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Zápis 

22. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice 

konaného dne 08. 06. 2016 v 17 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 
Přítomni:  

Glocová Iveta    Sekanina Ladislav
  Grimmerová Věra  
  Kosík Stanislav 

Kosinová Andrea 
                       

 Sekyra Radek  
 Trávníček Milan  
 Zuzčák Jan 

Omluveni: Antošovský Vítězslav 

 
Na zasedání je přítomno 8 zastupitelů z 9, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. K zápisu 
zasedání zastupitelstva ze dne 11. 5. 2016 nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl řádně 
ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. 
 
Návrhová komise:   Kosík Stanislav, Grimmerová Věra 
Ověřovatelé zápisu:  Kosinová Andrea, Sekanina Ladislav  
 
Program jednání:  

 
 

1. Zahájení  
1.1. Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
1.2. Schválení programu jednání 

2. Zpráva o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 
3. Zpráva finančního výboru 
4. Hospodaření za rok 2015 – Obec Jaroměřice a ZŠ a MŠ Jaroměřice 

4.1. Hospodaření obce a Závěrečný účet obce Jaroměřice za rok 2015 včetně Zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce Jaroměřice za rok 2015 

4.2. Účetní závěrka obce Jaroměřice za rok 2015 
4.3. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Jaroměřice za rok 2015 
4.4. Inventarizační zpráva za rok 2015 

5. Finanční transakce 
5.1. Hospodaření obce za období leden – květen 2016 
5.2. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  PK 
5.3. Protokol o kontrole – OSSZ Svitavy 
5.4. Žádost o finanční příspěvek 

6. Majetkové transakce 
6.1. Nájemní smlouvy na bytové prostory 
6.2. Nájemní smlouvy na nebytové prostory 
6.3. Nájemní smlouvy na hrobová místa 

7. Rekonstrukce silnice II/371 Jaroměřice – Jevíčko 
8. OZV 1/2016 – Požární řád 
9. Různé 
 
Program jednání doplněn o podání došlá po datu vyvěšení. 
Schváleno 8 hlasy 
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 ad 2   Informace starostky obce zastupitelstvu:  
- část příkopy (mezi příčnou vpustí a prvním propustkem) kolem místní komunikace ve 

Třešinkách budou doplněna o betonová koryta z důvodu snadnější údržby a čistění 
- smlouvy o prodeji pozemků a betonového oplocení panu Petru Bomberovi, 

Jaroměřice 393 budou podepsány v následujícím týdnu, stejně tak Smlouva o dílo na 
akci Oprava místní komunikace Jaroměřice – úsek Vidléky s firmou Hrbata s.r.o., 
Jevíčko  

- zatím nebyly dodány průkazy energetické náročnosti budov od pana Ing. Karla 
Syrového 

- na VPP ze zdravotních důvodů již nebude schopen nastoupit pan Ladislav Gloc, místo 
něj bude podána žádost o umístění paní Heleny Horákové 

- je vypsána výzva na  „Sociální bydlení (pro SVL)“ z IROP  
Zbývající úkoly z minulého zasedání byly splněny. 
Bereme na vědomí 

 
ad 3 Zastupitelstvo obce se seznámilo se zprávou z jednání finančního výboru. 

Bereme na vědomí 
 

ad 4 Hospodaření za rok 2015 – Obec Jaroměřice a ZŠ a MŠ Jaroměřice 
  
 Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Jaroměřice za rok 2015 Krajským úřadem Pardubického kraje – nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. 
Bereme na vědomí 

 
 Dále zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet obce Jaroměřice za rok 2015 a 

vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce Jaroměřice za rok 2015 bez výhrad. 
Schváleno 8 hlasy 

 
 Zastupitelstvo obce schválilo Účetní závěrku obce Jaroměřice za rok 2015 formou 

Protokolu o schvalování účetní závěrky. 
Schváleno 8 hlasy 

 
 Zastupitelstvo obce schválilo Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy za rok 2015 formou Protokolu o schvalování 
účetní závěrky.  
Schváleno 8 hlasy 
 
Zastupitelstvo obce schválilo Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace 
k 31. 12. 2015 
Schváleno 8 hlasy 

 
ad 5  Finanční transakce 
 Hospodaření obce za leden – květen 2016 
 Celkové příjmy   7 187 804 Kč  
 Celkové výdaje   4 951 596 Kč 
 Na účtu KB                            6 654 617 Kč  
 Na účtu ČNB                              61 974 Kč 
 Schváleno 8 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu PK Program 
obnovy venkova č. OŽPZ/16/22139 ve výši 100 000 Kč na akci „Oprava komunikace – 
Vidléky“. Starostka obce pověřena jejím podpisem. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 
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 Zastupitelstvo obce se seznámilo s Protokolem o kontrole plnění povinností 

v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  za období  od 1.7.2013 do 
30.4.2016 provedené  OSSZ Svitavy – nebyly zjištěny nedostatky. 

 Bereme na vědomí 
  
 Zastupitelstvo obce projednalo žádost Asociace rodičů a přátel postižených dětí ČR, 

Prostějov o finanční příspěvek. Žádosti nebude vyhověno pro velký počet požadavků o 
pomoc pro postižené z blízkého okolí.  

 Bereme na vědomí 
  
 Zastupitelstvo obce projednalo žádost P.A.O.S. Thurn Taxis Biskupice o finanční 

příspěvek na léčebné výlohy pro postiženou Lucii Dvořákovou z Pacova. Osobně žádost 
zastupitelstvu prezentovala paní Eva Wiltsch, místopředsedkyně spolku. Zastupitelstvo 
obce schválilo příspěvek ve výši 3 000 Kč. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 
ad 6 Majetkové transakce 
  
 Zastupitelstvo obce schválilo dodatky k nájemním smlouvám na bytové prostory: 
 
 - č. 7 k nájemní smlouvě na bytové prostory uzavřené s paní Danou Šedinovou. Tímto 

dodatkem se prodlužuje trvání nájemní smlouvy na období od 1. 7. 2016 do  
30. 6. 2017. Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 
 
 - č. 2 k nájemní smlouvě na bytové prostory uzavřené s paní Denisou Krejčířovou. Tímto 

dodatkem se prodlužuje trvání nájemní smlouvy na období od 1. 7. 2016 do 
 30. 6. 2017. Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 
  
 - č. 11 k nájemní smlouvě na bytové prostory uzavřené s panem Milanem Trávníčkem. 

Tímto dodatkem se prodlužuje trvání nájemní smlouvy na období od 1. 7. 2016 do 
 30. 6. 2017. Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 
 Zastupitelstvo obce schválilo dodatky k nájemním smlouvám na nebytové prostory: 
 
 - č. 7 k nájemní smlouvě na nebytové prostory (kosmetika) uzavřené s paní Lenkou 

Hrbatovou. Tímto dodatkem se prodlužuje trvání nájemní smlouvy na období od 1. 7. 
2016 na dobu neurčitou. Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 
 - č. 9 k nájemní smlouvě na nebytové prostory (kadeřnictví) uzavřené s paní Lenkou 

Navrátilovou. Tímto dodatkem se prodlužuje trvání nájemní smlouvy na období od 1. 7. 
2016 na dobu neurčitou. Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

  
 - č. 3 k nájemní smlouvě na nebytové (skladové) prostory uzavřené s paní Lenkou 

Navrátilovou. Tímto dodatkem se prodlužuje trvání nájemní smlouvy na období od  
1. 7. 2016 na dobu neurčitou. Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 
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Zastupitelstvo obce schválilo nájemní smlouvu na pronájem hrobového místa v urnovém 
háji č. 85 s paní   Miloslavou Ochranovou, Jaroměřice 296. Starostka obce pověřena 
podpisem smlouvy.  

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 
 
Zastupitelstvo obce schválilo nájemní smlouvu na pronájem hrobového místa v urnovém 
háji č. 73 s panem Jaroslavem Budigem, Jaroměřice 365. Starostka obce pověřena 
podpisem smlouvy.  

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 
 
ad 7  Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o podmínkách provedení stavby s Pardubickým 

krajem ve věci Modernizace silnice II/371 Jevíčko – Jaroměřice. Starostka obce pověřena 
podpisem smlouvy. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 
 
ad 8  Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016- 

Požární řád. 
  Vydáváme (8 hlasů pro) 
 
ad 9 Různé  

Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek regionu MTJ ve výši 25,- Kč na obyvatele, tedy 
30 100 Kč.  
Schváleno 8 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce schválilo žádost vedení ZŠ a MŠ Jaroměřice o převod finančních 
prostředků ve výši 40 000 Kč z rezervního fondu na pořízení interaktivní tabule. 
Schváleno 8 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce schválilo záměr koupě pozemku p. č. 2569/24  o výměře  
54 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Starostka obce pověřena 
podáním žádosti. 
Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 
Dále starostka seznámila zastupitelstvo s výsledky jednání s HZS Jevíčko ve věci 
hospodářských budov na parcele p. č. st. 16 (v sousedství zámku). Vedení HZS Jevíčko 
přistoupilo na nabídku obce odkoupit nevyužívaný objekt za částku 1,- Kč. Starostka 
obce pověřena podpisem kupní smlouvy. 
Schváleno 8 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce schválilo jako zhotovitele díla Oprava komunikace – Vidléky p.č. 
1806/1 v k. ú. Jaroměřice firmu LAKKS s.r.o. Hradec Králové. Starostka obce pověřena 
podpisem smlouvy o dílo. 
Schváleno 7 hlasy, 1 se zdržel hlasování (oznámen střet zájmů – R. Sekyra) 

 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s realizací POV podpory obnovy venkova 2016 
v regionu MTJ – veřejná prostranství v obcích. Jaroměřicím přiznána dotace v celkové 
výši 34 014,- Kč (z toho 10 204,- Kč z vlastních zdrojů) na vybudování stání pro 
kontejnery na tříděný odpad na Račanech. 
Bereme na vědomí 

 
 Zastupitelstvo obce se seznámilo se Závěrečným účtem Regionu MTJ za rok 2015 

Bereme na vědomí 
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Zastupitelstvo obce se seznámilo se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření 
Regionu MTJ za rok 2015 
Bereme na vědomí 

 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu Regionu MTJ 
za rok 2015 
Bereme na vědomí 

 

 
Hosté: 
 Wiltsch Eva: prezentace žádosti o finanční podporu pro postiženou Lucii Dvořákovou 

z Pacova. 
Hrdina Zdeněk: informoval, že nemá možnost parkovat osobní automobily na svém 
pozemku. Dále navrhl několik řešení této problematiky pro ulici „Chmelník“ 

 
 
 
 
 

Výpis z 22. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice  

ze dne 8. 6. 2016 
  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 
2. celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 2015 včetně Zprávy Pardubického 

kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad  
3. účetní závěrku obce Jaroměřice za rok 2015 – bez výhrad 

4. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jaroměřice, okres 
Svitavy za rok 2015 – bez výhrad 

5. Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2015 
6. hospodaření obce za leden – květen 2016 
7. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu PK Program obnovy venkova č. OŽPZ/16/22139 ve 

výši 100 000,- Kč na akci „Oprava komunikace - Vidléky“ 
8. finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč pro postiženou Lucii Dvořákovou dle zápisu 
9. dodatek č. 7 k nájemní smlouvě na bytové prostory s paní Danou Šedinovou 
10. dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na bytové prostory s paní Denisou Krejčířovou 
11. dodatek č. 11 k nájemní smlouvě na bytové prostory s panem Milanem Trávníčkem 
12. dodatek č. 7 k nájemní smlouvě na nebytové prostory (kosmetika) s paní Lenkou Hrbatovou 
13. dodatek. 9 k nájemní smlouvě na nebytové prostory (kadeřnictví) s paní Lenkou Navrátilovou 
14. dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na nebytové prostory (skladové prostory) s paní Lenkou 

Navrátilovou 
15. nájemní smlouvu na hrobové místo v urnovém háji č. 85 s paní Miloslavou Ochranovou 
16. nájemní smlouvu na hrobové místo v urnovém háji č. 73 s panem Jaroslavem Budigem 
17. Smlouvu o podmínkách provedení stavby s Pardubickým krajem ve věci Modernizace silnice 

II/371 Jevíčko – Jaroměřice 
18. příspěvek regionu MTJ na rok 2016 ve výši 30 100,- Kč  
19. žádost ZŠ Jaroměřice o převod 40 000,- Kč z rezervního fondu na pořízení interaktivní tabule 
20. záměr koupě pozemku p. č. 2569/24  o výměře 54 m2  
21. záměr koupě hospodářských budov na p. č. st. 16 dle zápisu 
22. firmu LAKKS s.r. o. jako zhotovitele díla Oprava komunikace – Vidléky p.č. 2806/1 
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Zastupitelstvo obce vydává: 

23. OZV č. 1/2016 -  Požární řád 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
24. zprávu o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 
25. zprávu finančního výboru 

26. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jaroměřice za rok 2015 Krajským úřadem 
Pardubického kraje 

27. Protokol o kontrole č. 293/16/668 Okresní správy sociálního zabezpečení dle zápisu 
28. žádost Asociace rodičů a přátel postižených dětí ČR, Prostějov o finanční příspěvek 

29. realizaci POV 2016 Regionu MTJ  - veřejná prostranství v obcích 

30. Závěrečný účet Regionu MTJ za rok 2015 

31. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Regionu MTJ za rok 2015 

32. výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Regionu MTJ za rok 2015 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
33. starostce obce podepsat uzavřené smlouvy 
34. starostce obce podat žádost o koupi pozemku p. č. 2569/24 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  13. 5. 2016 
Sňato dne:              28. 5. 2016 
Zveřejnění zápisu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Iveta Glocová          Stanislav Kosík  
    starostka obce             místostarosta 


