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 Zápis 

26. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice 

konaného dne 09. 11. 2016 v 17 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 
Přítomni:  

Antošovský Vítězslav   Kosík Stanislav

  Glocová Iveta  

  Grimmerová Věra (dostavila  

se v 17:23) 

                       

 Sekanina Ladislav  

 Sekyra Radek  

 Trávníček Milan 

  

Omluveni: Kosinová Andrea, Zuzčák Jan 

 

Na zasedání je přítomno 7 zastupitelů z 9, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. K zápisu 

zasedání zastupitelstva ze dne 5. 10. 2016 nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl řádně 

ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. 

 
Návrhová komise:   Kosík Stanislav, Trávníček Milan 

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. Hospodaření obce za období leden – říjen 2016 

3.2. Rozpočtové opatření č. 6 

4. Majetkové transakce 

4.1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – p. č. 304/55, 56 

4.2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – p. č. 284/1   

5. Protipovodňová opatření obce Jaroměřice 

6. Odpadové hospodářství 

7. Různé 

Program jednání doplněn o podání došlá po datu vyvěšení. 

Schváleno 6 hlasy 
 

 ad 2  Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny.  

Bereme na vědomí 

 
17:23 – dostavila se Věra Grimmerová 

 
ad 3 Finanční transakce 

 Hospodaření obce za leden – říjen 2016 

 Celkové příjmy  16 631 974 Kč  

 Celkové výdaje  12 422 049 Kč 

 Na účtu KB                             8 342 331 Kč  

 Na účtu ČNB                              447 978 Kč 

 Schváleno 7 hlasy 
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Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 6, příjmy i výdaje se 

navyšují o 196 000 Kč 

 Schváleno 7 hlasy 
 

ad 4 Majetkové transakce 

 Zastupitelstvo obce ruší bod usnesení č. 24/9 ze dne 7. 9. 2016 - 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, z důvodu 

nesouhlasu jednoho z účastníků řízení. 

 Zrušeno 
  

 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-2008262/VB/2, 

Jaroměřice, 284/1, Somol rekreace – nové. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 

 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2014907/VB/1, 

Jaroměřice 304/55,56, p. Hotař, nová OM. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 
 

ad 5  Protipovodňová opatření obce Jaroměřice 

  

 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na zpracování digitálního povodňového plánu 

obce Jaroměřice s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. IČ: 47116901. Cena  

díla stanovena ve výši 182 105,- Kč včetně DPH. Starostka obce pověřena podpisem 

smlouvy. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 
 

 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na manažerské řízení projektu: „Protipovodňová 

opatření obce Jaroměřice“, s PhDr. Janou Staňkovou, IČ: 74616510. Cena díla stanovena 

ve výši 45 000,- Kč. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 
 

ad 6  Odpadové hospodářství 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup služby ECONIT od firmy JRK BioWaste 

Management s.r.o. IČ: 45423237. Nabízenou službu osobně představil Bc. Robin Dufek a 

Roman Konečný. Jedná se o přehlednou evidenci složek tříděných odpadů dle katalogu 

odpadů a vzdělávací program ve spolupráci s INCIEN institut cirkulární ekonomiky. 

Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 

 
ad 7 Různé 

  

 Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizační komise za rok 2016: 

 Předseda:  Stanislav Kosík 

 Členové:   Jan Zuzčák 

                  Ladislav Sekanina 

                  Věra Grimmerová (Základní škola) 

 Schváleno 7 hlasy 
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 Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu č. 2/2016 s Ing. Svatoplukem 

Schupplerem, IČ: 49596918 na zajištění výkonu IIČ na akci: Jaroměřice Sběrný dvůr-

přístavba přístřešku – změna stavby před dokončením, p. č. 151/16, k. ú. Jaroměřice. 

Cena stanovena dohodou ve výši 24 204,- Kč. Starostka obce pověřena podpisem 

smlouvy. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 

 
 Zastupitelstvo obce schvaluje uhrazení částky 43 797,- Kč jako náhradu škody vzniklé 

vadnou kanalizací paní Andree Kosinové, Jaroměřice 302. 

 Schváleno 7 hlasy 

 
 Zastupitelstvo obce se na základě žádosti o vyjádření seznámilo se stanoviskem 

Mysliveckého sdružení k provozování airsoftu na obecních lesních pozemcích. 

Stanovisko je nesouhlasné s odůvodněním na bezpečnost při lovu a klid zvěře. 

 Bereme na vědomí 

 
 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nových garážových vrat na Spolkový a volnočasový 

areál od společnosti Trido s.r.o., IČ: 65278151. Celková cena 77 900,- Kč bez DPH. 

Důvodem nákupu je nevyhovující technický stav stávajících vrat. Starostka obce 

pověřena objednáním. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 

 
 Zastupitelstvo obce schvaluje nutné ošetření líp u zámku dle nabídky, od firmy Milan 

Dvořáček (arborista), Komenského nám. 1877/29, 680 01 Boskovice, IČ: 75546906. 

Cena je stanovena na 35 211,- Kč.  Starostka obce pověřena objednáním. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 
  

 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s paní Soňou Valečkovou, Krnovská 

2968/17, 746 01 Opava, o převodu vlastnictví nemovitosti: pozemku p. č. st. 205 - 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1418 m
2
 , jehož součástí je stavba rodinného domu 

č. p. 202, pozemku p. č. 11/1 - zahrada o výměře 1065 m
2
 , pozemku p. č. 11/3 - zahrada 

o výměře 49 m
2
 , pozemku p. č. 759/3 - zahrada o výměře 101 m

2
 , pozemku p. č. 

2807/28 – ostatní plocha jiná plocha o výměře 21 m
2
 a pozemku p. č. 2807/29 - ostatní 

plocha jiná plocha o výměře 10 m
2
 . Dohodnutá kupní cena 2 500 000,- Kč, správní 

poplatek ve výši 1000,- Kč spojený s vkladem vlastnického práva do katastru hradí 

kupující. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 

 
 Zastupitelstvo obce se seznámilo s nabídkou firmy Terra Group Investment, a.s. IČ: 

29298059 na aukce energií. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s dohodou o součinnosti, ale 

na základě kladných zkušeností s touto službou od jiné firmy, nabízí pomoc s propagací a 

poskytnutí prostor pro možný informační seminář pro obyvatele obce. 

 Bereme na vědomí 

 
 Zastupitelstvo obce se seznámilo s plánovanou akcí Rozsvěcení vánočního stromku dne 

27. 11. 2016 v 14:30 hod. Ladislav Sekanina pověřen zajištěním balonků a helia. 

 Bereme na vědomí, uloženo 
  

 Zastupitelstvo obce schvaluje uhrazení faktury ve výši 112 845,81 Kč  - terénní úpravy v 

místní části Vidléky. Dodavatel Hrbata s.r.o., IČ: 02855712. 

 Schváleno 7 hlasy 

  
Hosté:  Bc. Robin Dufek, Roman Konečný: JRK BioWaste Management s.r.o. 
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Výpis z 26. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice  

ze dne 9. 11. 2016 
  

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 

2. hospodaření obce za leden – říjen 2016 

3. Rozpočtové opatření č. 6, příjmy i výdaje se navyšují o 196 000 Kč 

4. 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 

5. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o 

právu provést stavbu č. IV-12-2014907/VB/1, Jaroměřice 304/55,56, p. Hotař, nová OM“ 

6. smlouvu na zpracování digitálního povodňového plánu obce Jaroměřice s Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba a.s. IČ: 47116901. Cena za dílo je stanovena ve výši 182 105,-Kč 

7. smlouvu na manažerské řízení projektu: „Protipovodňová opatření obce Jaroměřice“ s PhDr. 

Janou Staňkovou, IČ: 74616510. Cena za dílo je stanovena ve výši 45 000,- Kč 

8. schvaluje nákup služby ECONIT - evidenci tříděných složek odpadu od firmy JRK BioWaste 

Management s.r.o. IČ: 45423237 

9. složení inventarizační komise za rok 2016 - předseda: Stanislav Kosík, členové: Jan Zuzčák, 

Ladislav Sekanina, Věra Grimmerová 

10. Příkazní smlouvu č. 2/2016 s Ing. Svatoplukem Schupplerem, IČ: 49596918 na zajištění 

výkonu IIČ na akci: Jaroměřice Sběrný dvůr - přístavba přístřešku – změna stavby před 

dokončením, p. č. 151/16, k. ú. Jaroměřice. Cena stanovena dohodou ve výši 24 204,- Kč 

11. uhrazení částky 43 797,- Kč jako náhradu škody vzniklé vadnou kanalizací paní Andree 

Kosinové, Jaroměřice 302 

12. nákup garážových vrat na Spolkový a volnočasový areál od společnosti Trido s.r.o., IČ: 

65278151 v ceně 96 679,- Kč dle zápisu 

13.  ošetření lipové aleje u zámku firmou Milan Dvořáček, Boskovice, IČ: 75546906. Cena 

stanovena dohodou ve výši 35 211,- Kč 

14. kupní smlouvu s paní Soňou Valečkovou, Krnovská 2968/17, 746 01 Opava, o převodu 

vlastnictví nemovitosti: pozemku st. p. č. 205 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1418 

m
2
, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 202, pozemku p. č. 11/1 - zahrada o 

výměře 1065 m
2
, pozemku p. č. 11/3 - zahrada o výměře 49 m

2
, pozemku p. č. 759/3 - 

zahrada o výměře 101 m
2
, pozemku p. č. 2807/28 – ostatní plocha jiná plocha o výměře 21 

m
2
 a pozemku p. č. 2807/29 - ostatní plocha jiná plocha o výměře 10 m

2
. Dohodnutá kupní 

cena 2 500 000,- Kč. 

15. úhradu faktury ve výši 112 845,81 Kč – terénní úpravy v místní části Vidléky dle zápisu 

 

 

Zastupitelstvo obce ruší: 
16. bod usnesení č. 24/9 ze 7. 9. 2016 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 z důvodu nesouhlasu jednoho z účastníků řízení 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
17. zprávu o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 

18. nesouhlasné stanovisko Mysliveckého sdružení k provozování airsoftu na obecních lesních 

pozemcích 

19. nabídku firmy Terra Group Investment, a.s. IČ: 29298059 na aukce energií 

20. akci Rozsvěcení vánočního stromku dne 27. 11. 2016 v 14:30 hod. 

 

 



 5 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
21. starostce obce podepsat uzavřené smlouvy 

22. starostce obce zajistit dodání garážových vrat pro Spolkový a volnočasový areál dle zápisu 

23. starostce obce objednat ošetření lip dle zápisu 

24. Ladislavu Sekaninovi zajistit nafukovací balonky a helium na Rozsvěcení vánočního stromku 

 

 

 

Vyvěšeno dne:  14. 11. 2016 

Sňato dne:              30. 11. 2016 

Zveřejnění zápisu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Iveta Glocová          Stanislav Kosík  

    starostka obce             místostarosta 


