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Zápis 

31. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice 

konaného dne 12. 4. 2017 v 17 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 
Přítomni:  

Antošovský Vítězslav   Kosinová Andrea
  Glocová Iveta 
  Grimmerová Věra 
  Kosík Stanislav 
                 

 Trávníček Milan 
 Zuzčák Jan 
  
  

Omluveni: Sekanina Ladislav, Sekyra Radek 

 
Na zasedání je přítomno 7 zastupitelů z 9, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. K zápisu 
zasedání zastupitelstva ze dne 17. 3. 2017 nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl řádně 
ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. 
 
Návrhová komise:   Kosík Stanislav, Kosinová Andrea 
Ověřovatelé zápisu:  Antošovský Vítězslav, Kosinová Andrea  
 
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 - březen 2017 
3.2. Rozpočtové opatření č. 2 

4. Hospodaření za rok 2016 
4.1. Hospodaření obce a Závěrečný účet obce Jaroměřice za rok 2016 
4.2. Zprávy o výsledku hospodaření obce Jaroměřice za rok 2016 
4.3. Účetní závěrka obce Jaroměřice za rok 2016 
4.4. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Jaroměřice za rok 2016 
4.5. Inventarizační zpráva za rok 2016 
4.6. ZŠ a MŠ Jaroměřice – hospodářský výsledek za rok 2016 

5. Majetkové transakce 
5.1. Prodej parcely 166/26 v k. ú. Jaroměřice 

6. Žádosti 
7. Různé 
Program jednání doplněn o podání došlá po datu vyvěšení. 
Schváleno 7 hlasy 
 
 
 ad 2  Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny. Od 18. 4. 2017 – začnou práce na 

rekonstrukci vodovodu a kanalizace Jevíčská 1. etapa. Dále začnou práce na opravě 
vodovodu v části od Chmelníku po č. p. 84.  

 Bereme na vědomí 
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ad 3 Finanční transakce 
 
 Hospodaření obce za leden - březen 2017 
 Celkové příjmy   4 500 357 Kč  
 Celkové výdaje   3 604 679 Kč 
 Na účtu KB                            9 433 757 Kč  
 Na účtu ČNB                               83 926 Kč 
 Schváleno 7 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2, příjmy i výdaje se 
navyšují o 299 358 Kč 
 Schváleno 7 hlasy 

 
ad 4 Hospodaření za rok 2016 
  
 Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet obce Jaroměřice za rok 2016 a vyjádřilo 

souhlas s celoročním hospodařením obce Jaroměřice za rok 2016 bez výhrad. 
Schváleno 7 hlasy 

  
 Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Jaroměřice za rok 2016 Krajským úřadem Pardubického kraje – nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. 

 Bereme na vědomí 
 
 Zastupitelstvo obce schválilo Účetní závěrku obce Jaroměřice za rok 2016 formou 

Protokolu o schvalování účetní závěrky. 
Schváleno 7 hlasy 

 
 Zastupitelstvo obce schválilo Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy za rok 2016 formou Protokolu o schvalování 
účetní závěrky.  
Schváleno 7 hlasy 

  
 Zastupitelstvo obce schválilo návrh na rozdělení hospodářského výsledku Základní školy 

a mateřské školy, Jaroměřice, okres Svitavy za rok 2016. Výše hospodářského výsledku 
činí 26 348,50Kč  
Schváleno 7 hlasy 

 
 Zastupitelstvo obce schválilo žádost ředitele Základní školy a mateřské školy, Jaroměřice 

o převedení hospodářského výsledku do rezervního fondu. 
Schváleno 7 hlasy 
 
Zastupitelstvo obce schválilo Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace 
k 31. 12. 2016 

 Schváleno 7 hlasy 
  
ad 5  Majetkové transakce 
 
 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Ing. Ilony Klíčové, Svitavská 765, 569 43 Jevíčko o 

koupi pozemku na stavbu rodinného domku p. č. 166/26 o výměře 722 m2   v k. ú. 
Jaroměřice. Kupní cena stanovena dohodou 150 Kč/m2, tedy 108 300 Kč. Náklady 
spojené s kupní smlouvou, vkladen do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých 
věcí hradí kupující.  Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 
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ad 6  Žádosti 
  

 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s panem Josefem Lagronem o pronájmu veřejného 
prostranství na návsi - stánkový prodej na poutích v termínech 4. 6. 2017 a 17. 9. 2017. 
Cena nájmu je stanovena na 20 000,- Kč. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 
Schváleno 7 hlasy, uloženo 

 
Paní Gabriela Hloušková, Jaroměřice 7, požádala o koupi pozemku ve vlastnictví obce 
Jaroměřice - pozemek p. č. 507/31 o výměře 735 m2  v k. ú. Jaroměřice. Zastupitelstvo 
obce schvaluje záměr prodeje výše uvedeného pozemku. 
Schváleno 7 hlasy 

 
 Mgr. Radomíra Filipová, č. p. 333, 569 44 Jaroměřice žádá o zhotovení příjezdové cesty 

k pozemku p. č. 166/37. Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování příjezdové cesty. 
 Schváleno 7 hlasy 
   
 Pan a paní Tesařovi, Hlinecká 680, 375 01 Týn nad Vltavou žádají o přidělení obecního 

bytu v Jaroměřicích. 
 Bereme na vědomí 
  
 Paní Marie Portyšová, Nerudova 21/20, 568 02 Svitavy, žádá o přidělení obecního bytu 

v Jaroměřicích. 
 Bereme na vědomí 

 
Pan Ing. Roman Christ, Jaroměřice 474, požádal o koupi částí pozemků ve vlastnictví 
obce Jaroměřice - pozemek p. č. 166/2, p. č. 2743/3, p. č. 2744/1  v k. ú. Jaroměřice.  

 Bereme na vědomí 
   
ad 7 Různé 
 

 Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku od paní Jany Tichopádkové - pozemek p. č. 
3890 o výměře 34 m2 v k. ú. Jaroměřice. Navrhovaná cena pozemku je 1,- Kč, dále se 
obec zavazuje k uhrazení ostatních nákladů spojených s přepisem pozemku. Starostka 
obce pověřena koupí pozemku. 
 Schváleno 7 hlasy, uloženo 

 
 Zastupitelstvo obce se seznámilo s nabídkou od firmy Alfa Profi s.r.o., IČ: 29187923, na 
vysavače Trafalgar. 

 Bereme na vědomí 
  

Zastupitelstvo obce schválilo Program rozvoje obce Jaroměřice pro období 2017 – 2025. 
Schváleno 7 hlasy 
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Výpis z 31. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice  
ze dne 12. 4. 2017 

  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 
2. hospodaření obce za leden - březen 2017 
3. Rozpočtové opatření č. 2 – příjmy i výdaje se navyšují o 299 358 Kč 
4. celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 2016 bez výhrad 
5. účetní závěrku obce Jaroměřice za rok 2016 – bez výhrad 

6. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres 
Svitavy za rok 2016 – bez výhrad 

7. návrh na rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy, Jaroměřice 
8. Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2016 
9. prodej pozemku p. č. 166/26 o výměře 722 m2 v k. ú. Jaroměřice paní Ing. Iloně Klíčové, 

Svitavská 765, 569 43 Jevíčko dle zápisu; kupní cena činí 108 300 Kč 
10. smlouvu o pronájmu veřejného prostranství na návsi s panem Josefem Lagronem dle zápisu 
11. záměr prodeje pozemku p. č. 507/31 o výměře 735 m2  v k. ú. Jaroměřice 
12. zbudování příjezdové cesty k pozemku p. č. 166/37 
13. koupi pozemku od paní Tichopádkové  dle zápisu 
14. Program rozvoje obce Jaroměřice pro období 2017 – 2025 
 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
15. zprávu o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 
16. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jaroměřice za rok 2016 Krajským úřadem 

Pardubického kraje – nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

17. žádost o přidělení obecního bytu v Jaroměřicích manželům Tesařovým, Hlinecká 680, 375 01 
Týn nad Vltavou 

18. žádost o přidělení obecního bytu v Jaroměřicích paní Marii Portyšové, Nerudova 20, 568 02 
Svitavy 

19. žádost Ing. Romana Christa, Jaroměřice 474 o koupi části pozemku ve vlastnictví obce 
Jaroměřice - pozemek p. č. 166/2, p. č. 2743/3, p. č. 2744/1  v k. ú. Jaroměřice  

20. nabídku od firmy Alfa Profi s.r.o., IČ: 29187923 na vysavače Trafalgar 
  

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
21. starostce obce podepsat uzavřené smlouvy 
22. starostce obce realizovat koupi pozemku 
 
Vyvěšeno dne:  18. 4. 2017 
Sňato dne:               3. 5. 2017 
Zveřejnění zápisu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Iveta Glocová          Stanislav Kosík  
    starostka obce             místostarosta 


