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Zápis 

40. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice 

konaného dne 14. 2. 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 10. 1. 2018 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, 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 leden 2018 
3.2. Rozpočtové opatření č. 1 
3.3. Členský příspěvek DSO Technické služby Malá Haná 
3.4. Žádost o veřejnou finanční podporu – ZO ČSOP Zelené Vendolí 
3.5. Žádost o veřejnou finanční podporu – Domov na Kalvárii 

4. Majetkové transakce 
4.1.  Nabídka koupě pozemků 
4.2.  Žádost o koupi pozemku 496/1 
4.3.  Nájemní smlouva na urnové místo 

5. Plán činnosti kontrolního a finančního výboru 
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: 
– Veřejně prospěšné práce pro rok 2018 – požádáno o 6 zaměstnanců, výběrová komise 

na Úřadu práce Svitavy zasedá 19. 2. 2018 
– Podány žádosti o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na rekonstrukci vodovodu a 

kanalizace – Jevíčská II. etapa 
– Podána žádost o dotaci na vybavení hřiště MŠ 
Bereme na vědomí 
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ad 3 Finanční transakce 
 
 Hospodaření obce za leden 2018 
 Celkové příjmy      1 451 632 Kč  
 Celkové výdaje    3 122 771 Kč 
 Na účtu KB                                 7 728 649 Kč  
 Na účtu ČNB                                     386 152 Kč 
 Schváleno 9 hlasy 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1, příjmy i výdaje se 
navyšují o 115 723 Kč. 

 Schváleno 9 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce schválilo členský příspěvek na rok 2018 pro DSO Technické služby 
Malá Haná ve výši 12 100 Kč.  
Schváleno 9 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí Domova na Kalvárii s.r.o. o finanční 
příspěvek. Protože žádost nebyla podána v řádném termínu, není možné žádosti vyhovět. 
Rozpočet obce je již schválený a nejsou v něm dostatečné finanční rezervy. 

 Bereme na vědomí 

 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí ZO ČSOP Zelené Vendolí o finanční 
příspěvek. Protože žádost nebyla podána v řádném termínu, není možné žádosti vyhovět. 
Rozpočet obce je již schválený a nejsou v něm dostatečné finanční rezervy. 

 Bereme na vědomí 

 

 

ad 4 Majetkové transakce 
  

Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku od pana Jana Gembického, jedná se o ¼ 
podílu - pozemků p. č. 679/11 o výměře 3176 m2, p. č. 863 o výměře 946 m2, p. č. 408/41 
o výměře 49 m2, p. č. 451/57 o výměře 3020 m2, p. č. 2750/98 o výměře 29 m2, p. č. 
2750/101 o výměře 2 m2, v k. ú. Jaroměřice. Navrhovaná cena za pozemky je 27 000 Kč. 
Obec se zavazuje k úhradě nákladů spojených s kupní smlouvou a vkladem do katastru 
nemovitostí. Pokud pan Gembický doloží úředně ověřená potvrzení o vzdání se 
předkupního práva ostatních spoluvlastníků nemovitostí je starostka obce pověřena 
podpisem kupní smlouvy. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 

Mgr. Barbora Sekaninová, Jaroměřice 475 a pan Ondřej Mahdal, Příční 351, 569 43 
Jevíčko požádali o koupi pozemku ve vlastnictví obce Jaroměřice - pozemek p. č. 496/1 o 
výměře 1611 m2  v k. ú. Jaroměřice. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje výše 
uvedeného pozemku. 

 Schváleno 9 hlasy 

 

Zastupitelstvo obce schválilo nájemní smlouvu na pronájem urnového místa do země č. 
74 s panem Petrem Vykydalem, Nerudova 549, 569 43 Jevíčko. Starostka obce pověřena 
podpisem smlouvy.  

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 
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Zastupitelstvo obce schválilo nájemní smlouvu na pronájem urnového místa do země č. 7 
s paní Jitkou Bílkovou, Sosnovecká 582/10, 181 00 Praha 8. Starostka obce pověřena 
podpisem smlouvy.  

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 

 Kynologický klub Jaroměřice žádá o dlouhodobý pronájem části pozemku p. č. 2854/3 
v k. ú. Jaroměřice. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu části výše uvedeného 
pozemku dle připojeného zákresu. 

 Schváleno 9 hlasy 
 
ad 5  Plán činnosti finančního a kontrolního výboru  
  
 Zastupitelstvo obce se seznámilo s Plánem činnosti finančního výboru na rok 2018.  
 Bereme na vědomí 

 
 Zastupitelstvo obce se seznámilo s Plánem činnosti kontrolního výboru na rok 2018.  

 Bereme na vědomí 

 
ad 6 Různé 
  

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného 
fondu pro knihovny v regionu Pardubice. Výše příspěvku pro rok 2018 činí 2 500 Kč. 
Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo rozparcelování lokality „Za Tvrzí II“.  
 Schváleno 9 hlasy 

 
 Zastupitelstvo obce projednalo  návrh pasportu dopravního značení. Jako prioritní 

doporučuje doplnění zákazu vjezdu u kostela a fary na Kalvárii, zákaz stání na Račanech, 
zákaz vjezdu u příjezdu k ZŠ, doplnění vodorovného dopravního značení na křižovatce  u 
Hanácké Krčmy a doplnění zrcadla na křižovatku k zámečku. Žádost o umístění retardéru 
na komunikaci od mostu u ZŠ po křižovatku u Rovnerovy vily byla zamítnuta. 

 Bereme na vědomí 

  

 Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy Justitia Tender Partners, s.r.o., IČ: 01551825 
na zadavatelskou činnost k veřejné zakázce: „Víceúčelový objekt Jaroměřice č. p. 202 a 
200“.  Cena je stanovena na 50 000 Kč. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce se seznámilo s nabídkami na nový traktor značky New Holland a 
Zetor. Místostarosta obce a Jakub Filip pověřeni zjištěním nabídek na traktor použitý. 
S malým počtem motohodin, po prvním majiteli a jasnou servisní historií. 

 Bereme na vědomí, uloženo 

 

 Na základě Závěrečné zprávy z hodnocení stromů na veřejných prostranstvích v obci 
Jaroměřice vypracované Bc. Milanem Dvořáčkem zastupitelstvo obce schvaluje 
stabilizační zásahy v lokalitě „Náves“. 

 Schváleno 9 hlasy 

 

 Zastupitelstvo obce projednalo a následně zamítlo návrh firmy SUEZ Využití zdrojů  a. s.,  
pobočka Boskovice na zvýšení ceny za svoz a likvidaci komunálních odpadů pro 
obyvatelstvo na rok 2018. Zastupitelstvo obce dále schválilo výpověď smlouvy č. 
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41/2002 včetně dodatků s firmou SUEZ Využití zdrojů a.s. ke dni 31. 12. 2018. Starostka 
obce pověřena podáním výpovědi. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje výsadbu dvou třešní u Spolkového a volnočasového areálu 
v rámci akce „Noc s Andersenem 2018“, v případě souhlasu Římskokatolické církve 
výsadbu sakury u kostela. 

 Schváleno 9 hlasy 
 

Hosté: 

 Ing. Ille Viktor 

Jan Hloušek a Marie Staňková – zástupci Kynologického klubu Jaroměřice přednesli 
Zastupitelstvu obce žádost o pronájem části pozemku p. č. 2854/3. 
  
 

 

Výpis ze 40. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice  

ze dne 14. 2. 2018 
  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 
2. hospodaření obce za leden 2018 
3. Rozpočtové opatření č. 1 – příjmy i výdaje se navyšují o 115 723 Kč 
4. členský příspěvek na rok 2018 DSO Technické služby Malá Haná ve výši 12 100 Kč 
5. koupi pozemku od pana Jana Gembického, jedná se o ¼ podílu - pozemků p. č. 679/11 o 

výměře 3176 m2, p. č. 863 o výměře 946 m2, p. č. 408/41 o výměře 49 m2, p. č. 451/57 o 
výměře 3020 m2, p. č. 2750/98 o výměře 29 m2, p. č. 2750/101 o výměře 2 m2, v k. ú. 
Jaroměřice, navrhovaná cena je 27 000 Kč 

6. záměr prodeje pozemku p. č. 496/1 o výměře 1611 m2  v k. ú. Jaroměřice 
7. Nájemní smlouvu na pronájem urnového místa do země č. 74 s panem Petrem Vykydalem, 

Nerudova 549, 569 43 Jevíčko 
8. Nájemní smlouvu na pronájem urnového místa do země č. 7 s paní Jitkou Bílkovou, 

Sosnovecká 582/10, 181 00 Praha 8 
9. záměr pronájmu části pozemku p. č. 2854/3 v k. ú. Jaroměřice 
10. Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu 

Pardubice, výše příspěvku pro rok 2018 činí 2 500 Kč 
11. rozparcelování lokality „Za Tvrzí II“ dle návrhu Ing. Františka Pravce 
12. Příkazní smlouvu s firmou Justitia Tender Partners, s.r.o., IČ: 01551825, na zadavatelskou 
činnost k veřejné zakázce s názvem: „Víceúčelový objekt Jaroměřice č. p. 202 a 200“, cena je 
stanovena na 50 000 Kč 

13. ošetření líp na návsi dle předloženého projektu 
14. podání výpovědi smlouvy firmě SUEZ Využití zdrojů a.s., IČ: 25638955 
15. výsadbu dvou třešní u Spolkového a volnočasového areálu, v případě souhlasu církve, 

výsadbu sakury u kostela 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

16. zprávu o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 
17. žádost Domova na Kalvárii s.r.o. o finanční příspěvek 

18. žádost ZO ČSOP Zelené Vendolí o finanční příspěvek 

19. Plán činnosti finančního výboru na rok 2018 

20. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018 

21. pasport dopravního značení 
22. cenovou nabídku na nový traktor značky New Holland a Zetor 
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Zastupitelstvo obce ukládá: 

23. starostce obce podepsat uzavřené smlouvy 
24. starostce obce realizovat koupi pozemků 
25. místostarostovi obce zajistit nabídku na traktor dle zápisu 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  19. 2. 2018 
Sňato dne:                
Zveřejnění zápisu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Iveta Glocová          Stanislav Kosík  
    starostka obce             místostarosta 


