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Zápis 

39. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice 

konaného dne 10. 01. 2018 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 13. 12. 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, Trávníček Milan  
 
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 - prosinec 2017 
3.2. Účtový rozvrh na rok 2018 
3.3. Seznam limitovaných příslibů na rok 2018 

4. Zpráva kontrolního výboru 
5. Výběrové řízení na zhotovitele - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - 2. etapa (Jevíčská) 
6. Směrnice č. 1/2018 o poskytování cestovních náhrad 
7. OZV 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Jaroměřice 

8. OZV 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 

9. Výroční zpráva za rok 2017 o poskytování informací dle zákona č. 106/199 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím 

10. Různé 
Program jednání doplněn o podání došlá po datu vyvěšení. 
Schváleno 9 hlasy 

 
 
 ad 2  Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny.  
 Zastupitelstvo obce se seznámilo s informacemi z jednání Svazku obcí skupinového 

vodovodu Malá Haná, cena vodného pro rok 2018 byla stanovena ve výši 38,50 Kč/m3 . 
Bereme na vědomí 
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ad 3 Finanční transakce 
 
 Hospodaření obce za leden - prosinec 2017 
 Celkové příjmy     27 633 758 Kč  
 Celkové výdaje     26 469 824 Kč 
 Na účtu KB                                9 502 494 Kč  
 Na účtu ČNB                                 250 525 Kč 
 Schváleno 9 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce schválilo Účtový rozvrh na rok 2018. 
 Schváleno 9 hlasy 

 

Zastupitelstvo obce schválilo Seznam limitovaných příslibů na rok 2018. 
Schváleno 9 hlasy 

 

ad 4 Zastupitelstvo obce se seznámilo se zprávou kontrolního výboru. 
 Bereme na vědomí 
 
ad 5  Výběrové řízení na zhotovitele - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - 2. etapa 

(Jevíčská) 
 Komise vyhodnotila podané nabídky od firem:  
 - AKVAMONT Svitavy s. r. o., Svitavy   4 399 866 Kč  
 - Building Expert s. r. o., Praha 5    4 439 848 Kč  
 - VHOS a. s., Moravská Třebová    4 669 248 Kč 
 - LB tech a. s., Litomyšl     4 679 965 Kč  
 - STAVOKA KOSICE a. s., Košice    4 830 099 Kč  
 Výběrová komise doporučila zastupitelstvu obce jako zhotovitele zakázky firmu 

AKVAMONT Svitavy s.r.o., Svitavy. Zastupitelstvo obce schválilo firmu AKVAMONT 
Svitavy s.r.o., Svitavy jako zhotovitele zakázky - Rekonstrukce kanalizace – 2. etapa 
(Jevíčská). Starostka obce pověřena podpisem smlouvy o dílo.  

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu s Ing. Milanem Štrupem, IČ: 64773825, 
na technický dozor investora a koordinátora BOZP v průběhu stavby „Obec Jaroměřice 
rekonstrukce kanalizace – II. etapa.“ Cena je stanovena na 70 000,- Kč. Starostka obce 
pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 
ad 6 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Směrnici Obce Jaroměřice č. 1/2018 – o 

poskytování cestovních náhrad. 
  Schváleno 9 hlasy 

  
ad 7  Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Jaroměřice č. 1/2018  

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Jaroměřice. 

 Vydáváme (9 hlasů pro) 
  
ad 8 Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Jaroměřice č. 2/2018  

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Pro rok 2018 byl stanoven poplatek ve 
výši 600,- Kč/osobu či rekreační objekt. Tato částka je stanovena rozúčtováním 
skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na jednotlivé 
poplatníky. 
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 Výpočet : 
- náklady na likvidaci komunálního odpadu v roce 2017 …..   763 372  Kč 
- započítané fyzické osoby  …………………………………       1 264 osob 
- na jednu osobu …………………………………………….          604  Kč 

 Vydáváme (9 hlasů pro)  
 
ad 9 Zastupitelstvo obce schválilo Výroční zprávu za rok 2017 o poskytování informací dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  
 Schváleno 9 hlasy 

 

ad 10 Různé 
 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Odpisový plán ZŠ Jaroměřice. 

  Schváleno 9 hlasy 

  
 Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu s Ing. Svatoplukem Schupplerem,  

IČ: 49596918 na technický dozor investora a výkon autorského dozoru v průběhu stavby 
„Sběrný dvůr Jaroměřice - přístřešek.“ Cena je stanovena na 35 150,- Kč. Starostka obce 
pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 
 

 Zastupitelstvo obce se seznámilo s plánem digitalizace intravilánu. Vyměřovací práce 
provedou pracovníci Katastrálního úřadu Svitavy, zahájení měření – červen 2018. 
Zástupci obce jmenovaní do komise -  Mgr. Iveta Glocová, Stanislav Kosík, Milan 
Trávníček 

 Bereme na vědomí 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje v rámci digitalizace obce nákup plastových mezníků 
v počtu 200 ks. 

  Schváleno 9 hlasy 

 

 Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce oslovit firmy pro zpracování výběrového řízení 
na rekonstrukci čp. 200 a 202. 

  Uloženo 

 

 

Výpis z 39. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice  

ze dne 10. 1. 2018 
  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 
2. hospodaření obce za leden - prosinec 2017 
3. Účtový rozvrh na rok 2018 
4. Seznam limitovaných příslibů na rok 2018 
5. firmu AKVAMONT Svitavy s. r. o., Svitavy jako zhotovitele zakázky Obce Jaroměřice 

rekonstrukce kanalizace – 2. etapa (Jevíčská), cena projektu je 4 399 866 Kč 
6. Příkazní smlouvu s Ing. Milanem Štrupem, IČ: 64773825 na technický dozor investora a 

koordinátora BOZP v průběhu stavby „Obec Jaroměřice rekonstrukce kanalizace – II. etapa,“ 
cena je stanovena na 70 000,- Kč 

7. Směrnici Obce Jaroměřice č. 1/2018 – o poskytování cestovních náhrad 
8. Výroční zprávu za rok 2017 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 
9. Odpisový plán ZŠ Jaroměřice 
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10. Příkazní smlouvu s Ing. Svatoplukem Schupplerem, IČ: 49596918, na technický dozor 
investora a výkon autorského dozoru v průběhu stavby: „Sběrný dvůr Jaroměřice – 
přístřešek,“ cena je stanovena na 35 150 Kč 

11. nákup plastových mezníku v počtu 200 ks 
 

Zastupitelstvo obce vydává: 

12. Obecně závaznou vyhlášku obce Jaroměřice č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území obce Jaroměřice 

13. Obecně závaznou vyhlášku obce Jaroměřice č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

14. zprávu o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 
15. cenu vodného pro rok 2018 ve výši 38,50 Kč/m3

 

16. zprávu z jednání kontrolního výboru 

17. plán digitalizace intravilánu a jmenování Mgr. Ivety Glocové, Stanislava Kosíka a Milana 
Trávníčka jako zástupců obce Jaroměřice do komise  

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

18. starostce obce podepsat uzavřené smlouvy 
19. starostce obce oslovit firmy pro zpracování výběrového řízení na rekonstrukci čp. 200 a 202 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  15. 1. 2018 
Sňato dne:                
Zveřejnění zápisu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Iveta Glocová          Stanislav Kosík  
    starostka obce             místostarosta 


