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Zápis 

24. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice 

konaného dne 07. 09. 2016 v 17 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 
Přítomni:  

Antošovský Vítězslav   Sekyra Radek
  Glocová Iveta  
  Grimmerová Věra 

Kosík Stanislav 
  Kosinová Andrea                     

 Trávníček Milan  
 Zuzčák Jan  
  
  

 
Omluveni: Sekanina Ladislav 

 
Na zasedání je přítomno 8 zastupitelů z 9, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. K zápisu 
zasedání zastupitelstva ze dne 13. 7. 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:  Antošovský Vítězslav, 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. Zpráva finančního výboru 
3.2. Hospodaření obce za období leden – srpen 2016 
3.3. Rozpočtové opatření č.4 
3.4. Nájemní smlouva na hrobové místo 

4. Majetkové transakce 
4.1. Prodej parcely p.č. 1835/17 v k.ú. Jaroměřice (pod Kalvárií) 
4.2. Prodej parcely p.č. 166/37 v k.ú. Jaroměřice (Za Tvrzí) 
4.3. Darovací smlouva – Jednotka SDH (dýchací technika) 

5. Výběrové řízení – Protipovodňová opatření 
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Jaroměřice 284/1 
7. Aplikace mobilní rozhlas 
8. Různé 
Program jednání doplněn o podání došlá po datu vyvěšení. 
Schváleno 8 hlasy 
 
 ad 2  Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny.  

 
Informace starostky obce Zastupitelstvu:  
- žádost o dotaci na Rozšíření sběrného dvora v Jaroměřicích je ve stadiu přípravy, je 

nutno přepracovat a KÚ Pk schválit provozní řád. 
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- jednání s HZS Jevíčko o kupní smlouvě na p. č. st. 16 – Ing. Jurka žádá po obci návrh 
kupní ceny za bytovou jednotku č. popisné 3. Obec žádá po HZS prohlídku objektu a 
podmínky nájemní smlouvy. Poté bude nabídka předložena.  

- byly ukončeny práce na zakázce Oprava místní komunikace Jaroměřice – úsek 
Vidléky 

- nový zahradní traktor John DEERE X 305R, po odzkoušení byl shledán jako 
nevyhovující a byl vrácen prodejci. Jako alternativa byl vybrán a koupen zahradní 
traktor Expert 105.220 H od firmy Mountfield.  

- Bereme na vědomí 

 
ad 3 Finanční transakce 
 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se zprávou z jednání finančního výboru.  
 Bereme na vědomí 
 
 Hospodaření obce za leden – srpen 2016 
 Celkové příjmy  13 109 784 Kč  
 Celkové výdaje    8 940 071 Kč 
 Na účtu KB                             8 455 527 Kč  
 Na účtu ČNB                              294 570 Kč 
 Schváleno 8 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4, příjmy i výdaje se 
navyšují o 1 209 114 Kč 

 Schváleno 8 hlasy 
 
Zastupitelstvo obce schválilo nájemní smlouvu na pronájem hrobového místa č. 600 a 601 
s paní Magdalenou Brencutovou, Jaroměřice 42. Smluvní cena ve výši 1 080 Kč, doba 
pronájmu 15 let. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy.  

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 
 
ad 4 Majetkové transakce 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádosti o koupi pozemku p. č. 1835/17 od pana 
Oldřicha Béma a pana Petra Zony, Boskovice.  
Bereme na vědomí 

 
Zastupitelstvo obce posoudilo všechny došlé žádosti o koupi pozemku 1835/17 o výměře 
1 821 m2   v k. ú. Jaroměřice k výstavbě rodinného domu a schválilo jako budoucí 
kupující slečnu Markétu Kouřilovou, Okružní II/253, 569 43 Jevíčko. Kupní cena 
stanovena dohodou 210 Kč/m2, tedy 382 410 Kč. Náklady spojené s kupní smlouvou, 
vkladem do katastru nemovitostí a daní z nabytí nemovitých věcí hradí kupující.  
Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Mgr. Radomíry Zvejškové, Uhřice 12, 679 63 Velké 
Opatovice o koupi pozemku na stavbu rodinného domku p. č. 166/37 o výměře 1 091 m2   
v k. ú. Jaroměřice. Kupní cena stanovena dohodou 150 Kč/m2, tedy 163 650 Kč. Náklady 
spojené s kupní smlouvou, vkladem do katastru nemovitostí a daní z nabytí nemovitých 
věcí hradí kupující. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 
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Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu SML/2016/206 uzavřenou s městem 
Čelákovice. Předmětem daru jsou 3 ks dýchací techniky včetně ocelových lahví pro SDH 
Jaroměřice. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 
 
 
ad 5  Výběrové řízení na akci Protipovodňová opatření Jaroměřice  
 Komise vyhodnotila podané nabídky od firem:  
 - SOVT – RADIO, spol. s. r. o., Vodňany II  1 868 811 Kč  
 - Mopos Communications, a. s., Pardubice     1 833 944 Kč  
 - TEWIKO Systems s. r. o., Liberec    1 763 164 Kč  
 Výběrová komise doporučila Zastupitelstvu obce jako zhotovitele zakázky firmu 

TEWIKO Systems s.r.o., Liberec. Zastupitelstvo obce doporučení akceptovalo a nabídku 
firmy TEWIKO Systéme schválilo. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy o dílo.  

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 
 
ad 6  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-2008262/VB/3, 
Jaroměřice, 284/1,  Somol rekreace – nové. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 
 
ad 7  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na zřízení aplikace Mobilního rozhlasu s firmou 

Neogenia s. r. o. IČO: 29198950. Smluvní cena stanovena ve výši 60 379 Kč vč. DPH, 
zahrnuje dvouletou licenci na systém a aplikaci Mobilního rozhlasu. Starostka obce 
pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 
 
ad 8  Různé 
 Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádosti manželů Vybralových, Jaroměřice 424 o 

možnost pronájmu části pozemku č.p. 2448/2, ostatní plocha v k. ú. Jaroměřice. Za 
účelem zbudování parkovacího místa. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu 
části pozemku. 

 Schváleno 8 hlasy 

 
 Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádosti pana Františka  Pudíka, Jaroměřice 175 o úklid 

a úpravu dřevin v korytě potoka v části u domu č. p. 130. Dále upozornění na skladování 
biologického odpadu v korytě potoka panem Romanem Řehořkem č. p. 130. 
Místostarosta obce pověřen poučit pana Řehořka o možnosti ukládání odpadu ve Sběrném 
dvoře a domluvit se na úklidu a úpravě dřevin. 

 Bereme na vědomí, uloženo 

 
 Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádosti Českého zahrádkářského svazu Jaroměřice o 

možnosti povolení samovýroby palivového dříví v obecním lese. Zastupitelstvo obce 
žádost schvaluje. 

 Schváleno 8 hlasy 
  
 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s Ing. arch. Helenou Hrudovou, Jaroměřice 349, 

na vypracování projektu na revitalizaci zámeckého nádvoří a přilehlé zahrady. Cena díla 
45 000 Kč. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 
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 Zastupitelstvo obce projednalo návrh, který byl předložen Lesnímu statku Šubířov – 
odvoz dřeva z lesa v části Vidléky. Obec Jaroměřice požádala lesního správce o dopravu 
dřevní hmoty z lesa mimo lokalitu Vidléky. Navrhujeme upravit lesní cestu podél lesního 
porostu směrem k Dobračovu. Zastupitelstvo obce schvaluje možnost minimálních 
terénních úprav na pozemku p. č. 2547/2 v k. ú. Jaroměřice v majetku obce Jaroměřice 
z důvodu zprůjezdnění této trasy. Po zkušebním provozu budou možnosti dopravy 
vyhodnoceny a navržen další postup. 

 Schváleno 8 hlasy 

  
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1  ke smlouvě o dílo č. 7/2016  Komunikace 
Jaroměřice – úsek Vidléky. Tímto dodatkem se mění termín dokončení stavby  na  
15. 10. 2016 a termín vyklizení staveniště na 31. 10. 2016. Ostatní ustanovení zůstávají 
beze změny. Starostka obce pověřena podpisem dodatku. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 2  ke smlouvě o dílo č. 7/2016  Komunikace 
Jaroměřice – úsek Vidléky. Tímto dodatkem se mění cena díla (započtením víceprací a 
méněprací) – celková cena díla včetně DPH činí 1 862 713 Kč. Ostatní ustanovení 
zůstávají beze změny. Starostka obce pověřena podpisem dodatku. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 
 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup dvou kameninových koryt a jejich umístění na 

komunikaci na „Vidlékách“ podél č. p. 118. Tato komunikace je v paspartu obecních 
komunikací vedena jako chodník, koryta tedy budou umístěna tak, aby umožňoval 
projíždění pouze osobním automobilům. Starostka obce pověřena nákupem a umístěním. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 
 
 Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádný příspěvek ve výši 13 083 Kč Regionu MTJ. 

Tento příspěvek je  spoluúčastí obce Jaroměřice na dotaci POV 2016 – zbudování stání 
pro kontejnery na tříděný odpad na  Račanech. 

 Schváleno 8 hlasy  
 
 Zastupitelstvo obce schválilo nájemní smlouvu na nebytové prostory – ordinace na  č. p. 

200 s paní Pavlínou Liškovou, Jaroměřice 27. Nájemní cena stanovena ve výši 40 Kč/m2, 
celková výměra činí 61,85 m2, celkové nájemné 2 474 Kč. Starostka obce pověřena 
podpisem smlouvy. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 
 Zastupitelstvo obce schválilo záměr koupě nemovitosti č.p. 202. Starostka obce pověřena 

zajištěním smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 
 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 

   
Výpis z 24. usnesení zasedání Zastupitelstva obce Jaroměřice  

ze dne 7. 9. 2016 
  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 
2. hospodaření obce za leden – srpen 2016 
3. Rozpočtové opatření č. 4 – příjmy i výdaje se navyšují o 1 209 114 Kč 
4. smlouvu na pronájem hrobového místa č. 600 a 601 s paní Magdalenou Brencutovou, 

Jaroměřice 42 dle zápisu 
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5. prodej pozemku p. č. 1835/17 o výměře 1 821 m2  v k. ú. Jaroměřice slečně Markétě 
Kouřilové, Okružní II/253, 569 43 Jevíčko dle zápisu; kupní cena činí 382 410 Kč 

6. prodej pozemku p. č. 166/37 o výměře 1 091 m2  v k. ú. Jaroměřice Mgr. Radomíře 
Zvejškové, Uhřice 12, 679 63 Velké Opatovice dle zápisu; kupní cena činí 163 650 Kč 

7. darovací smlouvu SML/2016/206 s městem Čelákovice na dýchací techniku pro SDH 
Jaroměřice dle zápisu 

8. firmu TEWIKO Systems s.r.o., Liberec jako zhotovitele zakázky Protipovodňová opatření 
Jaroměřice; cena projektu je 1 763 164 Kč vč. DPH 

9. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o 
právu provést stavbu č. IP-12-2008262/VB/3, Jaroměřice, 284/1, Somol rekreace – nové 

10. smlouvu na zřízení Mobilního rozhlasu s firmou Neogenia s. r. o. IČO: 29198950 
11. záměr pronájmu části pozemku č. p. 2448/2 za účelem zbudování parkovacího místa 
12. možnost provést prořezávku v obecním lese za účelem získání palivového dřeva pro Český 

zahrádkářský svaz Jaroměřice 
13. smlouvu s Ing. arch. Helenou Hrudovou, Jaroměřice 349, na vypracování projektu na 

revitalizaci zámeckého nádvoří a zahrady; cena díla 45 000 Kč 
14. Lesnímu statku Šubířov nezbytně nutné terénní úpravy na parcele 2547/2 v k. ú. Jaroměřice 

ve věci odklonění dopravy dřeva z lokality Vidléky 
15. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 7/2016 Komunikace Jaroměřice – úsek Vidléky 
16. dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 7/2016 Komunikace Jaroměřice – úsek Vidléky 
17. nákup dvou kameninových koryt a jejich umístění na místní komunikaci na „Vidlékách“ 

podél č. p. 118 dle zápisu 
18. mimořádný příspěvek Regionu MTJ ve výši 10 083 Kč dle zápisu 
19. nájemní smlouvu na nebytové prostory na č. p. 200 s paní Pavlou Liškovou, výše nájmu činí 

2 474 Kč měsíčně dle zápisu 
20. záměr koupě nemovitosti č.p. 202 
 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
21. zprávu o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 
22. zprávu z jednání finančního výboru 

23. žádosti pánů Oldřicha Béma a  Petra Zony o koupi pozemku p. č. 1835/17 v k. ú. Jaroměřice 

24. žádosti pana Františka Pudíka, Jaroměřice 175 o úklid a úpravu dřevin v korytě potoka v části 
u domu č. p. 130. Dále upozornění na skladování biologického odpadu v korytě potoka 
panem Romanem Řehořkem č. p. 130 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
25. starostce obce podepsat uzavřené smlouvy a dodatky 
26. místostarostovi vyřešit žádost o úklid a úpravu dřevin v korytě potoka dle zápisu 
27. starostce obce nakoupit a umístit kameninová koryta dle zápisu 
28. starostce obce zajistit Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na nemovitost č.p. 202 
 
Vyvěšeno dne:  14. 9. 2016 
Sňato dne:              30. 9. 2016 
Zveřejnění zápisu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 
 
 
 

Mgr. Iveta Glocová          Stanislav Kosík  
    starostka obce             místostarosta 


