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Zápis 

43. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice 

konaného dne 11. 04. 2018 v 17 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 
Přítomni:  

  Antošovský Vítězslav 
Glocová Iveta  

  Grimmerová Věra 
Kosík Stanislav 
Kosinová Andrea 

   

Sekyra Radek 
Trávníček Milan 
Zuzčák Jan 
  
 

Omluveni: Sekanina Ladislav 
 
Na zasedání je přítomno 8 zastupitelů z 9, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. K zápisu 
zasedání zastupitelstva ze dne 14. 03. 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, Trávníček Milan 
Hosté:   Josef Vymětal 
 
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 - březen 2018 
3.2. Rozpočtové opatření č. 3 
3.3. Členský příspěvek Regionu MTJ na rok 2018 
3.4. Dodatek k Účtovému rozvrhu na rok 2018 

4. Hospodaření za rok 2017 
4.1.  Celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 2017 včetně Zprávy o     

  výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 
4.2.  Účetní závěrka obce Jaroměřice za rok 2017 
4.3.  Účetní závěrka ZŠ a MŠ Jaroměřice za rok 2017 
4.4.  Výsledek hospodaření obce Jaroměřice za rok 2017 
4.5.  Inventarizační zpráva za rok 2017 

5. Směrnice 
5.1.  Obec – Dodatek č. 1 ke směrnici č. 1/2017 – evidence majetku 
5.2.  ZŠ – Směrnice pro evidenci a účtování hmotného a nehmotného majetku 
5.3.  ZŠ – vnitřní směrnice – platový předpis 

6. Žádosti 
7. Různé 
Program jednání doplněn o podání došlá po datu vyvěšení. 
Schváleno 8 hlasy 
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 ad 2  Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny. Starostka obce informovala zastupitele 

o stavu probíhajících projektů: 
– výměna vodovodu a kanalizace Jevíčská II. etapa pokračuje dle stanoveného 

harmonogramu prací 
– dodána projektová dokumentace na akci „Víceúčelový objekt Jaroměřice č. p. 200  
    a 202“  
Bereme na vědomí 

  
   

ad 3 Finanční transakce 
 
 Hospodaření obce za leden - březen 2018 
 Celkové příjmy      6 619 721 Kč  
 Celkové výdaje    6 323 253 Kč 
 Na účtu KB                                 8 325 578 Kč  
 Na účtu ČNB                                  1 756 828 Kč 
 Schváleno 8 hlasy 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3. 
 Schváleno 8 hlasy 

 

Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek regionu MTJ ve výši 29 550 Kč (25 Kč na 
obyvatele). 

 Schváleno 8 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek k Účtovému rozvrhu na rok 2018. 

 Schváleno 8 hlasy 

 

 

ad 4 Hospodaření za rok 2017 
 
 Zastupitelstvo obce schválilo Celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 

2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad. 
Schváleno 8 hlasy 

  
 Zastupitelstvo obce schválilo Účetní závěrku obce Jaroměřice za rok 2017 bez výhrad. 

Schváleno 8 hlasy 

 

 Zastupitelstvo obce schválilo Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a 
mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy za rok 2017 bez výhrad. 
Schváleno 8 hlasy 

 

 Zastupitelstvo obce schválilo výsledek hospodaření obce Jaroměřice za rok 2017 bez 
výhrad. 
Schváleno 8 hlasy 

  
Zastupitelstvo obce schválilo Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace 
k 31. 12. 2017 

 Schváleno 8 hlasy 
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ad 5  Směrnice  
  
 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke směrnici Obce Jaroměřice  

č. 1/2017 – evidence majetku. 
  Schváleno 8 hlasy 

  
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo směrnici ZŠ Jaroměřice – evidence a účtování 
hmotného a nehmotného majetku. 

  Schváleno 8 hlasy 
  
 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vnitřní směrnici ZŠ Jaroměřice – platový 

předpis. 
  Schváleno 8 hlasy 

 
 
ad 6 Žádosti 
  

 Sl. Simona Soralová, Jaroměřice 413 žádá o přidělení obecního bytu v Jaroměřicích  
č. p. 202. 

 Bereme na vědomí 

 
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o pronájmu veřejného prostranství na návsi - 
stánkový prodej na poutích (jarní 20. 5. 2018 a podzimní 16. 9. 2018) s panem Josefem 
Lagronem. Cena nájmu je stanovena na 20 000 Kč. Starostka obce pověřena podpisem 
smlouvy. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 

 Pan David Valášek, Jaroměřice 203 žádá obecní zastupitelstvo o stanovisko k záměru 
vytvoření zpevněné plochy pro parkování na svém pozemku, který sousedí s obecní 
komunikací. Zastupitelstvo obce záměr schvaluje. 

 Schváleno 8 hlasy 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnosti IV-12-2014907/VB/1, Jaroměřice 304/55,56, p. Hotař, nová OM s 
firmou ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035. Výše náhrady za zřízení věcného břemene činí 
1.331 Kč. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 
  

 Zastupitelstvo obce schválilo do funkce přísedícího Okresního soudu ve Svitavách  
Ing. Josefa Vykydala, Jaroměřice 80. 

 Schváleno 8 hlasy 

 
 
ad 7 Různé 
 
  Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku od Mgr. Kateřiny Neradové, Hněvotín č. p. 

26, 783 47 Hněvotín, p. č. 2809/5 o výměře 94 m2 v k. ú. Jaroměřice. Dohodnutá cena je 
94 Kč, obec uhradí poplatek za vklad od katastru nemovitostí. Starostka obce pověřena 
podpisem kupní smlouvy. 
 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo znění prohlášení, povolujícího 
MVDr. Ing. Lence Sedlákové využití pozemků p. č.  2285/1, 2285/18, 2285/20 (v užívání 
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obce Jaroměřice)  jako pastvu pro koně na období 16. 4. 2018 do 31. 10. 2018. Starostka 
obce pověřena podpisem prohlášení. 

 Schváleno 5 hlasy, proti 3 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 9/2018 se Svazkem obcí 
skupinového vodovodu  Malá Haná na akci „Rekonstrukce vodovodu – II. etapa“, 
finanční příspěvek ve výši 664 091 Kč. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 
Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 
 Zastupitelstvo obce schvaluje  firmu Justitia Tender Partners, s.r.o., IČ: 01551825 jako 

zadavatele veřejné zakázky s názvem: „Zhotovení místní komunikace v lokalitě Za 
Tvrzí“. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 

Pan Josef Vymětal žádá o možnost postavit závoru na obecním pozemku p. č. 2547/1  
z důvodu zamezení přístupu na pozemek v jeho vlastnictví. Instalaci závory provede na 
vlastní náklady a klíč odevzdá na OÚ Jaroměřice. Zastupitelstvo obce schvaluje výše 
uvedenou žádost. 
Schváleno 8 hlasy 

 

 

 

 

Výpis z 43. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice  

ze dne 11. 04. 2018 
  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 
2. hospodaření obce za leden - březen 2018 
3. Rozpočtové opatření č. 3  
4. příspěvek regionu MTJ ve výši 29 550 Kč 
5. Dodatek k Účtovému rozvrhu na rok 2018 
6. Celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad 
7. Účetní závěrku obce Jaroměřice za rok 2017 bez výhrad  
8. Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres 

Svitavy za rok 2017 bez výhrad 
9. výsledek hospodaření obce Jaroměřice za rok 2017 bez výhrad 
10. Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2017 
11. Dodatek č. 1 ke Směrnici Obce Jaroměřice č. 1/2017 – evidence majetku 
12. Směrnici ZŠ Jaroměřice – evidence a účtování hmotného a nehmotného majetku 
13. Vnitřní směrnici ZŠ Jaroměřice – platový předpis 
14. Smlouvu o pronájmu veřejného prostranství na návsi - stánkový prodej na poutích s panem 

Josefem Lagronem, nájemné ve výši 20 000,- Kč 
15. záměr zpevněné plochy pro parkování panu Davidu Valáškovi, Jaroměřice 203 
16. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2014907/VB/1, Jaroměřice 

304/55,56, p. Hotař, nová OM dle zápisu 
17. Ing. Josefa Vykydala, Jaroměřice 80 do funkce přísedícího Okresního soudu ve Svitavách  
18. Kupní smlouvu s Mgr. Kateřinou Neradovou, Hněvotín č. p. 26, 783 47 Hněvotín na p. č. 

2809/5 dle zápisu 
19. prohlášení povolující MVDr. Ing. Lence Sedlákové využití pozemků p. č.  2285/1, 2285/18, 

2285/20  jako pastvu pro koně dle zápisu 
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20. Veřejnoprávní smlouvu se Svazkem obcí skupinového  vodovodu Malá Haná na rekonstrukci 
vodovodu – Jevíčská II. etapa, výše příspěvku 664 091 Kč 

21. firmu Justitia Tender Partners, s.r.o., IČ: 01551825 jako zadavatele veřejné zakázky 
„Zhotovení  místní komunikace  v lokalitě Za Tvrzí“ 

22. instalaci závory na pozemku p. č. 2547/1 dle zápisu 
 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

23. zprávu o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 
24. žádost Simony Soralové, Jaroměřice 413 o přidělení obecního bytu v Jaroměřicích č. p. 202 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

25. starostce obce podepsat uzavřené smlouvy 
 
 
Vyvěšeno dne:  16. 4. 2018 
Sňato dne:                
Zveřejnění zápisu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 
 
 


