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Zápis 

44. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice 

konaného dne 09. 05. 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 11. 04. 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, Sekyra Radek 
Hosté:   Lenka Dufková, Lucie Dufková, Ludmila Hrbatová 
 
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. Zpráva kontrolního výboru 
4. Finanční transakce 

4.1. Hospodaření obce za leden - duben 2018 
4.2. Rozpočtové opatření č. 4 
4.3. Mimořádný členský příspěvek Regionu MTJ 
4.4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu PK - kanalizace 

5. Majetkové transakce 
5.1.  Záměr prodeje parcely p. č. st. 442 v k. ú. Jaroměřice 

6. Smlouvy 
7. Žádosti 
8. 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 

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

harmonogramu prací 
– žádosti obce Jaroměřice o změnu užívání v objektu č. p. 200 (změna nebytových 
prostor na bytové) bylo vyhověno. 

Bereme na vědomí  



 2

ad 3 Zastupitelstvo obce se seznámilo se zprávou z jednání kontrolního výboru.  
 Bereme na vědomí 

 

ad 4 Finanční transakce  
 
 Hospodaření obce za leden - duben 2018 
 Celkové příjmy      7 884 878 Kč  
 Celkové výdaje    7 924 607 Kč 
 Na účtu KB                                 7 969 994 Kč  
 Na účtu ČNB                                  1 776 817 Kč 
 Schváleno 9 hlasy 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4  
 Schváleno 9 hlasy 

 

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku 
Regionu MTJ ve výši 2 563 Kč na projekt svazku obcí Kompostéry pro obce Regionu 
Moravskotřebovska a Jevíčska č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003967, v němž obec 
Jaroměřice získá 2 ks kompostovacího sila. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického 

kraje č. OŽPZ/18/21889 ve výši 2 660 000 Kč na akci „Obec Jaroměřice – rekonstrukce 
kanalizace – 2. etapa“. Starostka obce pověřena jejím podpisem. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 
 

ad 5  Majetkové transakce  
  

 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. st. 442 o výměře 246 m2   
v k. ú. Jaroměřice. 

 Schváleno 9 hlasy 

 
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu č. 2018-14 o výpůjčce a následném darování s 
Regionem MTJ na 2 ks kompostovacích sil pořízených z projektu Kompostéry pro obce 
Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003967. Starostka 
obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 
ad 6 Smlouvy 
  Zastupitelstvo obce se seznámilo se Smlouvou o sběru, přepravě a odstraňování odpadu s 

firmou Technické služby Malá Haná s.r.o. 
 Bereme na vědomí 
 

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku 
regionu MTJ ve výši 10 329 Kč na projekt svazku obcí z Programu obnovy venkova 
Pardubického kraje 2018. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo Smlouvu o podmínkách provedení 
stavby na akci Oprava chodníku podél silnice II/371 v Jaroměřicích.  S vlastníkem 
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nemovitosti Pardubickým krajem. Po dokončení stavby bude pozemek bezúplatně 
převeden do majetku obce. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 
 
 
 
ad 7 Žádosti 
 
 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost ZŠ Jaroměřice o veřejnou finanční podporu na 

analýzu procesů zpracování osobních údajů – GDPR ve výši 9 000 Kč. 
 Schváleno 9 hlasy 
  
 Paní Denisa Kubová, Poštovní č.p. 63/2, 571 01 Moravská Třebová žádá o koupi 

stavebního pozemku v lokalitě „Za Tvrzí II“. 
 Bereme na vědomí  
 

Pan Miroslav Matocha, Jaroměřice 490 požádal o koupi části pozemku (cca 50 m2 ) ve 
vlastnictví obce Jaroměřice - pozemek p. č. 166/2 o výměře 1953 m2  v k. ú. Jaroměřice. 
Zastupitelstvo vyzývá žadatele k předložení geometrického plánu s vyznačením parcely, 
kterou má v úmyslu odkoupit. 

 Bereme na vědomí  
 
Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub RADOST o 
finanční příspěvek. Z důvodu nedostatku volných finančních prostředků nemůžeme 
žádosti vyhovět. 

 Bereme na vědomí 

 
Žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek. Z důvodu nedostatku volných finančních 
prostředků nemůžeme žádosti vyhovět. 

 Bereme na vědomí 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o bezúplatný převod přívěsného vozíku za hasičský 
automobil AVIA 31 A od Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje  
IČ: 70885869 
 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 

 Paní Martina Nečasová,  obec Biskupice  žádá o přidělení obecního bytu v Jaroměřicích. 
 Bereme na vědomí 

 
 
ad 8 Různé 
  
 Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení spolupráce s firmou Netrpomotion group s.r.o.  

IČ: 03903907. Starostka obce pověřena vypovězením. 
 Schváleno 9, uloženo 
 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce zahájit výběrové řízení na zhotovitele herních 
prvků na hřiště v mateřské školce. 

 Uloženo 
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Zastupitelstvo obce projednalo s manželi Lenkou a Jiřím Dufkovými, Jaroměřice 3 
nabídku náhradního bytu za končící nájemní smlouvu na výše uvedené adrese. Náhradní 
bytová jednotka se nachází na č.p. 200 ve dvorní části, vznikla změnou užívání 
nebytových prostor na bytové, kterou povolil Stavební úřad Jevíčko Souhlasem č.j. 
OVUP 1743/2018-121/G ze dne 9. 5. 2018. Manželé Dufkovi náhradní bydlení přijali. 
Schváleno 9 
 

  

 

 

 

Výpis ze 44. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice  

ze dne 09. 05. 2018 
  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 
2. hospodaření obce za leden - duben 2018 
3. Rozpočtové opatření č. 4  
4. mimořádný členský příspěvek Regionu MTJ ve výši 2 563 Kč na projekt svazku obcí 

Kompostéry pro obce Regionu MTJ č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003967 
5. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje č. OŽPZ/18/21889 ve výši  

2 660 000 Kč na akci „Obec Jaroměřice – rekonstrukce kanalizace – 2. etapa“ 
6. záměr prodeje pozemku p. č. st. 442 o výměře 246 m2  v k.ú. Jaroměřice 
7. Smlouvu č. 2018-14 o výpůjčce a následném darování s Regionem MTJ na 2 ks 

kompostovacích sil pořízených z projektu Kompostéry pro obce Regionu Moravskotřebovska 
a Jevíčska č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003967 

8. mimořádný členský příspěvku Regionu MTJ ve výši 10 329 Kč na projekt svazku obcí 
z Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2018  

9. Smlouvu o podmínkách provedení stavby na stavbu „Oprava chodníku podél silnice II/371 
v Jaroměřicích“, s následným majetkoprávním vypořádáním formou darovací smlouvy 
uzavřené mezi Pardubickým krajem a obcí Jaroměřice ve prospěch obce  

10. žádost ZŠ Jaroměřice o veřejnou finanční podporu na analýzu procesů zpracování osobních 
údajů – GDPR ve výši 9 000 Kč 

11. žádost o bezúplatný převod přívěsného vozíku za hasičský automobil AVIA 31 A od 
Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje IČ: 70885869 

12. ukončení spolupráce s firmou Netrpomotion group s.r.o.  IČ: 03903907 
13. přidělení náhradního bytu manželům Lence a Jiřímu Dufkovým dle zápisu 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

14. zprávu o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 
15. zprávu z jednání kontrolního výboru 

16. Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu s firmou Technické služby Malá Haná  
17. žádost paní Denisy Kubové, Poštovní č. p. 63/2, 571 01 Moravská Třebová, o koupi 

stavebního pozemku v lokalitě  „Za Tvrzí II“ 

18. žádost pana Miroslava Matochy, Jaroměřice 490 o koupi části pozemku (cca 50 m2 ) ve 
vlastnictví obce Jaroměřice - pozemek p. č. 166/2 o výměře 1953 m2  v k. ú. Jaroměřice 

19. žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub RADOST o 
finanční příspěvek 

20. žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek 

21. žádost paní Martiny Nečasové o přidělení obecního bytu v Jaroměřicích 
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Zastupitelstvo obce ukládá: 

22. starostce obce podepsat uzavřené smlouvy 
23. starostce obce vypovězení služeb dle zápisu 
24. starostce obce připravit výběrové řízení na zhotovitele herních prvků na hřiště v mateřské 

školce 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  16. 5. 2018 
Sňato dne:                
Zveřejnění zápisu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


