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Zápis 

38. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice 

konaného dne 13. 12. 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 

 
Na zasedání je přítomno 9 zastupitelů z 9, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. K zápisu 
zasedání zastupitelstva ze dne 8. 11. 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:  Sekanina Ladislav, Zuzčák Jan  
 
Program jednání:  

 
 

1. Zahájení  
1.1. Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
1.2. Schválení programu jednání 
1.3. Termíny zasedání ZO v roce 2018 

2. Zpráva o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 
3. Finanční transakce 

3.1. Hospodaření obce za období leden - listopad 2017 
3.2. Rozpočtové opatření č. 9 
3.3. Zpráva finančního výboru 
3.4. Rozpočet obce Jaroměřice na rok 2018 
3.5. Střednědobý výhled rozpočtu obce Jaroměřice 
3.6. Návrh rozpočtu Regionu MTJ na rok 2018 
3.7. Návrh rozpočtu Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2018 
3.8. Návrh rozpočtu DSO Technické služby Malá Haná na rok 2018 a střednědobý výhled 

rozpočtu 
4. Majetkové transakce 

4.1. Prodej pozemků p. č. 2548/3, 2547/36, 2547/1 a 2547/2 v k. ú. Jaroměřice (lokalita 
Nádevsí) 

4.2. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu 
provést stavbu č. IV/12/2016588/VB/3 

4.3. Dodatek č. 2 nájemní smlouvy č. 2622/2012 
4.4. Nájemní smlouva na byt č. p. 464 

5. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Jaroměřice – Jevíčská II. etapa 
6. Stočné pro rok 2018 
7. Inventarizace 
8. Různé 
Program jednání doplněn o podání došlá po datu vyvěšení. 
Schváleno 9 hlasy 
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ad 1  Termíny zasedání ZO v roce 2018: 10. ledna, 14. února, 14. března, 11. dubna,  

9. května, 13. června, 11. července, 12. září, 10. října. 
 Schváleno 9 hlasy 

 
 ad 2  Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny. Nebyla podána nabídka na nákup 

traktoru obci Bohdalice – stroj je v současné době nepojízdný, nabídnutá cena tedy 
neodpovídá jeho technickému stavu. Obec má příslib nabídky na jiné (pojízdné) traktory.  
Bereme na vědomí 

    

ad 3 Finanční transakce 
 
 Hospodaření obce za leden - listopad 2017 
 Celkové příjmy     25 042 241 Kč  
 Celkové výdaje     24 966 504 Kč 
 Na účtu KB                                8 565 716 Kč  
 Na účtu ČNB                                 132 039 Kč 
 Schváleno 9 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 9 
 Schváleno 9 hlasy 

 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se zprávou z jednání finančního výboru.  
 Bereme na vědomí 

 

 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce Jaroměřice na rok 2018. Výdaje 
ve výši 37 300 000 Kč jsou kryty plánovanými příjmy, úvěrem a předpokládaným 
zůstatkem roku 2017.   
 Schváleno 9 hlasy 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Střednědobý výhled obce Jaroměřice na roky 
2019 až 2020. 
 Schváleno 9 hlasy 

 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu Regionu Moravskotřebovska a 
Jevíčska: 
- celkové rozpočtové zdroje…………………….700 000,- Kč 
- rozpočtové potřeby celkem……………………700 000,- Kč 

 Bereme na vědomí 

 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu Svazku skupinového vodovodu 
Malá Haná pro rok 2018. Příjmy i výdaje ve výši 2 293 250 Kč. 
 Bereme na vědomí 

  
Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu DSO Technické služby Malá Haná 
pro rok 2018. Příjmy i výdaje ve výši 147 500 Kč. Dále se střednědobým výhledem 
rozpočtu DSO na roky 2019-2023. 

 Bereme na vědomí 

 
ad 4 Majetkové transakce 
 

Zastupitelstvo obce do dne jednání neobdrželo nabídku na koupi v záměru uvedených 
nemovitostí.  

  



 3

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV/12/2016588/VB/3 s ČEZ 
Distribuce, a.s. IČ: 24729035. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 nájemní smlouvy č. 2622/2012 s VOS 
zemědělců, a.s. IČ: 25309030. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

  

 Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu s manželi Monikou a Petrem Tesařovými, 
Hlinecká 680, 375 01 Týn nad Vltavou na byt č. p. 464 v Jaroměřicích. Starostka obce 
pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 8 hlasy, zdržel se 1 (Trávníček) 
 
ad 5  Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Jaroměřice – Jevíčská II. etapa 
 
 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z Pk na akci „Obec 

Jaroměřice rekonstrukce kanalizace – II. etapa.“ V souběhu s touto žádostí podá žádost o 
dotaci také Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná na akci „Obec Jaroměřice 
rekonstrukce vodovodu – II. etapa“ 

 Schváleno 9 hlasy 
   

 Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvu s Jiřím Abrahamem, IČ: 03768406 na 
zpracování a podání žádosti o dotaci z prostředků Pk na akci „Obec Jaroměřice 
rekonstrukce vodovodu II. etapa.“ Cena je stanovena na 15 000 Kč. Starostka obce 
pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvu s Jiřím Abrahamem, IČ: 03768406, na 
zpracování a podání žádosti o dotaci z prostředků Pk na akci „Obec Jaroměřice 
rekonstrukce kanalizace II. etapa.“ Cena je stanovena na 15 000 Kč. Starostka obce 
pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvu s Jiřím Abrahamem, IČ: 03768406 na 
zadavatelskou činnost k veřejné zakázce s názvem: „Obec Jaroměřice rekonstrukce 
kanalizace II. etapa“. Cena je stanovena na 25 000 Kč. Starostka obce pověřena podpisem 
smlouvy. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

  
 Zastupitelstvo obce schvaluje složení hodnotící komise pro výběrové řízení na veřejnou 

zakázku „Obec Jaroměřice rekonstrukce kanalizace II. etapa“. 
 

Členové komise: 
 1. člen: Mgr. Iveta Glocová 
 2. člen: Stanislav Kosík 
 3. člen: Radek Sekyra 
 

 Náhradníci členů komise: 
 1.Ing. Vítězslav Antošovský 
 2.Jiří Abraham 
 3.Ing. Milan Štrup

 Schváleno 9 hlasy 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podávání nabídky na veřejnou zakázku „Obec 
Jaroměřice rekonstrukce kanalizace II. etapa.“  

 Schváleno 9 hlasy 
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 Zastupitelstvo obce schvaluje seznam firem oslovených ve výzvě k veřejné zakázce 
„Obec Jaroměřice rekonstrukce kanalizace II. etapa“ 

  AKVAMONT Svitavy s.r.o.,  IČ: 15035221 
 Building Expert s.r.o. Praha  IČ: 2685183 
 LBtech a.s. Litomyšl   IČ: 15035808 
 STAVOKA Kosice a.s.   IČ: 25275119 
 VHOS a.s. M. Třebová   IČ: 48172901 

 Schváleno 9 hlasy 
 
 
ad 6 Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo návrh kalkulace a cenu stočného pro 

rok 2018. Cena stočného stanovena ve výši 35,- Kč/m3. 
 Schváleno 9 hlasy 

 

  
ad 7  Inventarizace 

Zastupitelstvo obce schvaluje předsedu finančního výboru Ing. Vítězslava Antošovského 
jako předkladatele dokumentů k provedené účetní závěrce a zprávy pro schválení účetní 
závěrky za rok 2017.   

  Schváleno 8 hlasy, zdržel se 1 (Antošovský) 
  

 
ad 8 Různé  
 
 Zastupitelstvo obce schválilo měsíční odměny poskytované neuvolněnému 

místostarostovi, neuvolněným předsedům výborů a neuvolněným členům zastupitelstva 
obce dle „ Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.“ ze dne 11. 9. 2017 s účinností od 1. 
1. 2018.  

 Schváleno 9 hlasy 

 

 Renata a Petr Vojtěchovští, č. p. 386, 569 44 Jaroměřice, U Cihelny 543, 569 43 Jevíčko 
žádají o koupi stavebního pozemku v lokalitě Za Tvrzí II. 

 Bereme na vědomí 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP 
Moravská Třebová do roku 2023 zpracovaný MAS Moravskotřebovska a Jevíčska. 

 Schváleno 9 hlasy 

 
 Zastupitelstvo obce schvaluje prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí 

k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb. vypracované 
DSO Mikroregionu Severo-Lanškrounsko. K tomuto prohlášení se připojuje. 

 Schváleno 9 hlasy 

 

 Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem parcel v lokalitě Za Tvrzí II a žádá o nákres 
varianty s větším množstvím parcel (popřípadě jen přesunem) za cenu zrušení propojení 
silnice v horní části a menší výměry pozemků. 

 Bereme na vědomí 
 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se závěry z dílčího přezkoumání hospodaření obce 
provedeného Finančním odborem Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 11. 12. 
2017. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 Bereme na vědomí 
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Zastupitelstvo obce se seznámilo se zprávou o posouzení stromů na území obce 
Jaroměřice. 

 Bereme na vědomí 

 

 

Hosté: 

 Ing. Ille Viktor: informoval o častém používání zábavné pyrotechniky v podvečerních 
hodinách na návsi. Pokaždé v období vánočních svátků a Nového roku. 

 

 

Výpis z 38. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice  

ze dne 13. 12. 2017 
  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 
2. termíny zasedání ZO v roce 2018 
3. hospodaření obce za leden - listopad 2017 
4. Rozpočtové opatření č. 9  
5. Rozpočet obce Jaroměřice na rok 2018 
6. Střednědobý výhled obce Jaroměřice na roky 2019 a 2020 
7. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o 

právu provést stavbu č. IV/12/2016588/VB/3, s ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 
8. dodatek č. 2 nájemní smlouvy č. 2622/2012 s VOS zemědělců, a.s. IČ: 25309030 
9. nájemní smlouvu na byt č. p. 464 v Jaroměřicích s manželi Monikou a Petrem Tesařovými 
10. záměr podání žádosti o dotaci z rozpočtu Pk na akci „Obec Jaroměřice rekonstrukce 

kanalizace – II. etapa“ 
11. Příkazní smlouvu s Jiřím Abrahamem, IČ: 03768406 na zpracování a podání žádosti o dotaci 

z prostředků Pk na akci „Obec Jaroměřice rekonstrukce vodovodu II. etapa.“ Cena stanovena 
dohodou ve výši  15 000 Kč 

12. Příkazní smlouvu s Jiřím Abrahamem, IČ: 03768406 na zpracování a podání žádosti o dotaci 
z prostředků Pk  na akci „Obec Jaroměřice rekonstrukce kanalizace II. etapa.“ Cena 
stanovena dohodou ve výši 15 000 Kč 

13. Příkazní smlouvu s Jiřím Abrahamem, IČ: 03768406 na zadavatelskou činnost k veřejné 
zakázce „Obec Jaroměřice rekonstrukce kanalizace II. etapa“. Cena stanovena dohodou ve 
výši 25 000 Kč 

14. složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejné zakázce „Obec Jaroměřice 
rekonstrukce kanalizace II. etapa,“ členové: Mgr. Iveta Glocová, Stanislav Kosík, Radek 
Sekyra; náhradníci: Ing. Vítězslav Antošovský, Jiří Abraham, Ing. Milan Štrup. 

15. výzvu k podání nabídky na akci „Obec Jaroměřice rekonstrukce kanalizace II. etapa.“ 
16. seznam firem vyzvaných k podání nabídky ve veřejné zakázce „Obec Jaroměřice 

rekonstrukce kanalizace II. etapa“: AKVAMONT Svitavy s.r.o., IČ: 15035221, Building 
Expert s.r.o. Praha, IČ: 2685183, LBtech a.s. Litomyšl, IČ: 15035808, STAVOKA Kosice 
a.s., IČ: 25275119, VHOS a.s. M. Třebová, IČ: 48172901 

17. cenu stočného pro rok 2018 ve výši 35,- Kč/m3 
18. schvaluje předsedu finančního výboru Ing. Vítězslava Antošovského jako předkladatele 

dokumentů k provedené účetní závěrce a zprávy pro schválení účetní závěrky za rok 2017 
19. měsíční odměny poskytované neuvolněnému místostarostovi,  neuvolněným předsedům 

výborů a  neuvolněným členům zastupitelstva obce dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 
Sb., ze dne 11. 9. 2017 s účinností od 1. 1. 2018 

20. schvaluje Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová do roku 
2023 zpracovaný MAS Moravskotřebovska a Jevíčska 
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21. schvaluje prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí k zákonu č. 159/2006 Sb., o 
střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., vypracované DSO Mikroregionu Severo-
Lanškrounsko 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

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

24. návrh rozpočtu Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska pro rok 2018 

25. návrh rozpočtu Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná pro rok 2018 

26. návrh rozpočtu DSO Technické služby Malá Haná pro rok 2018 a střednědobý výhled 
rozpočtu 

27. žádost Renaty a Petra Vojtěchovských, č. p. 386, 569 44 Jaroměřice, U Cihelny 543, 569 43 
Jevíčko o koupi stavebního pozemku v lokalitě Za Tvrzí II 

28. návrh parcel v lokalitě Za Tvrzí II 
29. závěry z dílčího přezkoumání hospodaření obce provedeného Finančním odborem Krajského 

úřadu Pardubického kraje ze dne 11. 12. 2017 -  nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

30. zprávou o posouzení stromů na území obce Jaroměřice 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

31. starostce obce podepsat uzavřené smlouvy 
 
 
Vyvěšeno dne:  15. 12. 2017 
Sňato dne:                
Zveřejnění zápisu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Iveta Glocová          Stanislav Kosík  
    starostka obce             místostarosta 


