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Zápis 

35. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice 

konaného dne 13. 9. 2017 v 17 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 
Přítomni:  

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

 jednání v 18:55) 

 Sekyra Radek 
 Trávníček Milan 
 Zuzčák Jan 
  

 
Na zasedání je přítomno 9 zastupitelů z 9, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. K zápisu 
zasedání zastupitelstva ze dne 19. 7. 2017 nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl řádně 
ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. 
 

Návrhová komise:   Kosík Stanislav, Grimmerová Věra 
Ověřovatelé zápisu:  Trávníček Milan, Zuzčák Jan  
 
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 - srpen 2017 
3.2. Rozpočtové opatření č. 6 

4. Majetkové transakce 
4.1. Nájemní smlouvy na hrobová místa 
4.2. Žádost o koupi pozemku 

5. Region MTJ – informace z jednání správní rady a valného shromáždění 
6. Různé 
Program jednání doplněn o podání došlá po datu vyvěšení. 
Schváleno 9 hlasy 

 
 
 ad 2  Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny. Starostka obce informovala zastupitele 

o stavu probíhajících projektů: 
– výměna vodovodu a kanalizace Jevíčská I. etapa je před dokončením, zbývají pouze 

úpravy asfaltových povrchů 
– rekonstrukce přístupové cesty k zámku je dokončena 
– proběhla další etapa deratizace kanalizace v celé obci 
– podle plánu probíhá oprava střechy nad školní družinou 
Bereme na vědomí 

  
 Zastupitelstvo obce se seznámilo se zprávou finančního výboru 
 Bereme na vědomí 
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ad 3 Finanční transakce 
 
 Hospodaření obce za leden - srpen 2017 
 Celkové příjmy     16 693 059 Kč  
 Celkové výdaje     16 091 535 Kč 
 Na účtu KB                                8 785 092 Kč  
 Na účtu ČNB                                 438 438 Kč 
 Schváleno 9 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 6 příjmy i výdaje se 
navyšují o 176 589 Kč 
 Schváleno 9 hlasy 

  
 
ad 4 Majetkové transakce 

 
Zastupitelstvo obce schválilo nájemní smlouvu na pronájem hrobového místa č. 109 a 110 
s panem Miroslavem Továrkem, K. H. Borovského 476, 569 43 Jevíčko. Starostka obce 
pověřena podpisem smlouvy.  

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 
Paní Mgr. Radomíra Filipová, č. p. 333, 569 44 Jaroměřice, požádala o koupi pozemku ve 
vlastnictví obce Jaroměřice - pozemek p. č. 166/45 o výměře 284 m2 v k. ú. Jaroměřice. 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje výše uvedeného pozemku. 
 Schváleno 9 hlasy 

 
ad 5  Zastupitelstvo obce se seznámilo se zápisem z jednání regionu Moravskotřebovska a 

Jevíčska. Dále mu byly předloženy upravené jízdní řády autobusové dopravy. Také bylo 
seznámeno s plánem Pardubického kraje ukončit objednávku veřejné železniční dopravy 
v úseku Moravská Třebová – Chornice – Dzbel a Chornice – Velké Opatovice z důvodu 
neefektivnosti. 

 Bereme na vědomí  
    
ad 6  Různé 
  
 Paní Dana Zvejšková, Uhřice č.p. 12, 679 63 Velké Opatovice, žádá o přidělení obecního 

bytu v Jaroměřicích. 
 Bereme na vědomí 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje výlepovou plakátovací plochu pro plakáty na zastávce u 
restaurace jako plochu pro prezentaci politických stran v rámci voleb 2017. Poplatek za 
vylepení činí 100 Kč.  
Schváleno 9 hlasy 
 

 Zastupitelstvo obce schválilo nabídku na realizaci pasportu dopravního značení obce 
Jaroměřice od firmy NVB LINE s.r.o., IČ: 00276758. Celková cena 36 300 Kč. Starostka 
obce pověřena objednáním služby. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 
 
Občané Jaroměřic žádají o zřízení zpomalovacích retardérů. Na komunikaci od mostu u 
ZŠ podél potoka směrem k samoobsluze a dále směrem k Penzionu U Trojanů. Žádost o 
zpomalení dopravy bude řešena v rámci pasportizace dopravního značení. 
Bereme na vědomí   
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 Pan Josef Říha, Jaroměřice 322, žádá o úpravu chodníku z důvodu příjezdu ke garáži. 
Úpravu provede svépomocí.  
Bereme na vědomí 

 
 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost ředitele ZŠ a MŠ o povolení výjimky 
z počtu žáků ZŠ Jaroměřice pro školní rok 2017-2018. 

  Schváleno 9 hlasy 

   
 Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o zajišťování výkonu působnosti 

podle zákona o obecní policii s Městem Jevíčkem. Městská policie zřízená městem 
Jevíčkem bude vykonávat úkoly v rozsahu a způsobem stanovený zákonem č. 553/1991 
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, též na území obce Jaroměřice. 
Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 
 
 Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o průběhu auditu plnění „Smlouvy o 

zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ provedený firmou EKO-KOM, a. s., 
IČ: 251 34 701. Shrnutí zjištěných skutečností: při auditu nebyly shledány nedostatky. 
 Bereme na vědomí 

 
 Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o kontrole plnění povinností stanovených 

zákonem o odpadech, zejména se zaměřením na plnění povinností původce odpadů a 
povinností vyplývajících z ustanovení §17 zákona o odpadech provedený Českou 
inspekcí životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, IČ: 41 69 32 05. 
Kontrolní zjištění – nebyla zjištěna žádná porušení zákona o odpadech. 

 Bereme na vědomí 
  
 Zastupitelstvo obce na základě výsledků zkušebního provozu nového rozhlasu schvaluje 

rozšíření o 5 stanovišť. Starostka obce pověřena jednáním. 
 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 
 V 18:55 opustila jednání Andrea Kosinová 

  
 Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení rozmetadla ES 100 M1 CLASSIC na zimní údržbu 

komunikací. Starostka obce pověřena objednáním. 
 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce zamítlo nabídku České pošty – účast na projektu Pošta Partner. 
Důvody zamítnutí: na Obecním úřadě je na plný úvazek zaměstnána pouze jedna účetní a 
vzhledem k jejímu pracovnímu vytížení není možné, aby poskytovala služby, které stát 
garantuje občanům prostřednictvím státního podniku – Česká pošta. Obec také nemůže 
zajistit zastupování proškoleného pracovníka v době jeho pracovní neschopnosti nebo 
dovolené. Obec jako vstřícný krok nabízí České poště možnost bezplatného využití 
obecních prostor k provozování poštovních služeb. 

 Schváleno 8 hlasy 
 

 

Výpis z 35. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice  

ze dne 13. 9. 2017 
  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 
2. hospodaření obce za leden - srpen 2017 
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3. Rozpočtové opatření č. 6 – příjmy i výdaje se navyšují o 176 589 Kč 
4. nájemní smlouvu na pronájem hrobového místa č. 109 a 110 s panem Miroslavem Továrkem, 

K. H. Borovského 476, 569 43 Jevíčko 
5. záměr prodeje pozemku p. č. 166/45 o výměře 284 m2 v k. ú. Jaroměřice 
6. veřejnou plakátovací plochu na autobusové zastávce Jaroměřice - restaurace U Trojanů jako 

výlepové místo pro prezentaci politických stran v rámci voleb 2017, poplatek za výlep činí 
100 Kč 

7. nabídku firmy NVB LINE s.r.o., IČ: 00276758 na realizaci pasportu dopravního značení 
obce Jaroměřice 

8. výjimku z počtu žáků ZŠ Jaroměřice pro školní rok 2017-2018 
9. Veřejnoprávní smlouvu o zajišťování výkonu působnosti podle zákona o obecní policii s 

Městem Jevíčkem 
10. rozšíření obecního rozhlasu dle zápisu 
11. pořízení rozmetadla ES 100 M1 CLASSIC 
 

Zastupitelstvo obce zamítá: 

12. účast v projektu Pošta Partner dle důvodové zdrávy 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

13. zprávu o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 
14. zprávu finančního výboru 

15. informace z jednání regionu Moravskotřebovska a Jevíčska 

16. žádost paní Dany Zvejškové, Uhřice č. p. 12, 679 63 Velké Opatovice o přidělení obecního 
bytu v Jaroměřicích 

17. žádost o zřízení zpomalovacích retardérů dle zápisu 

18. žádost pana Josefa Říhy, Jaroměřice 322 o úpravu chodníku z důvodu příjezdu ke garáži 
19. protokol o průběhu auditu plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů“ provedený firmou EKO-KOM, a. s., IČ: 251 34 701. Shrnutí zjištěných skutečností: 
při auditu nebyly shledány nedostatky 

20. protokol o kontrole plnění povinností stanovených zákonem o odpadech, zejména se 
zaměřením na plnění povinností původce odpadů a povinností vyplývajících z ustanovení §17 
zákona o odpadech, provedený Českou inspekcí životního prostředí, oblastní inspektorát 
Hradec Králové, IČ: 41 69 32 05. Kontrolní zjištění – nebyla zjištěna žádná porušení zákona 
o odpadech. 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

21. starostce obce podepsat uzavřené smlouvy 
22. starostce obce objednat realizaci pasportu dopravního značení dle zápisu 
23. starostce obce objednat doplnění rozšíření rozhlasu dle zápisu 
24. starostce obce objednat rozmetadlo dle zápisu 
 
 
Vyvěšeno dne:  18.   9. 2017 
Sňato dne:                
Zveřejnění zápisu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Iveta Glocová          Stanislav Kosík  
    starostka obce             místostarosta 


