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Zápis 

36. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice 

konaného dne 11. 10. 2017 v 17 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 
Přítomni:  

Antošovský Vítězslav   Sekanina Ladislav
  Glocová Iveta 
  Kosík Stanislav 
  Kosinová Andrea   
                 

 Sekyra Radek 
 Trávníček Milan 
  
  

Omluveni: Grimmerová Věra, Zuzčák Jan 
 
Na zasedání je přítomno 7 zastupitelů z 9, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. K zápisu 
zasedání zastupitelstva ze dne 13. 9. 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, Sekanina Ladislav  
 
 

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 - září 2017 
3.2. Rozpočtové opatření č. 7 

4. Majetkové transakce 
4.1. Prodej pozemku p. č. 166/45 v k. ú. Jaroměřice 

5. Žádosti 
6. Odpadové hospodářství 
7. Různé 
Program jednání doplněn o podání došlá po datu vyvěšení. 
Schváleno 7 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 dokončena 
– terénní úpravy u zámku jsou hotovy 
– byla ukončena oprava střechy školní družiny v ZŠ 
Bereme na vědomí 

  
 Zastupitelstvo obce se seznámilo se zprávou kontrolního výboru 

Bereme na vědomí 
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ad 3 Finanční transakce 
 
 Hospodaření obce za leden - září 2017 
 Celkové příjmy     20 082 376 Kč  
 Celkové výdaje     18 459 287 Kč 
 Na účtu KB                                8 227 032 Kč  
 Na účtu ČNB                              2 018 062 Kč 
 Schváleno 7 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 7 - příjmy i výdaje se 
navyšují o 1 490 372 Kč 
 Schváleno 7 hlasy 

  
 
ad 4 Majetkové transakce 

 
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 prodej výše uvedeného pozemku, kupní cena stanovena na 
45,- Kč/ m2, celková výše kupní ceny činí 12 780 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 7 hlasy, uloženo 

 
 
ad 5  Žádosti 
  
 Paní Kateřina Písková, č. p. 445, 569 44 Jaroměřice žádá o koupi stavebního pozemku 

v lokalitě Za Tvrzí II. 
 Bereme na vědomí 

 

 Pan Tomáš Soral, č. p. 413, 569 44 Jaroměřice žádá o koupi stavebního pozemku 
v lokalitě Za Tvrzí II. 

 Bereme na vědomí 

 
 
ad 6 Odpadové hospodářství 
 

Zastupitelstvo obce projednalo možnost založení společnosti pro zajištění komplexních 
služeb v odpadovém hospodářství, která by byla ovládána výhradně obcemi regionu. 
Touto společností bude Dobrovolný svazek obcí (DSO), jehož cílem je vybudovat a 
provozovat infrastrukturu pro nakládání s odpady a oběhové hospodářství, zpracovávat 
evidencí týkajících se odpadového hospodářství dle platné legislativy a provádět 
poradenskou a osvětovou činnost. Cílem DSO je vytvořit nejlepší možný systém 
nakládaní s odpady v regionu, který bude pro obce a občany komfortní a levný, pro 
životní prostředí minimálně zatěžující. 

 Na základě jednání zastupitelstvo obce schválilo: 
1. založení dobrovolného svazku obcí „Technické služby Malá Haná“ (dále jen DSO), 
2. smlouvu o založení dobrovolného svazku obcí, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, 
3. stanovy dobrovolného svazku obcí, které jsou přílohou č. 2 tohoto usnesení, 
4. vstup obce Jaroměřice do tohoto dobrovolného svazku obcí. 

 Schváleno 7 hlasy 
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 Zastupitelstvo obce zmocňuje starostku obce k zastupování obce Jaroměřice k účasti, 
jednání a hlasování o založení a vzniku DSO a dále k účasti v orgánech DSO. Ukládá 
starostce obce Jaroměřice podepsat zakladatelské a další dokumenty DSO. 

 Zmocňuje 7 hlasy a ukládá 
 
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí nutnost zvolit kandidáty do orgánů dobrovolného 

svazku obcí a zmocňuje starostku obce k provedení této volby  za obec Jaroměřice a dále  
jí ukládá, aby na ustavující členské schůzi DSO činila vše potřebné ke zvolení členů 
orgánů DSO, zejména v rámci jejich volby hlasovala pro jejich zvolení. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce souhlasí se zmocněním pana Ing. Tomáše Hlavenky, nar. dne 23. 1. 
1983, bytem Cihelna 1180/1, 692 01 Mikulov, aby podal návrh na zápis DSO do rejstříku 
svazku obcí a zastupoval obce v tomto řízení. 

 Schváleno 7 hlasy 
  
 
ad 7  Různé 
  
 Zastupitelstvo obce se seznámilo s informacemi z MAS Moravskotřebovska a Jevíčska o 

Investičním programu školských zařízení.  
Bereme na vědomí   
 
 Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků od paní Dagmar Bochňákové, Rokytnice 
č.p. 230, 751 04 Rokytnice, vlastníka 1/2  a pana Roberta Říháčka, Kozlovská 1512/31, 
Přerov I – Město, 750 02 Přerov, vlastníka 1/2: 
• 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 2802 m2   
• p.č. 2422/1 o výměře 1101 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 1092 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 katastrálním území Jaroměřice. 
Dohodnutá cena je 220 000 Kč. Dále se obec zavazuje k uhrazení nákladů spojených 
s kupní smlouvou a vkladem do KN. Starostka obce pověřena koupí pozemku. 
 Schváleno 7 hlasy, uloženo 

 

 

 

Výpis z 36. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice  

ze dne 11. 10. 2017 
  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 
2. hospodaření obce za leden - září 2017 
3. Rozpočtové opatření č. 7 – příjmy i výdaje se navyšují o 1 490 372 Kč 
4. prodej pozemků p. č. 166/45 o výměře 284 m2  v k. ú. Jaroměřice paní Mgr. Radomíře 

Filipové, č. p. 333, 569 44 Jaroměřice dle zápisu; kupní cena činí 12 780 Kč 
5. založení DSO „Technické služby Malá Haná“ 
6. smlouvu o založení DSO, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení 
7. stanovy DSO, které jsou přílohou č. 2 tohoto usnesení 
8. vstup obce Jaroměřice do DSO „Technické služby Malá Haná“ 
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9. koupi pozemku od paní Dagmary Bochňákové, Rokytnice č. p. 230, 751 04 Rokytnice, 
vlastníka 1/2  a pana Roberta Říháčka, Kozlovská 1512/31, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, 
vlastníka 1/2 – pozemky: 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 2802 m2, p. č. 2422/1 
o výměře 1101 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 1092 m2, p. č. 2422/6 o výměře 782 m2, p. č. 2854/4  
o výměře 1 m2 a p. č. 2854/45 o výměře 158 m2 vše v k. ú. Jaroměřice dle zápisu. Dohodnutá 
cena pozemku je 220 000 Kč. Dále se obec zavazuje k uhrazení ostatních nákladů spojených 
s přepisem pozemků. 

 

Zastupitelstvo obce zmocňuje: 

10.  starostku obce Jaroměřice k zastupování obce v účasti, jednání a hlasování o založení a 
vzniku DSO a dále k účasti v orgánech DSO 

11. starostku obce Jaroměřice k volbě kandidátů do orgánů DSO 

12. Ing. Tomáše Hlavenku, nar. dne 23. 1. 1983, bytem Cihelna 1180/1, 692 01 Mikulov, aby 
podal návrh na zápis DSO do rejstříku svazku obcí a zastupoval obce v tomto řízení 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

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

15. žádost paní Kateřiny Pískové, č. p. 445, 569 44 Jaroměřice o koupi stavebního pozemku 
v lokalitě Za Tvrzí II  

16. žádost pana Tomáše Sorala, č. p. 413, 569 44 Jaroměřice o koupi stavebního pozemku 
v lokalitě Za Tvrzí II 

17. informace z MAS Moravskotřebovska a Jevíčska o Investičním programu školských zařízení 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

18. starostce obce podepsat kupní smlouvu s Mgr. Radomírou Filipovou dle zápisu 
19. starostce obce Jaroměřice podepsat zakladatelské  a další dokumenty DSO 
20. starostce obce provést volbu na ustavující členské schůzi DSO „Technické služby Malá 

Haná“ a činit vše potřebné ke zvolení členů orgánů DSO, zejména v rámci jejich volby 
hlasovat pro jejich zvolení 

21. starostce obce podepsat kupní smlouvu s Dagmar Bochňákovou a Robertem Řiháčkem dle 
zápisu 
 

 
 
 
Vyvěšeno dne: 18.10. 2017 
Sňato dne:                
Zveřejnění zápisu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Iveta Glocová          Stanislav Kosík  
    starostka obce             místostarosta 


