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Zápis 

25. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice 

konaného dne 05. 10. 2016 v 17 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 
Přítomni:  

Glocová Iveta    Sekyra Radek
  Grimmerová Věra  
  Kosík Stanislav 

Kosinová Andrea 
                   

 Trávníček Milan  
 Zuzčák Jan  
  
  

Omluveni: Antošovský Vítězslav, Sekanina Ladislav 

 
Na zasedání je přítomno 7 zastupitelů z 9, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. K zápisu 
zasedání zastupitelstva ze dne 7. 9. 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:  Zuzčák Jan, Sekyra Radek  
 
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 – září 2016 
3.2. Rozpočtové opatření č. 5 

4. Majetkové transakce 
4.1. Koupě parcely p. č. 2569/24 v k. ú. Jaroměřice  

5. Odpadové hospodářství 
6. 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:  
- na komunikaci na „Vidlékách“ bude doplněna příčná vpusť 
Bereme na vědomí 

 
ad 3 Finanční transakce 
 Hospodaření obce za leden – září 2016 
 Celkové příjmy  15 461 896 Kč  
 Celkové výdaje  11 011 311 Kč 
 Na účtu KB                             8 718 643 Kč  
 Na účtu ČNB                              312 326 Kč 
 Schváleno 7 hlasy 
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Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 5, příjmy i výdaje se 
navyšují o 113 000 Kč 

 Schváleno 7 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 27. 9. 2016. Závěr 
kontroly – bez závad. 

 Bereme na vědomí 

 
 Zastupitelstvo obce projednalo Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit 

provedený na OÚ Jaroměřice dne 22. 9. 2016. Nebyly shledány chyby a nedostatky. 
 Bereme na vědomí 
 
ad 4 Majetkové transakce 

 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových na koupi pozemku p. č. 2569/24 o výměře 54 m2  v k. ú. Jaroměřice. Kupní 
cena 2 520 Kč. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 
 
ad 5  Odpadové hospodářství - starostka obce seznámila zastupitele s analýzou odpadů za rok 

2015 a 1. pololetí roku 2016. Vzhledem k připravovaným změnám v likvidaci 
komunálních odpadů je třeba značně zvýšit podíl tříděného odpadu oproti komunálnímu. 
Starostka představila zastupitelstvu obce možnost spolupráce s firmou JKR a INCIEN – 
Institutem cirkulární ekonomiky. 

 
ad 6  Různé 
 
 Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu s manželi Vybralovými, Jaroměřice 424 

na užívání části pozemku p. č. 2448/2, ostatní plocha v k. ú. Jaroměřice za účelem zřízení 
parkovacího místa. Cena nájmu stanovena na 1Kč/rok. Starostka obce pověřena podpisem 
smlouvy. 

 Schváleno 7 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost ředitele ZŠ a MŠ Jaroměřice o povolení 
výjimky z počtu žáků ZŠ a MŠ Jaroměřice pro rok 2016-2017. 

  Schváleno 7 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost ředitele ZŠ a MŠ Jaroměřice o čerpání 
částky 150 000 Kč z rezervního fondu školy. Peníze budou použity na financování 
projektu Výzva 22 do doby uvolnění finančních prostředků Ministerstvem školství. 
Bezprostředně poté budou vyčerpané finanční prostředky vráceny zpět do rezervního 
fondu.  

  Schváleno 7 hlasy 
  
 Airsoftový klub JRN Jaroměřice, požádal o možnost užívání obecního pozemku pro 

trénink a aktivity s ním spojené. Zastupitelstvo obce navrhlo pozemky, které by mohly 
být klubu poskytnuty a zahájí jednání s Mysliveckým sdružením HÉK jako správcem 
honitby. 

 Bereme na vědomí 

 
 Zastupitelstvo obce projednalo žádost o finanční příspěvek na pořízení nového babyboxu 

do nemocnice Pardubice, žádosti nebylo vyhověno. 
 Bereme na vědomí 
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 Zastupitelstvo obce projednalo žádost Nadačního fondu Valentina Oswalda Ottendorfera 
ve Svitavách o finanční příspěvek na financování nákupu polohovacích lůžek pro 
Nemocnici ve Svitavách. Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 5 000 Kč. 
Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 
 

 
Výpis z 25. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice  

ze dne 5. 10. 2016 
  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 
2. hospodaření obce za leden – září 2016 
3. Rozpočtové opatření č. 5 – příjmy i výdaje se navyšují o částku 113 000 Kč 
4. kupní smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na koupi pozemku p. 
č. 2569/24 o výměře 54 m2  v k. ú. Jaroměřice, kupní cena 2 520 Kč 

5. nájemní smlouvu s manželi Vybralovými, Jaroměřice 424 na užívání části pozemku p. č. 
2448/2 dle zápisu 

6. udělení výjimky z počtu žáků Základní školy a mateřské školy, Jaroměřice pro školní rok 
2016/2017 

7. čerpání částky 150 000 Kč z rezervního fondu Základní školy a mateřské školy, Jaroměřice 
na financování projektu Výzva 22 dle zápisu 

8. finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč Nadačnímu fondu Valentina Oswalda Ottendorfera ve 
Svitavách na financování nákupu polohovacích lůžek pro Nemocnici ve Svitavách  

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
9. zprávu o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 
10. zápis kontrolního výboru ze dne 27. 9. 2016 – bez závad 

11. Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit provedený na OÚ Jaroměřice dne  
22. 9. 2016  - nebyly shledány chyby a nedostatky 

12. žádost o finanční příspěvek na pořízení nového babyboxu do nemocnice Pardubice 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
13. starostce obce podepsat uzavřené smlouvy 
 
 
Vyvěšeno dne:  10. 10. 2016 
Sňato dne:              26. 10. 2016 
Zveřejnění zápisu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Iveta Glocová          Stanislav Kosík  
    starostka obce             místostarosta 


