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Zápis 

33. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice 

konaného dne 7. 6. 2017 v 17 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 
Přítomni:  

Antošovský Vítězslav   Sekanina Ladislav
  Glocová Iveta 
  Kosík Stanislav 
  Kosinová Andrea (opustila 

 jednání v 18:53) 
                 

 Sekyra Radek 
 Trávníček Milan 
 Zuzčák Jan 
  

Omluveni: Grimmerová Věra 

 
Na zasedání je přítomno 8 zastupitelů z 9, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. K zápisu 
zasedání zastupitelstva ze dne 10. 5. 2017 nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl řádně 
ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. 
 

Návrhová komise:   Kosinová Andrea, Kosík Stanislav 
Ověřovatelé zápisu:  Antošovský Vítězslav, 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 
2.1. Zpráva o činnosti 
2.2. Kontrola Pk č. 77/2017 – evidence obyvatel, legalizace a vidimace 

3. Finanční transakce 
3.1. Hospodaření obce za období leden - květen 2017 
3.2. Rozpočtové opatření č. 4 
3.3. Smlouva o poskytnutí dotace Pk – podpora kulturních aktivit 
3.4. Veřejnosprávní smlouva – Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná 

4. Majetkové transakce 
4.1. Nájemní smlouvy na a hrobová místa 
4.2. Nájemní smlouvy na  bytové prostory 
4.3. Koupě parcely p.č. st. 16 v k.ú. Jaroměřice  

5. Žádosti 
6. Zámecké nádvoří – výběrové řízení na zhotovitele 
7. Základní škola – zateplení části střechy 
8. Pošta Partner 
9. Různé 
Program jednání doplněn o podání došlá po datu vyvěšení. 
Schváleno 8 hlasy 

 
 
 ad 2  Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny. 
 Bereme na vědomí 
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 Zastupitelstvo obce se seznámilo se zápisem z jednání finančního výboru.  
 Bereme na vědomí 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční penále ve výši 10% z dlužné částky pro 
poplatníky, kteří neuhradí poplatek za odvoz a likvidaci odpadu za rok 2017 a poplatek ze 
psa do konce měsíce června. 

 Schváleno 8 hlasy 
  
 Kontrola Pk č. 77/2017 – evidence obyvatel, legalizace a vidimace výsledek kontroly – 

bez závad.  
 Bereme na vědomí 

 

ad 3 Finanční transakce 
 
 Hospodaření obce za leden - květen 2017 
 Celkové příjmy     7 660 275 Kč  
 Celkové výdaje     5 580 000 Kč 
 Na účtu KB                            10 555 345 Kč  
 Na účtu ČNB                               146 936 Kč 
 Schváleno 8 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4 příjmy i výdaje se 
navyšují o 3 377 870 Kč 
 Schváleno 8 hlasy 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk program 
podpora kulturních aktivit č. OKSCR/17/22787 ve výši 10 000 Kč na akci „Kulturní léto 
v Jaroměřicích“. Starostka obce pověřena jejím podpisem. 
 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná o 
veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce na rok 2017 na akci „Jaroměřice – výměna 
vodovodu od č.p. 84 po č.p. 121“ ve výši 300 000 Kč. Starostka obce pověřena podpisem 
smlouvy. 
 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 
ad 4 Majetkové transakce 

 
Zastupitelstvo obce schválilo nájemní smlouvu na pronájem hrobového místa č. 233 
s paní Miladou Kadlecovou, Jaroměřice 448. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy.  

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce schválilo dodatky k nájemním smlouvám na bytové prostory: 
 
 - dodatek č. 8 k nájemní smlouvě na bytové prostory uzavřené s paní Danou Šedinovou. 

Tímto dodatkem se prodlužuje trvání nájemní smlouvy na období od 1. 7. 2017 do  
30. 6. 2018. Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 
 - dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na bytové prostory uzavřené s paní Denisou 

Krejčířovou. Tímto dodatkem se prodlužuje trvání nájemní smlouvy na období od  
1. 7. 2017 do 30. 6. 2018. Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 
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 - dodatek č. 12 k nájemní smlouvě na bytové prostory uzavřené s panem Milanem 
Trávníčkem. Tímto dodatkem se prodlužuje trvání nájemní smlouvy na období od  
1. 7. 2017 do 30. 6. 2018. Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo  
 
 Zastupitelstvo obce schvaluje koupi souboru staveb vedených pod společným č.p.3 na 
p.č. st.16 v k.ú. Jaroměřice od Hanácké zemědělské společnosti Jevíčko, a.s., IČ: 
48173053. Kupní cena je 180 000 Kč. Starostka obce pověřena podpisem kupní smlouvy. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 
 
ad 5  Žádosti 
  
 Zastupitelstvo obce projednalo žádost Oblastní charity Moravská Třebová o finanční 

příspěvek na činnosti pečovatelské služby a schválilo pro rok 2018 maximální částku ve 
výši 100 000 Kč při předpokládané péči o minimálně 10 klientů z obce Jaroměřice.  
Schváleno 8 hlasy 

 
Pan Ing. Roman Christ, Kobližná 772, 569 43 Jevíčko, požádal o koupi pozemků ve 
vlastnictví obce Jaroměřice - pozemek p.č. 166/44 o výměře 16 m2  , p.č. 2744/3 o 
výměře 67 m2, p.č. 2744/6 o výměře 22 m2 a p.č. 2744/7 o výměře 40 m2 v k.ú. 
Jaroměřice. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje výše uvedených pozemků. 

 Schváleno 8 hlasy 
   
ad 6  Výběrové řízení na akci „Zámek Jaroměřice – obnova přístupu k památce“  
 Komise vyhodnotila podané nabídky od firem:  
 - JZL s.r.o., IČO: 28269985     1 273 718 Kč  
 - M – SILNICE a. s., IČO 42196868    1 165 509 Kč  
 - DLAŽBA Vysoké Mýto s.r.o., IČO: 25953818 1 171 505 Kč  
 Výběrová komise doporučila Zastupitelstvu obce jako zhotovitele zakázky firmu M – 

SILNICE a. s. a Zastupitelstvo obce doporučení schválilo. Starostka obce pověřena 
podpisem smlouvy o dílo.  

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

  
ad 7 Zastupitelstvo obce schvaluje opravu části střechy budovy ZŠ Jaroměřice (školní 

družina). Z rozpočtu obce bude uvolněna částka ve výši 350 000,- Kč, zbylou část uhradí 
ZŠ Jaroměřice z fondu oprav. 

 Schváleno 8 hlasy 

 
ad 8 Zastupitelstvo obce projednalo možnou  účast obce v projektu Pošta Partner. 

Zastupitelstvo žádá o upřesnění několika nejasných otázek v oblasti personálního 
zabezpečení služby, dále žádá o prověření možnosti odkoupení domu č.p. 204 ve 
vlastnictví České pošty. Starostka obce pověřena jednáním s Českou poštou. 

 Uloženo 

 
V 18:53 opustila jednání Andrea Kosinová 
 
ad 9 Různé 
 Zastupitelstvo obce schvaluje provedení lokální opravy silnic od firmy AKVAMONT 

s.r.o., IČO: 15035221. Celková cena činí 401 195,86 Kč. Starostka obce pověřena 
objednáním oprav. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvu na zajištění a administraci zakázky 
malého rozsahu na veřejnou zakázku: „Pořízení kompostérů, štěpkovače a kontejneru na 
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textil pro obec Jaroměřice“ s firmou BluwFort s.r.o., IČO: 28798058. Cena je stanovena 
na 19 360,- Kč. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 

 

Město Jevíčko nabízí možnost podílet se na vydání knihy Dr. Oldřicha Koudelky 
s názvem „Malohanácké halali“. Předpokládaná cena knihy je cca 130 Kč/ks bez DPH. 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo přispět částkou 5 000 Kč. 

 Schváleno 7 hlasy 

 
 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo směrnici Obce Jaroměřice č. 2/2017 – o 

inventarizaci majetku a závazků. 
  Schváleno 7 hlasy 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Stavby JZL s.r.o., IČO: 28269985 jako zhotovitele na 
doplnění odvodňovacích žlabů na místní komunikaci ve Třešinkách. Celková cena 
411 400 Kč. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 

 
  

Výpis z 33. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice  

ze dne 7. 6. 2017 
  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 
2. finanční penále ve výši 10% z dlužné částky pro poplatníky, kteří neuhradí poplatek za odvoz 

a likvidaci odpadu a ze psa za rok 2017 do konce měsíce června 
3. hospodaření obce za leden - květen 2017 
4. rozpočtové opatření č. 4 – příjmy i výdaje se navyšují o 3 377 870 Kč 
5. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk program podpora kulturních aktivit č. 

OKSCR/17/22787 ve výši 10 000 Kč na akci „Kulturní léto v Jaroměřicích“ 
6. žádost Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná o veřejnou finanční podporu 

z rozpočtu obce na rok 2017 na akci Jaroměřice – výměna vodovodu od č.p. 84 po č.p. 121 
ve výši 300 000Kč 

7. nájemní smlouvu na pronájem hrobového místa č. 233 s paní Miladou Kadlecovou, 
Jaroměřice 448 

8. dodatek č. 8 k nájemní smlouvě na bytové prostory s paní Danou Šedinovou 
9. dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na bytové prostory s paní Denisou Krejčířovou 
10. dodatek č. 12 k nájemní smlouvě na bytové prostory s panem Milanem Trávníčkem 
11. koupi souboru staveb vedených pod společným č.p.3 na st p.č. 16 v k.ú. Jaroměřice z majetku  

Hanácké zemědělské společnosti Jevíčko, a.s., IČ: 48173053, navrhovaná cena je 180 000 Kč 
12. spoluúčast na financování pečovatelské služby při Oblastní charitě Moravská Třebová pro 

rok 2018 dle zápisu 
13. záměr prodeje pozemku p.č. 166/44 o výměře 16 m2  , p.č. 2744/3 o výměře 67 m2, p.č. 

2744/6 o výměře 22 m2 a p.č. 2744/7 o výměře 40 m2 v k.ú. Jaroměřice 
14. firmu M – SILNICE a. s., IČO 42196868 jako zhotovitele zakázky „Zámek Jaroměřice – 

obnova přístupu k památce“,  cena projektu je 1 165 509 Kč 
15. opravu části střechy nad budovy ZŠ Jaroměřice (školní družina). Z rozpočtu obce bude 

uvolněna částka ve výši 350 000,-Kč, zbylou část uhradí ZŠ Jaroměřice z fondu oprav 

16. provedení lokální opravy silnic od firmy AKVAMONT s.r.o., IČO: 15035221. Celková cena 
činí 401 195,86Kč 

17. příkazní smlouvu s BlueFort, s.r.o., IČ: 28798258  na zajištění administrace zakázky malého 
rozsahu na veřejnou zakázku : „Pořízení kompostérů, štěpkovače a kontejneru na textil pro 
obec Jaroměřice“. Cena je stanovena na 19 360,- Kč. 
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18. finanční podíl na vydání knihy Dr. Oldřicha Koudelky s názvem „Malohanácké halali“ ve 
výši 5 000 Kč 

19. směrnici Obce Jaroměřice č. 2/2017 – o inventarizaci majetku a závazků 

20. firmu Stavby JZL s.r.o., IČO: 28269985 jako zhotovitele na doplnění odvodňovacích žlabů 
na silnici ve Třešinkách. Celková cena 411 400 Kč 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

21. zprávu o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 
22. zápis z jednání finančního výboru 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

23. starostce obce podepsat uzavřené smlouvy 
24. starostce obce realizovat koupi nemovitosti č.p. 3 
25. starostce obce jednat s Českou poštou o projektu Pošta Partner 
26. starostce obce objednat opravy silnic 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 12. 6. 2017 
Sňato dne:    27. 6. 2017 
Zveřejnění zápisu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Iveta Glocová          Stanislav Kosík  
    starostka obce             místostarosta 


