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Zápis 

37. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice 

konaného dne 8. 11. 2017 v 17 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 
Přítomni:  

  Antošovský Vítězslav 

Glocová Iveta  

  Grimmerová Věra 

Kosík Stanislav  

  Kosinová Andrea 

Sekanina Ladislav 

Sekyra Radek 

Trávníček Milan 

Zuzčák Jan 

Omluveni:  
 

Na zasedání je přítomno 9 zastupitelů z 9, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. K zápisu 

zasedání zastupitelstva ze dne 11. 10. 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:  Grimmerová Věra, 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 - říjen 2017 

3.2. Rozpočtové opatření č. 8 

4. Inventarizace – složení komise 

5. Nájem bytových a nebytových prostor 

6. Smlouva o dílo: Protipovodňová opatření – monitorovací zprávy 

7. Odpadové hospodářství 

8. 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: 

– 7. 11. 2017 byl založen DSO Technické služby Malá Haná 

– 6. 11. 2017 proběhlo otevírání obálek a hodnocení nabídek na dotačních projektech 

Bereme na vědomí 

    

ad 3 Finanční transakce 

 

 Hospodaření obce za leden - říjen 2017 

 Celkové příjmy     23 551 629 Kč  

 Celkové výdaje     23 308 936 Kč 
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 Na účtu KB                                8 856 537 Kč  

 Na účtu ČNB                                     8 161 Kč 

 Schváleno 9 hlasy 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 8, příjmy i výdaje se 

navyšují o 2 349 207 Kč 

 Schváleno 9 hlasy 

  

ad 4 Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizační komise na rok 2017: 

 Předseda: Vítězslav Antošovský 

 Členové: Andrea Kosinová 

                Milan Trávníček 

                Radek Sekyra (Základní škola) 

 Schváleno 9 hlasy 

 

ad 5  Nájem bytových a nebytových prostor 

   

 Pan Milan Trávníček, č. p. 464, 569 44 Jaroměřice podal výpověď z bytu k 31. 12. 2017. 

 Bereme na vědomí 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu bytových prostor v budově č. p. 464. 

 Schváleno 9 hlasy  
 

 Paní Lenka Navrátilová, č. p. 185, 569 44 Jaroměřice podala výpověď z nebytových 

prostor k 30. 11. 2017. 

 Bereme na vědomí 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje použití nebytových prostor na č. p. 200, jako dočasnou 

knihovnu po dobu rekonstrukce stávajících prostor. 

 Schváleno 9 hlasy 
 

ad 6 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na zpracování monitorovacích zpráv 

k udržitelnosti projektu: „Protipovodňová opatření obce Jaroměřice“ s panem Mgr. 

Ondřejem Staňkem, IČ: 05579058. Cena za dílo je stanovena na 10 000 Kč. Starostka 

obce pověřena jejím podpisem. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

  

ad 7  Odpadové hospodářství 

 Zastupitelstvo obce se seznámilo s procesem založení DSO Technické služby Malá Haná. 

Dále projednalo požadavky obce na zapojení do žádosti DSO o dotaci – obec má pokryty 

potřeby na nádobový sběr a nebude v rámci dotace DSO požadovat další vybavení. 

Zastupitelstvo obce se dále seznámilo s návrhem OZV o systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Jaroměřice. Byl schválen záměr svážet separované 

složky komunálního odpadu systémem „dům od domu“ v měsíčním intervalu podle 

předem daného svozového kalendáře. Také bude provedena evidence nádob na směsný 

komunální odpad pomocí QR kódů a jejich vývoz bude zaznamenáván v evidenčním 

systému obce. Návrh vyhlášky bude dopracován a předložen ke schválení na prosincovém 

jednání zastupitelstva. 

Dále Zastupitelstvo obce projednalo návrh na bonusový systém odměňování občanů za 

separaci tříděných složek komunálního odpadu. Bonusový systém bude zapracován do 

OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

 Bereme na vědomí 
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ad 8 Různé  

 

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene 

– služebnosti č. IE-12-2005863/VB/9, Jaroměřice, rekonstrukce z TS SY_525 s ČEZ 

Distribuce, a.s. IČ: 24729035. Výše náhrady za zřízení věcného břemene činí 1 000 Kč. 

Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

  

 Zastupitelstvo obce schvaluje podat nabídku na koupi nemovitosti Jaroměřice č. p. 272 ve 

výši 50 000 Kč. Starostka obce pověřena podáním nabídky. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 
  

 Zastupitelstvo obce schvaluje podat nabídku na koupi traktoru Zetor 7745 obci Bohdalice 

– Pavlovice, 683 41 Bohdalice. Starostka obce pověřena podáním nabídky. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

  

 Zastupitelstvo obce schvaluje hodinovou sazbu na nájem obecního traktoru ve výši  

500 Kč. S platností od 15. 11. 2017.  

Schváleno 9 hlasy   
 

 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 2548/3 o výměře 91 m
2
,
 
p. č. 

2547/36 o výměře 438 m
2
, p. č. 2547/1 o výměře 1198 m

2
, p. č. 2547/2 o výměře 6463 m

2
 

v k. ú. Jaroměřice. 

 Schváleno 9 hlasy 

 

 Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Pořízení kompostérů, štěpkovače a kontejneru na 

textil pro obec Jaroměřice“.  

Byla podána jedna nabídka od firmy HITL, s.r.o., IČO: 25321765, nabídková cena   

1.198.000 Kč. Komise provedla kontrolu formálních náležitostí a doporučila 

Zastupitelstvu obce firmu HITL s.r.o. jako zhotovitele zakázky. Zastupitelstvo 

doporučení akceptovalo a firmu HITL s.r.o. jako dodavatele zakázky schválilo. Starostka 

obce pověřena podpisem smlouvy o dílo.  

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 

 Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Rozšíření sběrného dvora pro obec Jaroměřice – 

technologická část“  

 Byla podána jedna nabídka od firmy HITL, s.r.o., IČO: 25321765, nabídková cena  

           793.000 Kč.  Komise provedla kontrolu formálních náležitostí a doporučila 

Zastupitelstvu obce firmu HITL s.r.o. jako zhotovitele zakázky. Zastupitelstvo 

doporučení akceptovalo a firmu HITL s.r.o. jako dodavatele zakázky schválilo. Starostka 

obce pověřena podpisem smlouvy o dílo.  

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 

 Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Rozšíření sběrného dvora pro obec Jaroměřice – 

stavební část“. 

 Ve stanoveném termínu byla podána jedna nabídka od firmy STAVBY JZL s.r.o., IČO: 

28269985, nabídková cena 1.190.793,74 Kč. Další nabídka byla podána po termínu, a 

tedy nebyla do výběrového řízení zařazena. Komise provedla kontrolu formálních 

náležitostí a doporučila Zastupitelstvu obce firmu STAVBY JZL s.r.o. jako zhotovitele 

zakázky. Zastupitelstvo doporučení akceptovalo a firmu STAVBY JZL s.r.o. jako 

zhotovitele zakázky schválilo.  Starostka obce pověřena podpisem smlouvy o dílo.  

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 
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Výpis z 37. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice  

ze dne 8. 11. 2017 
  

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 

2. hospodaření obce za leden - říjen 2017 

3. Rozpočtové opatření č. 8 – příjmy i výdaje se navyšují o 2 349 207 Kč 

4. složení inventarizační komise na rok 2017 – (předseda) Vítězslav Antošovský, (členové), 

Andrea Kosinová, Milan Trávníček, Radek Sekyra 

5. záměr pronájmu bytových prostor v budově č. p. 464 

6. použití nebytových prostor na č. p. 200 jako dočasnou knihovnu po dobu rekonstrukce 

stávajících prostor 

7. smlouvu na zpracování monitorovacích zpráv k udržitelnosti projektu: „Protipovodňová 

opatření obce Jaroměřice“ s  Mgr. Ondřejem Staňkem, IČ: 05579058, cena za dílo je 

stanovena ve výši 10 000 Kč 

8. schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005863/VB/9, 

Jaroměřice, rekonstrukce z TS SY_525 s ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 

9. nabídku na koupi nemovitosti Jaroměřice č. p. 272 ve výši 50 000 Kč 

10. podat nabídku na koupi traktoru Zetor 7745 obci Bohdalice – Pavlovice, 683 41 Bohdalice 

11. hodinovou sazbu na nájem obecního traktoru ve výši 500 Kč s platností od 15. 11. 2017 

12. záměr prodeje pozemků p. č. 2548/3 o výměře 91 m
2
,
 
p. č. 2547/36 o výměře 438 m

2
, p. č. 

2547/1 o výměře 1198 m
2
, p. č. 2547/2 o výměře 6463 m

2
 v k. ú. Jaroměřice 

13. firmu HITL, s.r.o., IČO: 25321765 jako dodavatele veřejné zakázky „Pořízení kompostérů, 

štěpkovače a kontejneru na textil pro obec Jaroměřice“, cena projektu je 1 198 000 Kč 

14. firmu HITL, s.r.o., IČO: 25321765 jako dodavatele veřejné zakázky „Rozšíření sběrného 

dvora pro obec Jaroměřice – technologická část“, cena projektu je 793 000 Kč 

15. firmu JZL s.r.o., IČO: 28269985 jako zhotovitele veřejné zakázky „Rozšíření sběrného dvora 

pro obec Jaroměřice – stavební část“, cena projektu je 1 190 793,74 Kč 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

16. zprávu o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 

17. výpověď z bytu k 31. 12. 2017 podanou panem Milanem Trávníčkem, č. p. 464, 569 44 

Jaroměřice 

18. výpověď z nebytových prostor  k 30. 11. 2017 podanou paní Lenkou Navrátilovou, č. p. 185, 

569 44 Jaroměřice 

19. informace o změnách v odpadovém hospodářství obce Jaroměřice pro rok 2018  

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

20. starostce obce podepsat uzavřené smlouvy 

21. starostce obce podat nabídku na koupi nemovitosti č. p. 272 dle zápisu 

22. místostarostovi obce zprostředkovat nákup traktoru dle zápisu 

 

 

Vyvěšeno dne:  15. 11. 2017 

Sňato dne:                

Zveřejnění zápisu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 

 

 

 

 

Mgr. Iveta Glocová          Stanislav Kosík  

    starostka obce             místostarosta 


