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Zápis 

23. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice 

konaného dne 13. 07. 2016 v 17 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 
Přítomni:  

Glocová Iveta    Sekanina Ladislav
  Grimmerová Věra  
  Kosík Stanislav 

Kosinová Andrea 
                       

 Trávníček Milan  
 Zuzčák Jan  
  

Omluveni: Antošovský Vítězslav, Sekyra Radek 

 
Na zasedání je přítomno 7 zastupitelů z 9, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. K zápisu 
zasedání zastupitelstva ze dne 8. 6. 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:  Trávníček Milan, Zuzčák Jan  
 
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. Finanční transakce 

3.1. Hospodaření obce za období leden – červen 2016 
3.2. Rozpočtové opatření č. 3 
3.3. Interní audit – obec Jaroměřice 
3.4. Veřejnoprávní kontrola – Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice 
3.5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk – dodatek č. 1 
3.6. Smlouva o dílo – místní komunikace, kontejnerové hnízdo 

4. Majetkové transakce 
4.1. Návrh kupní smlouvy na budovy na p. č. st. 16 

5. Různé 
Program jednání doplněn o podání došlá po datu vyvěšení. 
Schváleno 7 hlasy 
 
 ad 2  Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny.  

 
Informace starostky obce Zastupitelstvu:  
- smlouvy o prodeji pozemků a betonového oplocení panu Petru Bomberovi, 

Jaroměřice 393, jsou podepsány 
- byly zahájeny práce na zakázce Oprava místní komunikace Jaroměřice – úsek Vidléky 
- zatím nebyly dodány průkazy energetické náročnosti budov od Ing. Karla Syrového 
Bereme na vědomí 
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ad 3 Finanční transakce 
 Hospodaření obce za leden – červen 2016 
 Celkové příjmy   9 521 508 Kč  
 Celkové výdaje   6 299 258 Kč 
 Na účtu KB                            7 801 958 Kč  
 Na účtu ČNB                                    676 Kč 
 Schváleno 7 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3, příjmy i výdaje se 
navyšují o 628 434 Kč 

 Schváleno 7 hlasy 

 
 Zastupitelstvo obce se seznámilo se Zápisem o výsledku kontroly nahrazující interní audit 

provedený na OÚ Jaroměřice dne 17. 6. 2016. Nebyly shledány chyby a nedostatky. 
 Bereme na vědomí 

 
 Zastupitelstvo obce se seznámilo s Protokolem o výsledku veřejnoprávní kontroly 

v Základní škole a mateřské škole, Jaroměřice, okres Svitavy. Nález kontrolní komise 
v zápisu k inventarizaci je uvedeno „podpis osoby odpovědné za provedení 
inventarizace“, správně má být inventury. Ostatní kontrolované body bez chyb a 
nedostatků. 

 Bereme na vědomí 

 
 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, evidenční 
číslo: OŽPZ/16/21822 od Pardubického kraje, na PD pro rekonstrukci kanalizace. 
Starostka obce pověřena podpisem dodatku. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 

 
 Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele díla na akci vybudování kontejnerového 

hnízda na Račanech pana Petra Kubu, Jaroměřice 290, IČ: 65190009. 
 Schváleno 7 hlasy 
 
ad 4 Majetkové transakce 
 Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem kupní smlouvy na budovy na p. č. st. 16. 

V současné době se čeká na vyjádření Hanácké zemědělské společnosti. 
Bereme na vědomí 

 
ad 5  Různé 
 Žádost Okresního sdružení hasičů Svitavy o finanční příspěvek na zhotovení krajského 

praporu. Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 1 000,- Kč 
 Schváleno 7 hlasy 
 
 Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení 1 000 ks informačního letáku o obci Jaroměřice. 

Nejvýhodnější nabídku předložila firma GRAFIES, a.s., Dukelských hrdinů 128, Hlinsko. 
Starostka obce pověřena objednáním. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 
 
 Paní Markéta Kouřilová, Okružní II/253, 569 43 Jevíčko, požádala o koupi pozemku ve 

vlastnictví obce Jaroměřice - pozemek p. č. 1835/17 o výměře 1821 m2 v k. ú. Jaroměřice. 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje výše uvedeného pozemku. 
Schváleno 7 hlasy 

 



 3 

 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr podat žádost o poskytnutí dotace v rámci  OPŽP – 
oblast podpory 3.1 – Prevence vzniku odpadů, projekt Pořízení kompostérů a štěpkovače 
pro obec Jaroměřice. 
Schváleno 7 hlasy 

 
V souvislosti s žádostí o dotaci schvaluje firmu CTS corp., s.r.o., Bubenská 421/3,  
170 00 Praha 7 jako zhotovitele dokumentace potřebné k podání žádosti. Dohodnutá cena 
díla činí 99 000 Kč + DPH. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy o dílo. 
Schváleno 7 hlasy 
 

 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr podat žádost o poskytnutí dotace v rámci  OPŽP – 
oblast podpory 3.2 – Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů, 
projekt Výstavba sběrného dvora pro obec Jaroměřice. 
Schváleno 7 hlasy 
 
V souvislosti s touto žádostí o dotaci schvaluje firmu CTS corp., s.r.o., Bubenská 421/3,  
170 00 Praha 7 jako zhotovitele dokumentace potřebné k podání žádosti. Dohodnutá cena 
díla činí 159 000 Kč + DPH. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy o dílo. 

 Schváleno 7 hlasy 
 
 Zastupitelstvo obce projednalo žádost firmy Stavební  vodohospodářská s.r.o., Moravská 

Třebová na částečnou úhradu nákladů spojených s opravou napojení kanalizační přípojky 
domu č. p. 302 v Jaroměřicích. Protože se jedná o reklamaci zakázky provedené na 
základě SoD č. 07/2011 ze dne 11. 7. odmítá zastupitelstvo obce podíl na úhradě 
předložených nákladů.  
Zamítnuto 7 hlasy 

 Zastupitelstvo obce se zavazuje uhradit náklady majitelům nemovitosti č. p. 302 na 
nezbytně nutnou opravu sklepních prostor poničených nefunkční kanalizační přípojkou. 

 Schváleno 7 hlasy 
 
 Zastupitelstvo obce schválilo záměr koupě zahradního traktoru John DEERE X 305R dle 

nabídky firmy LUKROM spol. s.r.o., Lípa 81, 763 11 za nabídkovou cenu 133 000 Kč 
včetně DPH. 

 Schváleno 7 hlasy 
 
 Zastupitelstvo obce se seznámilo s nabídkou od paní Soni Válečkové, Krnovská 2968/17, 

746 01 Opava, na prodej domu čp. 202 Jaroměřice. 
 Bereme na vědomí 

 
 

 
Výpis z 23. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice  

ze dne 13. 7. 2016 
  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 
2. hospodaření obce za leden – červen 2016 
3. rozpočtové opatření č. 3 – příjmy i výdaje se navyšují o 628 434 Kč 
4. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, evidenční číslo: OŽPZ/16/21822 z rozpočtu 

Pardubického kraje  na akci „Jaroměřice - rekonstrukce kanalizace, PD“ 
5. jako zhotovitele kontejnerového stání na Račanech pana Petra Kubu  IČ: 65190009 
6. finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč Okresnímu sdružení hasičů na zhotovení krajského 

praporu  
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7. zhotovení informačního letáku o obci Jaroměřice dle nabídky předložené firmou GRAFIES, 
a.s., Dukelských hrdinů 128, Hlinsko  

8. záměr prodeje pozemku p. č. 1835/17 o výměře 1821 m2  v k. ú. Jaroměřice 
9. záměr podání žádosti o dotaci v rámci  OPŽP – oblast podpory 3.1 – Prevence vzniku 

odpadů, projekt Pořízení kompostérů a štěpkovače pro obec Jaroměřice 
10. Smlouvu o dílo s firmou CTS corp., s.r.o., Bubenská 421/3, 170 00 Praha 7 na zhotovení 

dokumentace potřebné k podání žádosti o dotaci v rámci  OPŽP – oblast podpory 3.1 – 
Prevence vzniku odpadů 

11. záměr podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP – oblast podpory 3.2 – Zvýšení podílu 
materiálového a energetického využití odpadů 

12. Smlouvu o dílo s firmou CTS corp., s.r.o., Bubenská 421/3, 170 00 Praha 7 na zhotovení 
dokumentace potřebné k podání žádosti o dotaci v rámci  OPŽP – oblast podpory 3.2 – 
Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů 

13. úhradu nákladů na nezbytně nutnou opravu sklepních prostor poničených nefunkční 
kanalizační přípojkou majitelům nemovitosti č. p. 302  

14. záměr koupě zahradního traktoru John DEERE X 305R dle předložené nabídky 

 

Zastupitelstvo obce zamítá: 
15. úhradu nákladů Stavební vodohospodářské s.r.o. za opravu reklamované kanalizační přípojky 

na č. p. 302 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
16. zprávu o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 
17. zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit provedený na OÚ Jaroměřice dne  

17. 6. 2016 

18. protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly v Základní škole a mateřské škole, Jaroměřice 

19. návrh kupní smlouvy na budovy na p. č. st. 16 

20. nabídku od paní Soni Válečkové, Krnovská 2968/17, 746 01 Opava na prodej domu čp. 202 
Jaroměřice 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
21. starostce obce podepsat uzavřené smlouvy 
 
 
Vyvěšeno dne:  18. 7. 2016 
Sňato dne:                3. 8. 2016 
Zveřejnění zápisu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Iveta Glocová          Stanislav Kosík  
    starostka obce             místostarosta 


