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Zápis 

21. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice 

konaného dne 11. 5. 2016 v 17 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 
Přítomni:  

Antošovský Vítězslav   Sekanina Ladislav
  Glocová Iveta  
  Grimmerová Věra 

Kosík Stanislav 
  Kosinová Andrea                     

 Sekyra Radek  
 Trávníček Milan  
 Zuzčák Jan 

 
 
Na zasedání je přítomno 9 zastupitelů z 9, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. K zápisu 
zasedání zastupitelstva ze dne 6. 4. 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:  Sekyra Radek, 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. Zpráva kontrolního výboru 
4. Finanční transakce 

4.1. Hospodaření obce za období leden – duben 2016 
4.2. Rozpočtové opatření č.2  
4.3. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  Pk 
4.4. Žádost o veřejnou fin. podporu – Svaz postižených civilizačními chorobami Jevíčko 

5. Majetkové transakce 
5.1. Prodej pozemků 2443/8 – 10 a 2444/9 v k ú. Jaroměřice (Nádevsí) 
5.2. Směna pozemku st. 629 v k. ú. Jaroměřice (Kalvárie) 
5.3. Žádost o koupi části pozemku 2807/8 v k. ú. Jaroměřice 
5.4. Nabídka na koupi pozemku 
5.5. Výpověď nájemní smlouvy - pozemek 

6. Výběrové řízení na akci Oprava místní komunikace Jaroměřice – Vidléky 
7. Různé 
Program jednání doplněn o podání došlá po datu vyvěšení. 
Schváleno 9 hlasy 
 
 ad 2  Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny.  

 
Informace starostky obce Zastupitelstvu:  
- dokončena oprava místní komunikace ve Třešinkách 
- proběhla další jednání koordinační skupiny na akci Modernizace silnice II/371 
- vydáno rozhodnutí o předběžné náhradní péči – umístění psů z č.p. 272 do útulku 
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- zahájena jednání s HZS o stavbách na parcele p.č. st. 16 
- proběhlo upřesnění hranic pozemků na základě žádostí vlastníků  (p.č. 284/1,  270/8 a 

2807/8), kde obec Jaroměřice byla účastníkem řízení – podepsáno souhlasné 
prohlášení 

- probíhá zaměřování obvodu intravilánu obce pracovníky Katastrálního úřadu Svitavy 
v souvislosti s připravovanou digitalizací katastru obce 

Bereme na vědomí 

 
ad 3 Dne 29. 4. 2016 zasedal kontrolní výbor – provedena kontrola vedení pokladní knihy, 

vedení knihy odeslané pošty, evidence došlých a vydaných faktur, pořádek a čistota obce. 
Závěr kontroly – bez závad. 
Bereme na vědomí 
 

ad 4 Finanční transakce 
 Hospodaření obce za leden – duben 2016 
 Celkové příjmy   5 950 967 Kč 
 Celkové výdaje   3 807 524 Kč 
 Na účtu KB                            6 579 608 Kč  
 Na účtu ČNB                             144 219 Kč 
 Schváleno 9 hlasy 
   

 Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo Rozpočtové opatření č. 2 – příjmy i 
výdaje se navyšují o částku 830 700 Kč. 
Schváleno 9 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk č. 
OŽPZ/16/21822 ve výši 225 000 Kč na akci „Jaroměřice – rekonstrukce kanalizace, PD“. 
Starostka obce pověřena jejím podpisem. 
Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk č. 
OŽPZ/16/21848 ve výši 125 000 Kč na akci „Jaroměřice, protipovodňová a protierozní 
ochrana místní části Nový Dvůr - SOP“. Starostka obce pověřena jejím podpisem. 
Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o dílo s firmou ENVICONS  s. r. o., Hradecká 
569, Pardubice – Polabany, na zhotovení analytické studie „Obec Jaroměřice, 
protipovodňová a protierozní ochrana místní části Nový Dvůr“. Cena studie stanovena 
dohodou ve výši 184 525 Kč včetně DPH. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 
Schváleno 9 hlasy, uloženo 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2017 na 
pořízení nového dopravního automobilu DA L1Z, 1+8 míst pro jednotku SDH. Celkové 
finanční náklady činí 900 tisíc Kč z toho dotace 750 tisíc a vlastní zdroje 150 tisíc Kč. 
Bere na vědomí 

 
 Zastupitelstvo obce projednalo žádost Svazu postižených civilizačními chorobami 

Jevíčko o finanční příspěvek na činnost pro rok 2016. Výše příspěvku na rok 2016 činí  
3 000 Kč. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 
Schváleno 9 hlasy, uloženo 
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ad 5  Majetkové transakce 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost pana Petra Bombery, Jaroměřice 393 o 
koupi pozemků v k. ú. Jaroměřice p.č. 2443/8 o výměře 1 223 m2, p.č. 2443/9 o výměře 
481 m2, p.č. 2443/10 o výměře 790 m2 a p.č. 2444/9 o výměře 313 m2. Celková cena 
stanovena na 126 315 Kč. Kupující uhradí vklad do katastru nemovitostí, prodávající 
uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 
Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 
Zastupitelstvo obce schválilo prodej nepotřebného betonového oplocení panu Petru 
Bomberovi, Jaroměřice 393. Dohodnutá kupní cena činí 100 000 Kč. Starostka obce 
pověřena podpisem smlouvy. 
Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 
Zastupitelstvo obce schválilo žádost Ing. Milana Gloce o směnu pozemku p.č. st. 629 o 
výměře 13 m2 v majetku obce Jaroměřice za pozemek p.č. 1862/2 o výměře 45 m2 

v majetku Ing. Gloce. Obě smluvní stran se dohodly, že výše uvedené nemovitosti smění 
za stejnou cenu ve výši 585 Kč. Náklady na vklad do katastru nemovitostí uhradí Ing. 
Milan Gloc. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy.  

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 
 
Pan Vítězslav Vinkler, Jaroměřice 23 požádal o koupi části pozemku p. č 2807/8 dle 
přílohy. Zastupitelstvo obce pověřilo pana Vinklera nechat na vlastní náklady vypracovat 
geometrický plán, na základě kterého odsouhlasí záměr prodeje požadované parcely. 
Bereme na vědomí 
 
Zastupitelstvo obce schválilo nabídku manželů Jaromíra a Drahomíry Hotařových, 
Jaroměřice 34 na koupi pozemku p.č. 298/6  o výměře 2 444 m2. Dohodnutá kupní cena 
činí 36 660 Kč. Náklady spojené s kupní smlouvou, vkladem do KN a daň z nabytí 
nemovitých věcí hradí kupující.  Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 
Schváleno 9 hlasy, uloženo 
 
Zastupitelstvo obce schválilo dohodou výpověď nájemní smlouvy mezi Obcí Jaroměřice a 
panem Pavlem Skácelem, Okružní III/210, Jevíčko na parcelu p.č. 2443/8 uzavřené  
dne 1. 7. 2007. Nájemní smlouva ukončena k 30. 4. 2016. Důvod ukončení smlouvy – 
prodej výše uvedené nemovitosti. 
Schváleno 9 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 na převod pozemků p.č. 3888 o 
výměře 52 m2 a p.č. 3889 o výměře 35 m2 do majetku obce. Dohodnutá kupní cena činí 
4 750 Kč. Starostka obce pověřena podpisem kupní smlouvy. 
Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 
ad 6 Výběrové řízení na akci Oprava místní komunikace Jaroměřice – úsek Vidléky 
 Komise vyhodnotila podané nabídky od firem: 
 - EUROVIA CS a.s., Hradec Králové  2 316 865 Kč 

- COLAS CZ, Praha     2 420 000 Kč 
- Hrbata s.r.o., Jevíčko    1 609 634 Kč 
- M-SILNICE a.s., Chrudim    nabídka nedodána 
Výběrová komise doporučila Zastupitelstvu obce jako zhotovitele zakázky firmu Hrbata 
s..r.o., Jevíčko. Zastupitelstvo obce schválilo firmu Hrbata s.r.o., Jevíčko jako zhotovitele 
zakázky Oprava místní komunikace Jaroměřice – úsek Vidléky. Starostka obce pověřena 
podpisem smlouvy o dílo.  
Schváleno 9 hlasy, uloženo 
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Zastupitelstvo obce schválilo nabídku Ing. Svatopluka Schupplera, Starobranská 20, 
Šumperk na výkon technického dozoru investora nad prováděním akce Oprava místní 
komunikace Jaroměřice – úsek Vidléky. Dohodnutá cena zakázky činí 34 328 Kč. 
Starostka obce pověřena podpisem smlouvy.  
Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 
ad 7 Různé  

Zastupitelstvo obce projednalo nabídku firmy Hanácká Krčma na možnost zvýhodněného 
stravování pro zaměstnance obce. Pokud zaměstnanci projeví zájem, nemá zastupitelstvo 
obce námitek. Příspěvek na stravování bude poskytován podle schválené kolektivní 
smlouvy. 
Bereme na vědomí 

 
Zastupitelstvo obce odložilo  nabídku na pojištění právní ochrany obce dle předloženého 
návrhu společnosti D.A.S. z důvodu nedostatku volných finančních prostředku v rozpočtu 
obce na rok 2016. 
 
Zastupitelstvo obce vyhovělo žádosti pana Lubomíra Domanského, Jaroměřice 301 o 
povolení rozšířit příjezdovou cestu k jeho nemovitosti na parcele p.č. 2803 ve vlastnictví 
obce Jaroměřice o 1 m po celé délce. Žadatel provede rozšíření na vlastní náklady. 
Schváleno 9 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 2. 2016 s firmou 
RECPROJEKT s.r.o. na zhotovení PD k akci „Jaroměřice – rekonstrukce kanalizace“. 
Tímto dodatkem se mění termín dokončení prací na 30. 7. 2017. Ostatní ujednání 
zůstávají nezměněna. 
Schváleno 9 hlasy 

 
Hosté: 
 Knoll Josef: připomínky k parkování automobilů na chodnících, ke skládkám dřeva na 

veřejných prostranstvích a rekonstrukci cesty ve Třešinkách. 
 Ing. Miroslav Červenka, Jan Hloušek- zástupci SVS consult, s.r.o.: informace o 

možnostech zhodnocení volných finančních prostředků obce. 
 

 
 

Výpis z 21. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice  
ze dne 11. 5. 2016 

  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 
2. hospodaření obce za leden – duben 2016 
3. rozpočtové opatření č. 2 – příjmy i výdaje se navyšují o částku 830 700 Kč 
4. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk č. OŽPZ/16/21822 ve výši 225 000 Kč na akci 

„Jaroměřice – rekonstrukce kanalizace, PD“ 
5. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk č. OŽPZ/16/21848 ve výši 125 000 Kč na akci 

„Jaroměřice, protipovodňová a protierozní ochrana místní části Nový Dvůr - SOP“ 
6. Smlouvu o dílo s firmou ENVICONS s.r.o. na zhotovení analytické studie „Obec Jaroměřice, 

protipovodňová a protierozní ochrana místní části Nový Dvůr“. 
7. finanční příspěvek SPCCH Jevíčko ve výši 3 000 Kč na činnost pro rok 2016 
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8. prodej pozemků p.č. 2443/8 o výměře 1223 m2  , p.č. 2443/9 o výměře 481 m2  , p.č. 2443/10 
o výměře 790 m2   a p.č. 24449 o výměře 313 m2 panu Petru Bomberovi, Jaroměřice 393 dle 
zápisu, kupní cena stanovena dohodou na 126 315 Kč 

9. prodej  nepotřebného betonového oplocení panu Petru Bomberovi, Jaroměřice 393 kupní 
cena stanovena dohodou na 100 000 Kč 

10. směnu  pozemku p.č. st. 629 o výměře 13 m2 ve vlastnictví obce Jaroměřice za parcelu p.č.  
1862/2 o výměře 45 m2 v majetku Ing. Gloce; smluvní strany se dohodly na shodné ceně 
směňovaných nemovitostí, a to 585 Kč 

11. koupi pozemku p. č. 298/6  o výměře 2 444 m2 dle zápisu, kupní cena činí 36 660 Kč 
12. výpověď nájemní smlouvy mezi Obcí Jaroměřice a panem Pavlem Skácelem, Okružní 

III/210, Jevíčko na parcelu p.č. 2443/8 uzavřené dne 1. 7. 2007 
13. kupní smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, Praha 2 na převod pozemků p.č. 3888 o výměře 52 m2 a p.č. 3889 o výměře 
35 m2 do majetku obce, dohodnutá kupní cena činí 4 750 Kč  

14. firmu Hrbata s.r.o., Jevíčko jako zhotovitele zakázky Oprava místní komunikace Jaroměřice 
– úsek Vidléky dle zápisu 

15. Ing. Svatopluka Schupplera na výkon TDI nad prováděním akce Oprava místní komunikace 
Jaroměřice – úsek Vidléky dle zápisu  

16. povolení Lubomíru Domanskému, Jaroměřice 301 rozšířit příjezdovou cestu k domu č.p. 301 
na parcele p.č. 2803 ve vlastnictví obce Jaroměřice o 1 m po celé délce 

17. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou RECPROJEKT na akci „Jaroměřice – rekonstrukce 
kanalizace 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
18. zprávu o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 
19. zprávu kontrolního výboru 

20. podání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2017 na pořízení nového dopravního automobilu 
pro jednotku SDH 

21. žádost pana Vítězslava Vinklera, Jaroměřice 23 o koupi části pozemku p. č 2807/8 dle 
přílohy 

22. nabídku firmy Hanácká Krčma na možnost zvýhodněného stravování pro zaměstnance obce 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
23. starostce obce podepsat uzavřené smlouvy 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  12. 5. 2016 
Sňato dne:              27. 5. 2016 
Zveřejnění zápisu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Iveta Glocová          Stanislav Kosík  
    starostka obce             místostarosta 


