 2807/49 v k. ú. Jaroměřice, ve vlastnictví obce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2807/49 v k. ú. 

Jaroměřice ve vlastnictví obce. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/22/12 bylo schváleno. 

 

Parcela 172/1 – stavební pozemek 1 (Za Tvrzí II) 

Žádost paní Kateřiny Hlaváčové, Úsobrno 14, 679 39 Úsobrno o koupi pozemku p. č. 

172/1 v k. ú. Jaroměřice ve vlastnictví obce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost paní Kateřiny Hlaváčové, 

Úsobrno 14, 679 39 Úsobrno o koupi pozemku p. č. 172/1 v k. ú. Jaroměřice  

ve vlastnictví obce. 

      Usnesení č. 2020/22/13  vzato na vědomí. 

 

Parcela 172/19 a 172/2 – stavební pozemek 3 (Za Tvrzí II) 

Žádost pana Daniela Bocry, Jaroměřice 45 o koupi pozemků ve vlastnictví obce p. č. 

172/19 a p. č. 172/2 v k. ú. Jaroměřice. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost pana Daniela Bocry, Jaroměřice 

45  o koupi pozemků ve vlastnictví obce p. č. 172/19  a p. č. 172/2  v k. ú. Jaroměřice. 

      Usnesení č. 2020/22/14  vzato na vědomí. 

 

Parcela 172/17 – stavební pozemek 4 (Za Tvrzí II) 

Žádost paní Juliany Bocrové, Jaroměřice 43 o koupi pozemku ve vlastnictví obce p. č. 

172/17 v k. ú. Jaroměřice. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost paní Juliany Bocrové, 

Jaroměřice 43  o koupi pozemku ve vlastnictví obce p. č. 172/17 v k. ú. Jaroměřice. 

      Usnesení č. 2020/22/15  vzato na vědomí. 

 

Stavební pozemek Za Tvrzí II – nespecifikovaný 

Žádost pana Mujky Kučeviče o koupi stavebního pozemku ve vlastnictví obce v lokalitě 

Za Tvrzí II v k. ú. Jaroměřice. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost pana Mujky Kučoviče o koupi 

pozemku ve vlastnictví obce v lokalitě Za Tvrzí II v k. ú. Jaroměřice. 

      Usnesení č. 2020/22/16  vzato na vědomí. 

 

 

 

Ad6) Žádosti 

ZŠ a MŠ– změna účelu dotace pro SRPSŠ 

Spolek rodičů, přátel a sponzorů školy při Základní škole a mateřské škole Jaroměřice 

žádá o možnost změny účelu dotace určené na Dětský den z důvodu nekonání akce v době 

koronavirové krize. Poskytnutou částku 15 000 Kč chce vedení školy použít na koupi 
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zahradních párty stanů – využití při společenských akcích školy, obce, případně dalších 

spolků. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje změnu účelu Veřejnoprávní smlouvy  

č. 2/2020 – částka  15 000 Kč bude použita na nákup zahradních párty stanů. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/22/17 bylo schváleno. 

 

AVZO Biskupice – příspěvek na letní tábor 

AVZO Biskupice žádá o finanční příspěvek na letní tábor. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost o finanční příspěvek na letní 

tábor organizace AVZO Biskupice. Zastupitelstvo konstatuje, že z důvodů omezení 

příjmů obce nemůže žádosti vyhovět. 

      Usnesení č. 2020/22/18 vzato na vědomí. 

 

Posunutí termínu dokončení stavby 

Pan Josef Kostiha, Rybníček 19, 683 54 Bošovice žádá o posunutí termínu dokončení 

stavby z důvodu koronavirové krize a prodloužení termínu prací dodavatele stavby. 

Navrhovaný nový termín 28. 2. 2021. Dále žádá o prominutí smluvní pokuty ve výši 

35 000 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje posunutí termínu dokončení stavby  

a prominutí smluvní pokuty ve výši 35 000 Kč  panu Josefu Kostihovi, Rybníček 19,  

683 54 Bošovice. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/22/19 bylo schváleno. 

 

Žádost o příspěvek z rozpočtu obce – ZŠ a MŠ Jaroměřice 

ZŠ a MŠ Jaroměřice žádá o finanční podporu ve výši 15 000 Kč na vybavení školní 

výukové kuchyňky specifikované v žádosti z 29. 5. 2020.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 12/2020. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/22/20 bylo schváleno. 

 

 

Ad7) Smlouva – ZŠ a MŠ na svoz a likvidaci komunálního odpadu 

Zastupitelstvu obce byla předložena k vzetí na vědomí Smlouva o využití systému 

zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem uzavíraná s příspěvkovou 

organizací obce -  ZŠ a MŠ Jaroměřice. Škola bude touto smlouvou zapojena do systému 

obce o nakládání s odpady. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí Smlouvu o využití systému zavedeného 

obcí o nakládání s komunálním odpadem se ZŠ a MŠ Jaroměřice.  

      Usnesení č. 2020/22/21 vzato na vědomí. 
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Ad8) Různé 

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2020/4  

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

2020/4 – „Oprava části fasády zámku Jaroměřice - jižní strana“ část stavební. Dodatkem 

se upravuje cena díla dle skutečně provedených prací a odsouhlasených změn a víceprací. 

Vícepráce vznikly při realizaci stavby a byly řešeny dle požadavků pracovníků památkové 

péče. Celková cena díla se navyšuje o částku 46 650 Kč bez DPH.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/4. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/22/22 bylo schváleno. 

 

Žádost o sítě do oken - pan Kaderka 

Pan Kaderka žádá o pořízení sítí do oken obecního bytu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje možnost umístění sítí do oken obecních bytů, 

za podmínky dodržení stejné barvy jako je dané okno. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/22/23 bylo schváleno. 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina  

 

 

Ověřovatelé zápisu:     Ladislav Jedlička….…….………..……………….… 

 

Vlastimil Matocha…….….………..………………… 
 

 

 

Vyvěšeno dne:   12. 06. 2020 

 

Sňato dne:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Kosík    Mgr. Iveta Glocová 

                          místostarosta           starostka obce 


