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Zápis 
28. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice 

konaného dne 11. 1. 2017 v 17 hodin 
v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 
Přítomni: Glocová Iveta    Sekyra Radek  

Grimmerová Věra    Trávníček Milan  
  Kosík Stanislav    Zuzčák Jan 

  Sekanina Ladislav 
 
 
Omluveni: Antošovský Vítězslav, Kosinová Andrea 
 
Na zasedání je přítomno 7 zastupitelů z 9, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. K zápisu 
zasedání zastupitelstva ze dne 14. 12. 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, Trávníček Milan  
 
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 – prosinec 2016 
3.2. Účtový rozvrh a Seznam limitovaných příslibů na rok 2017 
3.3. Odpisový plán ZŠ na rok 2017 

4. Zpráva kontrolního výboru 
5. Výběrové řízení na zhotovitele – Rekonstrukce kanalizace – 1. etapa (Jevíčská) 
6. Směrnice č. 1/2017 o poskytování cestovních náhrad 
7. Nařízení č. 1/2017 – zákaz podomního prodeje 
8. Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 
9. Smlouvy 

9.1. Příkazní smlouva na administraci výběr. řízení Rozšíření sběrného dvora Jaroměřice 
9.2. Smlouva o spolupráci – Sboru dobrovolných hasičů Jaroměřice 

10. Různé 
Program jednání doplněn o podání došlá po datu vyvěšení. 
Schváleno 7 hlasy 
 
 
 ad 2  Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny.  

 
Bereme na vědomí 
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ad 3 Finanční transakce 
 Hospodaření obce za leden – prosinec 2016 
 Celkové příjmy  22 627 003 Kč  
 Celkové výdaje  18 605 909 Kč 
 Na účtu KB                             8 600 936 Kč  
 Na účtu ČNB                                     542 Kč 
 Schváleno 7 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce schválilo Účtový rozvrh a Seznam limitovaných příslibů na rok 2017. 

 Schváleno 7 hlasy 
 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Odpisový plán ZŠ Jaroměřice. 

  Schváleno 7 hlasy 
 
ad 4 Zastupitelstvo obce se seznámilo se Zprávou z jednání kontrolního výboru.  

 Bereme na vědomí 
  
 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Plán kontrol finančního a kontrolního výboru 

na rok 2017.  
 Schváleno 7 hlasy 
 
ad 5  Výběrové řízení na zhotovitele – Rekonstrukce kanalizace – 1. etapa (Jevíčská)   
 Zastupitelstvo obce rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky podané do veřejné zakázky 

„Rekonstrukce kanalizace – 1. etapa“ takto: nejvhodnější nabídku podal uchazeč   
AKVAMONT Svitavy s.r.o. se sídlem Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy – Lačnov,  
IČ 15035221.  

 Další pořadí:     
 2. Building Expert s.r.o.,  V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČ 02685183 
 3. LBtech a.s., Moravská 786, 570 01 Litomyšl – Město, IČ 15035808  
 4. VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová – Předměstí, IČ 48172901   
 Starostka obce pověřena podpisem smlouvy o dílo.  
 Rozhodnuto 7 hlasy, uloženo 
   
ad 6  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Směrnici Obce Jaroměřice č. 1/2017 – o 

poskytování cestovních náhrad. 
  Schváleno 7 hlasy 
  

Zastupitelstvo obce schválilo Přílohu ke směrnici Základní školy a mateřské školy, 
Jaroměřice, okres Svitavy o poskytování cestovních náhrad.  

 Schváleno 7 hlasy 
 
ad 7  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Nařízení č. 1/2017 – tržní řád. Tímto 

nařízením se na celém území obce a osady Nový Dvůr zakazuje podomní a pouliční 
prodej zboží a služeb. Zákaz se nevztahuje na prodej zboží na návsi, který je předem 
ohlášený obecnímu úřadu nebo o tomto prodeji byli občané informování prostřednictvím 
informačních letáků a obecním rozhlasem, na veřejné sbírky a na nabídku a prodej zboží 
a poskytování služeb při výstavách, poutích, kulturních akcích, veřejných vystoupeních a 
sportovních podnicích. 

  Vydáváme (7 hlasů pro)  
   
ad 8  Zastupitelstvo obce schválilo Výroční zprávu za rok 2016 o poskytování informací dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  
 Schváleno 7 hlasy 
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ad 9 Smlouvy 

 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu s BlueFort, s.r.o., IČ: 28798258 na 

zajištění a administraci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „Rozšíření sběrného 
dvora pro obec Jaroměřice -  stavební část, etapa č. 1“. Cena je stanovena na 12 100 Kč. 
Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 
 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolupráci při zabezpečování úkolů požární 

ochrany, ochrany života, zdraví a majetku občanů při likvidaci požárů, živelných pohrom 
a jiných mimořádných událostí se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor 
dobrovolných hasičů Jaroměřice, IČ: 64210634. Starostka obce pověřena podpisem 
smlouvy. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 
  
ad 10 Různé 
 
 Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na zhotovení dokumentu – Koncepce řešení 

vodovodu a kanalizace v obci Jaroměřice do roku 2050 od firmy RECPROJEKT s.r.o., 
IČ: 26014327. Cena je stanovena na 47 000 Kč. Starostka obce pověřena podpisem 
smlouvy. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 
  
 Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování pana Radka Sekyry členem školské rady 

Základní školy a mateřské školy, Jaroměřice, okres Svitavy. 
 Schváleno 7 hlasy 
 

 Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku paní Moniky Chudíkové, Revoluční 401, 250 70 
Odolena Voda na koupi  ½ podílu pozemků - p. č. 304/26 o výměře 3 028 m2, p. č. 
304/88 o výměře 465 m2 a p. č. PK 304/33  o výměře 107 m2 vše v k. ú. Jaroměřice. 
Dohodnutá kupní cena je 1,- Kč.  Obec uhradí náklady spojené s kupní smlouvou a 
vkladem do katastru nemovitostí. Starostka obce pověřena podpisem kupní smlouvy. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 
 
Pan Pavel Krikl, Jaroměřice 231 požádal o možnost zřízení sjezdu a možnost parkování 
na pozemku ve vlastnictví obce Jaroměřice - pozemek p. č. 2806/3 v k. ú. Jaroměřice. 
Zastupitelstvo obce doporučuje podat žádost o zřízení druhého sjezdu k vlastnímu domu. 
Náklady spojené s povolením žádosti a stavebními úpravami půjdou k úhradě žadateli. 

 Schváleno 7 hlasy 
 
 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o úvěr ve výši 10 000 000,- Kč. Účelem úvěru je 

financování rekonstrukce budovy č. p. 202 v Jaroměřicích. Starostka obce pověřena 
vypracováním Výzvy k podání nabídky na poskytnutí investičního úvěru na financování 
projektu Obec Jaroměřice – rekonstrukce č. p. 202. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 
 
 
Úkoly – předsedové komisí pověřeni vypracováním zprávy o činnosti komise za rok 2016.  
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Výpis z 28. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice  
ze dne 11. 1. 2017 

  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 
2. hospodaření obce za leden – prosinec 2016 
3. Účtový rozvrh a Seznam limitovaných příslibů na rok 2017 
4. Odpisový plán ZŠ Jaroměřice 
5. Plán kontrol finančního a kontrolního výboru na rok 2017 
6.  (Jevíčská). Cena projektu je 6 648 827 Kč 
7. Směrnici Obce Jaroměřice č. 1/2017 – o poskytování cestovních náhrad 
8. Dodatek ke směrnici Základní školy a mateřské školy, Jaroměřice, okres Svitavy o 

poskytování cestovních náhrad 
9. Výroční zprávu za rok 2016 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 
10. Příkazní smlouvu s BlueFort, s.r.o., IČ: 28798258 na zajištění a administraci zadávacího 
řízení pro veřejnou zakázku „Rozšíření sběrného dvora pro obec Jaroměřice -  stavební část, 
etapa č.1“; cena je stanovena na 12 100 Kč 

11. Smlouvu o spolupráci při zabezpečování úkolů požární ochrany, ochrany života, zdraví a 
majetku občanů při likvidaci požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí 
se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Jaroměřice 

12. nabídku na vyhotovení dokumentu – Koncepce řešení vodovodu a kanalizace v obci 
Jaroměřice do roku 2050 od firmy RECPROJEKT s.r.o.; cena je stanovena na 47 000 Kč 

13. jmenování pana Radka Sekyry členem školské rady za obec Jaroměřice  
14. koupi pozemků p.č. 304/26 , p.č. 304/88 a p.č. PK 304/33   dle zápisu 
15. stanovisko k žádosti pana Pavla Krikla ke zřízení sjezdu dle zápisu 
16. žádost o úvěr ve výši 10 000 000 Kč na financování  rekonstrukce č.p. 202 dle zápisu 

 
Zastupitelstvo obce vydává: 
17. Nařízení č. 1/2017 – tržní řád, kterým se v obci Jaroměřice a osadě Nový Dvůr zakazuje 

podomní a pouliční prodej zboží a služeb 
 
Zastupitelstvo obce rozhoduje: 
18. o výběru nejvhodnější nabídky podané do veřejné zakázky „Rekonstrukce kanalizace – 1. 

etapa“ , kterou podal uchazeč   AKVAMONT Svitavy s.r.o. se sídlem Hlavní 426/4, 568 02 
Svitavy – Lačnov, IČ 15035221 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
19. zprávu o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 
20. zprávu z jednání kontrolního výboru 
 
Zastupitelstvo obce ukládá: 
21. starostce obce podepsat uzavřené smlouvy 
22. starostce obce realizovat koupi pozemků 
23. starostce obce vyhotovení výzvy k podání nabídky na investiční úvěr dle zápisu 
24. předsedům komisí vypracovat zprávu o činnosti za rok 2016 
 
Vyvěšeno dne:  18. 1. 2017     Sňato dne:                3. 2. 2017 
Zveřejnění zápisu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 
 
 
 

  


