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Zápis 

27. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice 

konaného dne 14. 12. 2016 v 17 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 
Přítomni:  

Antošovský Vítězslav   Sekanina Ladislav
  Glocová Iveta  
  Grimmerová Věra 
   Kosík Stanislav 

                        

 Sekyra Radek  
 Zuzčák Jan  
  
  

 
Omluveni: Kosinová Andrea, Trávníček Milan 

 
Na zasedání je přítomno 7 zastupitelů z 9, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. K zápisu 
zasedání zastupitelstva ze dne 9. 11. 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:  Sekanina Ladislav, Zuzčák Jan  
 
Program jednání:  

 
 

1. Zahájení  
1.1. Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
1.2. Schválení programu jednání 
1.3. Termíny zasedání ZO v roce 2017 

2. Zpráva o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 
3. Finanční transakce 

3.1. Hospodaření obce za období leden – listopad 2016 
3.2. Rozpočtové opatření č. 7 
3.3. Dílčí přezkum hospodaření obce KÚ Pardubického kraje 
3.4. Zpráva finančního výboru 
3.5. Rozpočet obce Jaroměřice na rok 2017 
3.6. Rozpočtový výhled obce Jaroměřice na roky 2018-2022 
3.7. Návrh rozpočtu Regionu MTJ na rok 2017 
3.8. Návrh rozpočtu Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2017 
3.9. Cena stočného na rok 2017 

4. Směrnice 
5. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace – Jevíčská 1. etapa 
6. OZV 2/2016 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění 

a odstraňování komunálních odpadů 
7. Informace z jednání Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná 
8. Žádosti 
9. Různé 
Program jednání doplněn o podání došlá po datu vyvěšení. 
Schváleno 7 hlasy 
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ad 1  Termíny zasedání ZO v roce 2017: 11. ledna, 8. února, 8. března, 12. dubna,  
10. května, 7. června, 19. července, 13. září, 11. října, 8. listopadu, 13. prosince. 

 Schváleno 7 hlasy 
 
 
 ad 2  Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny.  

Bereme na vědomí 
 
 

ad 3 Finanční transakce 
 
 Hospodaření obce za leden – listopad 2016 
 Celkové příjmy  17 943 653 Kč  
 Celkové výdaje  13 727 363 Kč 
 Na účtu KB                             8 227 932 Kč  
 Na účtu ČNB                              568 742 Kč 
 Schváleno 7 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 7. 

 Schváleno 7 hlasy 
 
Zastupitelstvo obce se seznámilo se závěry z dílčího přezkoumání hospodaření obce 
provedeného finančním odborem Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 5. 12. 2016. 
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 Bereme na vědomí 
 
Zastupitelstvo obce se seznámilo se zprávou z jednání finančního výboru.  

 Bereme na vědomí 
  
 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočet obce Jaroměřice na rok 2017. 

Výdaje ve výši 23 028 400 Kč jsou kryty plánovanými příjmy ve výši 17 028 400 Kč a 
zůstatkem financí roku 2016 ve výši 7 000 000,00 Kč. Starostka okomentovala větší 
částky v rozpočtu. 

 Schváleno 7 hlasy 
 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtový výhled obce Jaroměřice na roky 
2018 až 2022. 

 Schváleno 7 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Rozpočtu a plánem činnosti Regionu 
Moravskotřebovska a Jevíčska na rok 2017 – příjmy i výdaje ve výši 700 000 Kč. 

 Bereme na vědomí 

 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Rozpočtu Svazku skupinového vodovodu 
Malá Haná pro rok 2017. Příjmy i výdaje ve výši 2 272 950 Kč. 

 Bereme na vědomí 

 
Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo návrh kalkulace a cenu stočného pro 
rok 2017. Cena stočného stanovena ve výši 34,- Kč/m3. 

 Schváleno 7 hlasy 
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ad 4 Směrnice 
 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Směrnici č. 2/2016 – upravující finanční 
majetek, vedení pokladny, bankovní účty, ceniny, cenné papíry, přísně zúčtovatelné 
tiskopisy obce Jaroměřice. 
 Schváleno 7 hlasy 
 
 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Směrnici č. 3/2016 – k podrozvahovým účtům 
obce Jaroměřice. 

  Schváleno 7 hlasy 
 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Směrnici č. 4/2016 – k provádění inventarizace 
majetku a závazků obce Jaroměřice. 

  Schváleno 7 hlasy 
 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Směrnici č. 5/2016 – upravující oběh účetních 
dokladů obce Jaroměřice. 

  Schváleno 7 hlasy 
 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Směrnici č. 6/2016 – k odpisování majetku 
obce Jaroměřice. 

  Schváleno 7 hlasy 
  
   
ad 5  Rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
  
 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z rozpočtu Pk pro rok 2017 

na Rekonstrukci kanalizace 1. etapa (Jevíčská). 
 Schváleno 7 hlasy 
  
 Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu s Jiřím Abrahamem, IČ: 03768406 na 

zpracování a podání žádosti o dotaci z prostředků Pardubického kraje na akci: 
„Rekonstrukce kanalizace 1. etapa.“ Cena je stanovena na 10 000 Kč. Starostka obce 
pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 
  
 Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu s firmou JUSTITIA CONSULTING 

PARTNERS, s.r.o., IČ: 04549431 na zadavatelskou činnost k veřejné zakázce s názvem 
„Rekonstrukce kanalizace 1. etapa.“ Cena je stanovena na 35 000 Kč. Starostka obce 
pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 

 
 Zastupitelstvo obce schválilo výzvu k podávání nabídek na akci: „Rekonstrukce 

kanalizace 1. etapa“. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy a seznámila se se 
seznamem firem, které budou vyzvány k podání nabídky. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 

 
 Zastupitelstvo schvaluje složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve 

složení – Mgr. Iveta Glocová, Stanislav Kosík, Radek Sekyra, náhradníci – Milan 
Trávníček, Dana Zvejšková 

 Schváleno 7 hlasy 
 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu s Ing. Milanem Štrupem, IČ: 64773825, 

na technický dozor investora a koordinátora BOZP v průběhu stavby: „Rekonstrukce 
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kanalizace 1. etapa“. Cena je stanovena na 52 500 Kč. Starostka obce pověřena podpisem 
smlouvy. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 
 
ad 6  Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Jaroměřice č. 2/2016  

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění  
a odstraňování komunálních odpadů. Rozúčtováním skutečných nákladů na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu na jednotlivé poplatníky byla vypočtena částka ve výši 
563 Kč na poplatníka. Zastupitelstvo obce rozhodlo ponechat poplatek pro rok 2017 
v nezměněné výši – tedy 500 Kč na poplatníka či rekreační objekt – jako motivační 
částku.  Zároveň budou od ledna 2017 jmenovitě na poplatníka sledovány tříděné složky 
komunálního odpadu (papír, plast, nápojové kartony a kovy). 

  Výpočet : 
- náklady na likvidaci komunálního odpadu v roce 2015 …..   711 718  Kč 
- započítané fyzické osoby  …………………………………       1 264 osob 
- na jednu osobu …………………………………………….          563  Kč 

 Vydáváme (7 hlasů pro) 
 
  
ad 7  Zastupitelstvo obce se seznámilo s informací z jednání Svazku obcí skupinového 

vodovodu Malá Haná, cena vodného pro rok 2017 byla stanovena ve výši 37,- Kč/m3 . 
 Bereme na vědomí 
  
  
ad 8  Žádosti 
  
 Paní Jitka Mrvová, M. Mikuláše č. p. 759, 569 43 Jevíčko žádá o přidělení obecního bytu. 
 Bereme na vědomí 
  
 Paní Gabriela Blažková, č. p. 97, 569 44 Jaroměřice žádá o přidělení obecního bytu. 
 Bereme na vědomí 

 
 Paní Zdenka Tillerová, č. p. 1, 569 44 Jaroměřice žádá o přidělení obecního bytu. 
 Bereme na vědomí  
 
 
ad 9  Různé 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje předsedu finančního výboru Ing. Vítězslava Antošovského 
jako předkladatele dokumentů k provedení účetní závěrky a zprávy pro schválení účetní 
závěrky za rok 2016.   

  Schváleno 6 hlasy, zdržel se 1 (p. Antošovský) 

 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s Mgr. Jaroslavem Špajsem, IČ: 04179676, 

na „Dětské hřiště MŠ Jaroměřice“, dokumentace žádosti pro MMR, výběrové řízení a 
management dotace. Cena je stanovena na 30 000 Kč. Starostka obce pověřena podpisem 
smlouvy. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 
  
 
 Ředitel ZŠ Jaroměřice, žádá o navýšení kapacity vařených obědů ve školní kuchyni na 

počet 210 strávníků. Zastupitelstvo obce toto navýšení schvaluje. 
 Schváleno 7 hlasy 
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Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zajišťování provozu a 
údržby veřejného osvětlení s panem Zdeňkem Schreibrem, U Hřiště 277, 569 42 
Chornice, IČ.: 88620387. Dodatkem se mění doba plnění do 31. 12. 2018. Starostka obce 
pověřena podpisem smlouvy. 
 Schváleno 7 hlasy, uloženo 

 

  

 

  

 

Výpis z 27. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice  
ze dne 14. 12. 2016 

  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

 
1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 
2. termíny zasedání ZO v roce 2017 
3. hospodaření obce za leden – listopad 2016 
4. Rozpočtové opatření č. 7 
5. Rozpočet obce Jaroměřice na rok 2017 
6. Rozpočtový výhled obce Jaroměřice na roky 2018 - 2022 
7. cenu stočného pro rok 2017 ve výši 34,- Kč/m3 
8. Směrnici č. 2/2016 – upravující finanční majetek, vedení pokladny, bankovní účty, ceniny, 

cenné papíry, přísně zúčtovatelné tiskopisy obce Jaroměřice 
9. Směrnici č. 3/2016 – k podrozvahovým účtům obce Jaroměřice 
10. Směrnici č. 4/2016 – k provádění inventarizace majetku a závazků obce Jaroměřice 
11. Směrnici č. 5/2016 – upravující oběh účetních dokladů obce Jaroměřice 
12. Směrnici č. 6/2016 – k odpisování majetku obce Jaroměřice 
13. záměr podání žádosti o dotaci z PK na „Rekonstrukci kanalizace 1. etapa.“ 
14. Příkazní smlouvu s Jiřím Abrahamem, IČ: 03768406, na zpracování a podání žádosti o dotaci 

z prostředků PK na akci „Rekonstrukce kanalizace 1. etapa“; cena je stanovena na 10 000 Kč 
15. Příkazní smlouvu s firmou  JUSTITIA CONSULTING PARTNERS, s.r.o., IČ: 04549431 na 

zadavatelskou činnost k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce kanalizace 1. etapa“; cena 
je stanovena na 35 000 Kč 

16. výzvu k podávání nabídek na akci „Rekonstrukce kanalizace 1. etapa“ 
17. složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce kanalizace 1. 

etapa“ ve složení – Mgr. Iveta Glocová, Stanislav Kosík, Radek Sekyra, náhradníci – Milan 
Trávníček, Dana Zvejšková 

18. Příkazní smlouvu s Ing. Milanem Štrupem, IČ: 64773825 na technický dozor investora a 
koordinátora BOZP v průběhu stavby „Rekonstrukce kanalizace 1. etapa“, cena je stanovena 
na 52 500 Kč 

19. předsedu finančního výboru Ing. Vítězslava Antošovského jako předkladatele dokumentů 
k provedení účetní závěrky a zprávy pro schválení účetní závěrky za rok 2016 

20. smlouvu o dílo s Mgr. Jaroslavem Špajsem, IČ: 04179676 na „Dětské hřiště MŠ Jaroměřice“, 
dokumentace žádosti pro MMR, výběrové řízení a management dotace. Cena je stanovena na 
30 000 Kč 

21. navýšení kapacity školní kuchyně na 210 strávníků 
22. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zajišťování provozu a údržby veřejného osvětlení s panem 

Zdeňkem Schreibrem, U Hřiště 277, 569 42 Chornice, IČ.: 88620387. Dodatkem se mění 
doba plnění do 31. 12. 2018 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
23. zprávu o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 
24. závěry z dílčího přezkoumání hospodaření obce provedeného finančním odborem Krajského 

úřadu Pk ze dne 5. 12. 2016. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

25. zprávu z jednání finančního výboru 

26. Rozpočet a plán činnosti Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska na rok 2017 

27. Rozpočet Svazku skupinového vodovodu Malá Haná pro rok 2017 

28. cenu vodného pro rok 2017 ve výši 37,- Kč/m3
 

29. žádost o přidělení obecního bytu od paní Jitky Mrvové, M. Mikuláše č.p. 759, 569 43 Jevíčko 
30. žádost o přidělení obecního bytu od paní Gabriely Blažkové, č.  p. 97, 569 44 Jaroměřice 

31. žádost o přidělení obecního bytu od paní Zdeňky Tillerové, č. p. 1, 569 44 Jaroměřice 

 

 

Zastupitelstvo obce vydává: 
32. Obecně závaznou vyhlášku obce Jaroměřice č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů 
 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
33. starostce obce podepsat uzavřené smlouvy 
34. starostce obce předložit Zastupitelstvu návrh OZV zakazující podomní prodej 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  19. 12. 2016 
Sňato dne:                 3.  1. 2017 
Zveřejnění zápisu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Iveta Glocová          Stanislav Kosík  
    starostka obce             místostarosta 


