
 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva  

konaného dne 10. 02. 2020 v 17:00 hodin 

 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 

Přítomni: 
Antošovský Vítězslav 

Bombera Petr 

Glocová Iveta 

Kosík Stanislav 

Matocha Vlastimil  

Sekyra Radek 

Zuzčák Jan 

 

           občané obce podepsaní na prezenční listině 

 

Omluveni: Jedlička Ladislav, Kosinová Andrea   

 

Program jednání:   
 

1. Zahájení   

1.1. Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

1.2. Schválení programu jednání 

2. Majetkové transakce 

2.1.  Pronájem hrobových míst 

3. Základní škola a mateřská škola Jaroměřice 

3.1. Kalkulace stravného pro rok 2020 

3.2. Návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření  

4. Smlouvy v souvislosti s plátcovstvím DPH 

5. 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 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  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020/19/1 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. 2020/19/2 bylo schváleno. 
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Ad 2) Majetkové transakce 

Pronájem hrobových míst 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s nájemními smlouvami na hrobová a urnová místa  

dle předloženého seznamu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje nájemní smlouvy na hrobová a urnová místa 

dle seznamu. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/19/3 bylo schváleno. 

 
Ad 3) Základní škola a mateřská škola Jaroměřice 

Kalkulace stravného pro rok 2020 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s kalkulací nákladů HČ – stravování na rok 2020. Cena 

za 1 oběd stanovena na 55 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje kalkulaci nákladů HČ – stravování na rok 

2020. Cena za 1 oběd stanovena na 55 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020/19/4 bylo schváleno. 

 
Návrh rozdělení hospodářského výsledku 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem vložení zlepšeného výsledku hospodaření  

do rezervního fondu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje návrh vložení zlepšeného výsledku 

hospodaření do rezervního fondu. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/19/5 bylo schváleno. 

 

Ad4) Smlouvy v souvislosti s plátcovstvím DPH 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s nájemní smlouvou s Vojtěchem Hebelkou,  

IČ: 67461328, na budovu č. p. 361, za měsíční nájemné ve výši 2 000 Kč bez DPH. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje nájemní smlouvu s Vojtěchem Hebelkou,  

IČ: 67461328, na budovu č. p. 361, za měsíční nájemné ve výši 2 000Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/19/6 bylo schváleno. 

 

Ad5) Různé 

Smlouvy REMA Systém, a.s. 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se Smlouvou o využití sběrného dvora pro účely 

zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů 

s firmou REMA Systém, a.s. IČ: 64510263. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Smlouvu o využití sběrného dvora pro účely 

zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií  

a akumulátorů uzavřenou s firmou REMA Systém, a.s. IČ: 64510263. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/19/7 bylo schváleno. 
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Zastupitelstvo obce se seznámilo se Smlouvou o zapojení se do projektu „ZELENÁ 

OBEC“ s firmou REMA Systém, a.s. IČ: 64510263. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje smlouvu o zapojení se do projektu „ZELENÁ 

OBEC“, s REMA Systém, a.s. IČ: 64510263. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/19/8 bylo schváleno. 

 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Nový Dvůr 

Zastupitelstvo obce projednalo nabídku firmy  RECPROJEKT s.r.o., IČ: 26014327  

na zpracování dokumentace pro provedení změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

pro místní část Nový Dvůr. V návrhu je změna stávajícího řešení, navrhujícího 

vybudování ČOV, na nové řešení pomocí centrálně řízených domovních ČOV, které 

budou v majetku obce  a ve správě provozovatele kanalizace  VHOS Moravská Třebová. 

Nabídková cena činí 14 000 Kč bez DPH.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje nabídku od RECPROJEKT s.r.o.,  

IČ: 26014327 na zpracování dokumentace pro provedení změny Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací pro místní část Nový Dvůr. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/19/9 bylo schváleno. 

 

Rekonstrukce kanalizace 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se smlouvou o dílo na akci „Obec Jaroměřice 

rekonstrukce kanalizace – lokalita centrum obce – II. etapa“ s vítězem výběrového řízení  

- firmou  Stavitelství Trynkl s.r.o., IČ: 28796322.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje smlouvu o dílo na akci „Obec Jaroměřice 

rekonstrukce kanalizace – lokalita centrum obce – II. etapa“ s firmou Stavitelství 

Trynkl s.r.o., IČ: 28796322. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/19/10 bylo schváleno. 

 

Smlouva na výkon technického dozoru a BOZP 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s příkazní smlouvou na technický dozor investora  

a koordinátora BOZP v průběhu stavby „Obec Jaroměřice rekonstrukce vodovodu  

a kanalizace lokalita centrum obce – II. etapa“ s Ing. Milanem Štrupem. Smluvní cena 

75 000 Kč.  

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje příkazní smlouvu na technický dozor 

investora a koordinátora BOZP v průběhu stavby „Obec Jaroměřice rekonstrukce 

vodovodu a kanalizace lokalita centrum obce – II. etapa“ s Ing. Milanem Štrupem. 

Smluvní cena 75 000 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/19/11 bylo schváleno. 

 

Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny Pk 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se Smlouvou o sdružování prostředků na nákup 

výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice a navrhlo pro rok 2020 příspěvek  

ve výši 2 500 Kč. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Smlouvu o sdružování prostředků na nákup 

výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice a příspěvek ve výši 2 500 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2020/19/12 bylo schváleno. 

  

Osvětlení hřbitova 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s nabídkou na Solar LED osvětlení hřbitova od Zdeňka 

Schreibera, IČ: 88620387. Celková cena za osvětlení a montáž včetně DPH 309 446 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí nabídku na Solar LED osvětlení 

hřbitova od Zdeňka Schreibera, IČ: 88620387.  

      Usnesení č. 2020/19/13 vzato na vědomí. 

 

Osvětlení nádraží 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s nabídkou na výměnu veřejného osvětlení v lokalitě 

nádraží od Zdeňka Schreibera, IČ: 88620387. Celková cena za výměnu zařízení a montáž 

činí 184 277 Kč včetně DPH. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí nabídku na výměnu veřejného osvětlení 

v lokalitě nádraží od Zdeňka Schreibera, IČ: 88620387.  

      Usnesení č. 2020/19/14 vzato na vědomí. 

 

Ceník služeb od 11. 2. 2020 

Zastupitelstvo obce projednalo změny v Ceníku služeb schváleném dne 16. 12. 2019. 

Nový ceník bude v platnosti od 11. 2. 2020. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Ceník služeb platný od 11. 2. 2020. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/19/15 bylo schváleno. 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina  

 

 

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

 

Jan Zuzčák..……….….………..………………… 
 

Vyvěšeno dne:   13. 2. 2020 

 

Sňato dne:  

 

 

Stanislav Kosík    Mgr. Iveta Glocová 

                          místostarosta           starostka obce 


