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Zápis 

34. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice 

konaného dne 19. 7. 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 18:50) 
                 

 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 7. 6. 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:  Sekanina Ladislav, Sekyra Radek  
 
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 - červen 2017 
3.2. Rozpočtové opatření č. 5 
3.3. Smlouva o poskytnutí dotace Pk – Zámek Jaroměřice – obnova přístupu k památce 
3.4. Veřejnoprávní smlouva – Město Jevíčko – projednávání přestupků 
3.5. Veřejnoprávní smlouva – Město Jevíčko – zápis údajů do RUIAN 
3.6. SoD KOCMAN envimonitoring – servis LVS 

4. Majetkové transakce 
4.1. Nájemní smlouvy na hrobová místa 
4.2. Prodej pozemků 166/44, 2744/7 a 2744/3 v k. ú. Jaroměřice 
4.3. Nabídka pozemků k prodeji 
4.4. Nájemní smlouva na č.p. 3 

5. Region MTJ – informace z jednání správní rady a valného shromáždění 
6. Možnost čerpání dotací 

6.1. Chodník při komunikaci III/36620 
6.2. Revitalizace retenční nádrže 

7. 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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ad 3 Finanční transakce 
 
 Hospodaření obce za leden - červen 2017 
 Celkové příjmy     13 307 836 Kč  
 Celkové výdaje       9 696 373 Kč 
 Na účtu KB                              11 994 653 Kč  
 Na účtu ČNB                                 238 816 Kč 
 Schváleno 8 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 5 příjmy i výdaje se 
navyšují o 300 000 Kč 
 Schváleno 8 hlasy 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk  z programu 
„Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ č. 
OKSCR/17/22042 ve výši 200 000 Kč na akci „Zámek Jaroměřice – obnova přístupu k 
památce“. Starostka obce pověřena jejím podpisem. 
 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Městem Jevíčkem o výkonu 
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků č. 7/2017/P. Starostka obce 
pověřena podpisem smlouvy. 
 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Městem Jevíčkem o zabezpečení 
provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a 
nemovitostí. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 
 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 
 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo č. 6/2017 Servisní smlouva na zajištění 

funkční způsobilosti lokálního výstražného systému budovaného z projektu: Operační 
program Životní prostření 2014/2020, Oblast podpory 1.4 – Podpořit preventivní 
protipovodňová opatření s firmou KOCMAN envimonitoring s.r.o., IČ: 03108279.. 
Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 
 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 
ad 4 Majetkové transakce 

 
Zastupitelstvo obce schválilo nájemní smlouvu na pronájem hrobového místa č. 649 
s panem Petrem Kadlíkem, Nádražní 200, 277 45 Úžice. Starostka obce pověřena 
podpisem smlouvy.  

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 
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 vše v k.ú. Jaroměřice. 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej výše uvedených pozemků, kupní cena stanovena na 
10,- Kč/ m2, celková výše kupní ceny činí 1.450,- Kč. Náklady spojené s kupní smlouvou, 
vkladem do katastru nemovitostí a daní z nabytí nemovitých věcí hradí kupující. 
Starostka obce pověřena podpisem kupní smlouvy. 
 Schváleno 8 hlasy, uloženo 
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Pozemky ke koupi obci nabízí spoluvlastníci paní Dagmar Bochňáková, Kokytnice č.p. 
230, 751 04 Rokytnice a pan Robert Řiháček, Kozlovská 1512/31, Přerov I – Město, 750 
02 Přerov: 
 
- p.č. 806/4   o výměře    128 m2   
- p.č. 807/3   o výměře    154 m2  
- p.č. 807/4   o výměře    120 m2    
- p.č. 809    o výměře    245 m2  
- p.č. 811    o výměře 2 802 m2   
- p.č. 2422/1 o výměře 1 101 m2   
- p.č. 2422/2 o výměře    304 m2   

- p.č. 2422/3   o výměře    566 m2  
- p.č. 2422/4   o výměře    885 m2   
- p.č. 2422/5   o výměře 1 092 m2   
- p.č. 2422/6   o výměře    782 m2   
- p.č. 2854/43 o výměře        1 m2   
- p.č. 2854/45 o výměře    158 m2   

 
 
vše v k.ú. Jaroměřice. Navrhovaná kupní cena za pozemky je 320.000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce vzhledem k místním cenám navrhuje částku 185.000,- Kč. V případě 
dohody obec uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a vkladem do katastru 
nemovitostí. V případě akceptování navrhované ceny je starostka obce pověřena koupí 
pozemků. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu na bytové prostory na č.p. 3 s panem 
Jiřím Dufkou, Jaroměřice č.p. 3. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo  
 
ad 5  Zastupitelstvo obce se seznámilo s informacemi z jednání Správní rady a Valného 

shromáždění DSO Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska.  
 Bereme na vědomí  
    
ad 6  Možnost čerpání dotací 
  
 Zastupitelstvo obce se seznámilo s cenovou nabídkou na činnosti související s realizací 

zakázky „Chodníky při komunikaci III/36620 v obci Jaroměřice.“ Od firmy 
Profesionálové, a.s., IČ: 28806123. Zastupitelstvop rozhodlo odložit tuto nabídku, 
protože prioritní bude rekonstrukce chodníku dotčeného stávající opravou vodovodního a 
kanalizačního řadu podél komunikace II/371 Jaroměřice – Jevíčko. 

 Bereme na vědomí 
  
 Zastupitelstvo obce se seznámilo s vyhodnocením možnosti čerpání dotace na revitalizaci 

retenční nádrže. Nabídku zpracovala firma AXIOM engineering s.r.o., IČ: 28855230. 
Vzhledem k faktu, že Obec Jaroměřice není vlastníkem stavby hráze, nemůže  v  dotaci 
figurovat jako žadatel. 

 Bereme na vědomí 
    
ad 7 Různé 

 
Žádost Chornického železničního klubu, z.s., o finanční příspěvek  na Mikulášskou jízdu. 
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 1.000,- Kč. 

 Schváleno 8 hlasy 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje firmu PC Projekt – Ing. František Pravec,  Suchá Lhota 22, 
Litomyšl 570 01, IČ: 44403445 jako zhotovitele PD infrastruktury pro výstavbu 
rodinných domků „Za Tvrzí II“. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 

 V 18:50 opustila jednání Andrea Kosinová 
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 Zastupitelstvo obce schvaluje opravu havarijního stavu střechy stodoly na č.p. 200. 
Starostka obce pověřena zajištěním realizací opravy. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje změny v sazebníku úhrad za poskytování informací. 

 Schváleno 7 hlasy 

  
 Zastupitelstvo obce projednalo Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit 

provedený na OÚ Jaroměřice dne 18. 7. 2017. Nebyly shledány žádné chyby a 
nedostatky. 

 Bereme na vědomí 

 

 Zastupitelstvo obce projednalo Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v Základní 
škole a mateřské škole, Jaroměřice, okres Svitavy.  

 Bereme na vědomí 

 

 
  

Výpis z 34. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice  

ze dne 19. 7. 2017 
  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 
2. hospodaření obce za leden - červen 2017 
3. rozpočtové opatření č. 5 – příjmy i výdaje se navyšují o 300.000,- Kč 
4. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk  z programu „Podpora budování infrastruktury 

cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ č. OKSCR/17/22042 ve výši 200 000 Kč na akci 
„Zámek Jaroměřice – obnova přístupu k památce“ 

5. veřejnoprávní smlouvu s Městem Jevíčkem o výkonu přenesené působnosti na úseku 
projednávání přestupků č. 7/2017/P 

6. veřejnoprávní smlouvu s Městem Jevíčkem o zabezpečení proveden zápisů údajů do 
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 

7. smlouvu o dílo č. 6/2017 s firmou KOCMAN envimonitoring s.r.o., IČ: 03108279 - Servisní 
smlouva na zajištění funkční způsobilosti LVS budovaného z projektu Operační program 
Životní prostření 2014/2020, Oblast podpory 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová 
opatření 

8. nájemní smlouvu na pronájem hrobového místa č. 649 s panem Petrem Kadlíkem, Nádražní 
200, 277 45 Úžice 

9. prodej pozemků 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 panu Ing. Romanu Christovi, 
Kobližná 772, 569 43 Jevíčko dle zápisu; kupní cena činí 1.450 Kč 

10. koupi pozemků od paní Dagmary Bochňákové, Rokytnice č.p. 230, 751 04 Rokytnice a pana 
Roberta Řiháčka, Kozlovská 1512/31, Přerov I – Město, 750 02 Přerov dle zápisu. Nabídnutá 
kupní cena pozemků o celkové výměře 8 338 m2 je 185.000,- Kč, dále se obec zavazuje 
k uhrazení nákladů spojených s kupním smlouvou a vkladem do katastru nemovitostí  

11. nájemní smlouvu na bytové prostory č.p. 3 s panem Jiřím Dufkou, Jaroměřice č.p. 3 

12. příspěvek ve výši 1.000,- Kč  Chornickému železničnímu klubu, z.s., na Mikulášskou jízdu 

13. firmu PC Projekt – Ing. František Pravec, Suchá Lhota 22, Litomyšl 570 01, IČ: 44403445 
jako zhotovitele PD infrastruktury pro výstavbu rodinných domků „Za Tvrzí II“ 

14. opravu havarijního stavu střechy stodoly na č.p. 200 

15. změny v sazebníku úhrad za poskytování informací 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

16. zprávu o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 
17. informace z jednání Správní rady a Valného shromáždění DSO Regionu Moravskotřebovska 

a Jevíčska  
18. cenovou nabídkou na činnosti související s realizací zakázky „Chodníky při komunikaci 

III/36620 v obci Jaroměřice“ od firmy Profesionálové, a.s., IČ: 28806123 

19. vyhodnocení možnosti čerpání dotace na revitalizaci retenční nádrže od firmy AXIOM 
engineering s.r.o., IČ: 28855230 

20. zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit provedený na OÚ Jaroměřice 
21. protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v Základní škole a mateřské škole, Jaroměřice, 

okres Svitavy 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

22. starostce obce podepsat uzavřené smlouvy 
23. starostce obce realizovat koupi pozemku 
24. starostce obce zajistit realizaci opravy střechy stodoly na č.p.200 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  24. 7. 2017 
Sňato dne:               
 
Zveřejnění zápisu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


