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Zápis 

42. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice 

konaného dne 14. 03. 2018 v 17 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 
Přítomni:  

  Antošovský Vítězslav 
Glocová Iveta  

  Kosík Stanislav 
Kosinová Andrea 

   

Sekanina Ladislav 
Sekyra Radek 
Trávníček Milan 
Zuzčák Jan 
 

Omluveni: Grimmerová Věra 
 
Na zasedání je přítomno 8 zastupitelů z 9, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. K zápisu 
zasedání zastupitelstva ze dne 28. 02. 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:  Antošovský Vítězslav, Zuzčák Jan  
Hosté:   dle prezenční listiny 
 
 

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 a únor 2018 
3.2. Rozpočtové opatření č. 2 
3.3. Leasingová smlouva - traktor 

4. Majetkové transakce 
4.1.  Prodej pozemku 496/1 
4.2.  Smlouva o bezúplatném převodu – požární Avie A31 
4.3.  Pronájem části pozemku p. č. 2854/3 

5. Žádosti 
6. Různé 
Program jednání doplněn o podání došlá po datu vyvěšení. 
Schváleno 8 hlasy 

 
 
 ad 2  Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny. Starostka obce informovala zastupitele 

o stavu probíhajících projektů: 
– výměna vodovodu a kanalizace Jevíčská II. etapa bude zahájena 1. dubna 
Bereme na vědomí 
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ad 3 Finanční transakce 
 
 Hospodaření obce za leden a únor 2018 
 Celkové příjmy      4 990 217 Kč  
 Celkové výdaje    5 732 416 Kč 
 Na účtu KB                                 7 306 900 Kč  
 Na účtu ČNB                                  1 736 840 Kč 
 Schváleno 8 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2, příjmy i výdaje se 
navyšují o 1 774 706,44 Kč 

 Schváleno 8 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje leasingovou smlouvu od Komerční banky, a.s., IČ: 
45317054 na financování nákupu traktoru. Doba trvání smlouvy je 60 měsíců, výše 
měsíční splátky činní 37 478,25 Kč včetně pojištění. Starostka obce pověřena podpisem 
smlouvy. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje výslednou kalkulaci hospodaření kanalizace za rok 2017. 
 Schváleno 8 hlasy 

 

ad 4 Majetkové transakce 
  

 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Mgr. Barbory Sekaninové, Jaroměřice 475 o koupi 
pozemku 496/1 o výměře 1611 m2  v k. ú. Jaroměřice. Kupní cena stanovena dohodou 45 
Kč/m2, tedy 72 495 Kč. Náklady spojené s kupní smlouvou a vkladem do katastru 
nemovitostí hradí kupující.  Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 8 hlasy (L. Sekanina oznámil v úvodu projednávání střet zájmu), uloženo 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu automobilu požární Avie 
A31 s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje IČ: 70885869. Starostka obce 
pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu s Kynologickým klubem Jaroměřice IČ: 
70802017 na pronájem části pozemku p. č. 2854/3 v k. ú. Jaroměřice o výměře 10 673 
m2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let. Výše ročního nájmu 
je stanovena na 1Kč. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 
 
ad 5  Žádosti  
  
 Paní Miloslava Rédová, č. p. 330, 569 44 Jaroměřice žádá o přidělení obecního bytu 

v Jaroměřicích. 
 Bereme na vědomí 

 
 Pan Jan Zapletal, č. p. 224, 569 44 Jaroměřice žádá o koupi stavebního pozemku 

v lokalitě Za Tvrzí II. 
 Bereme na vědomí 

 

 Pan David Písek, č. p. 419, 569 44 Jaroměřice žádá o koupi stavebního pozemku 
v lokalitě Za Tvrzí II. 

 Bereme na vědomí 
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ad 6 Různé 
  

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost ZŠ Jaroměřice o převod hospodářského výsledku 
z roku 2017 ve výši 7 014,70 Kč do rezervního fondu. 

 Schváleno 8 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost ZŠ Jaroměřice, o převedení finančních prostředků 
z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 116 980 Kč na nákup elektrické smažící 
pánve FAGOR 900 Kore. 

 Schváleno 8 hlasy 

 

 Zastupitelstvo obce se seznámilo s informacemi z jednání Regionu MTJ – poptávkové 
řízení na služby pověřence GDPR a výběrové řízení na kompostéry. 

 Bereme na vědomí 

 
  Zastupitelstvo obce se seznámilo s nabídkami na služby GDPR a schválilo smlouvu o 

poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů s firmou Schola Servis GDPR, 
s.r.o. IČ: 04223748. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje výpověď Smlouvy o kontrolní činnosti včetně dodatku s 
Ing. Karlem Ondráškem, IČ: 10026339. Starostka obce pověřena vypovězením smlouvy. 

 Schváleno 8, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronájmu veřejného prostranství na návsi - stánkový 
prodej na poutích na rok 2018 (jarní i podzimní pouť). 

 Schváleno 8 hlasy 

 
 Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí hostů o zhotovení finálního povrchu 

komunikace v lokalitě Za Tvrzí a úpravu části místní komunikace 41c  podél budovy 
bývalého kravína – stanovisko Zastupitelstva obce o možnosti realizace záměru bude 
oznámeno v průběhu měsíce května, poté co obec obdrží rozhodnutí Pk o přidělení dotace 
na rekonstrukci kanalizace a vodovodu – Jevíčská II. 

 Bereme na vědomí 

 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce informovat Bytové družstvo Svitavy, Školní 
335/5, Předměstí, 568 02 Svitavy, že stavba č. p. 364 ve vlastnictví družstva se nachází na 
pozemku p. č. st. 442 ve vlastnictví obce Jaroměřice. 

 Uloženo 

 

 

 

Výpis ze 42. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice  

ze dne 14. 03. 2018 
  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 
2. hospodaření obce za leden a únor 2018 
3. Rozpočtové opatření č. 2 – příjmy i výdaje se navyšují 1 774 706,44 Kč 
4. leasingovou smlouvu od Komerční banky, a.s., IČ: 45317054 na financování nákupu 

traktoru, výše měsíční splátky činí 37 478,25 Kč včetně pojištění a počet splátek je 60 
5. výslednou kalkulaci hospodaření kanalizace za rok 2017 
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6. prodej pozemku p. č. 496/1 o výměře 1611 m2 v k. ú. Jaroměřice Mgr. Barboře Sekaninové, 
Jaroměřice 475, 569 44 Jaroměřice dle zápisu; kupní cena činí 72 495 Kč 

7. smlouvu o bezúplatném převodu automobilu požární Avie A31 s Hasičským záchranným 
sborem Pardubického kraje IČ: 70885869 

8. nájemní smlouvu s Kynologickým klubem Jaroměřice IČ: 70802017 na pronájem části 
pozemku p. č. 2854/3 v k. ú. Jaroměřice dle zápisu, výše ročního nájmu je stanovena na 1 Kč 

9. žádost ZŠ Jaroměřice o převod hospodářského výsledku z roku 2017 ve výši 7 014,70 Kč do 
rezervního fondu 

10. žádost ZŠ Jaroměřice o převedení finančních prostředků z rezervního fondu do investičního 
fondu ve výši 116 980 Kč na nákup elektrické smažící pánve FAGOR 900 Kore 

11. smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů s firmou Schola Servis 
GDPR, s.r.o. IČ: 04223748 

12. výpověď Smlouvy o kontrolní činnosti včetně dodatku s Ing. Karlem Ondráškem, IČ: 
10026339 

13. záměr pronájmu veřejného prostranství na návsi - stánkový prodej na poutích na rok 2018 
(jarní i podzimní pouť) 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

14. zprávu o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 
15. žádost paní Miloslavy Rédové, č. p. 330, 569 44 Jaroměřice o přidělení obecního bytu 

v Jaroměřicích 

16. žádost pana Jana Zapletala, č. p. 224, 569 44 Jaroměřice o koupi stavebního pozemku 
v lokalitě Za Tvrzí II 

17. žádost pana Davida Píska, č. p. 419, 569 44 Jaroměřice o koupi stavebního pozemku 
v lokalitě Za Tvrzí II 

18. informace z jednání Regionu MTJ 

19. žádost hostů na zbudování vozovky v lokalitě Za Tvrzí 
 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

20. starostce obce podepsat uzavřené smlouvy 
21. starostce obce vypovědět smlouvu dle zápisu 
22. starostce obce informovat Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5, Předměstí, 568 02 Svitavy, 

že stavba č. p. 364 ve vlastnictví družstva se nachází na pozemku p. č. st. 442 ve vlastnictví 
obce Jaroměřice 

 
 
Vyvěšeno dne:  19. 3. 2018 
Sňato dne:                
Zveřejnění zápisu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Iveta Glocová          Stanislav Kosík  
    starostka obce             místostarosta 


