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Zápis 

45. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice 

konaného dne 13. 06. 2018 v 17 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 
Přítomni:  

  Glocová Iveta 
Grimmerová Věra 

  Kosík Stanislav 
Kosinová Andrea  

   

Sekanina Ladislav (opustil jednání v18:51) 
Sekyra Radek 
Trávníček Milan 
Zuzčák Jan 

 

Omluveni: Antošovský Vítězslav 
 
Na zasedání je přítomno 8 zastupitelů z 9, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. K zápisu 
zasedání zastupitelstva ze dne 09. 05. 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:  Sekyra Radek, Zuzčák Jan 
Hosté:              Soural Jan, Zapletal Jan 
 
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 finančního výboru 
4. Finanční transakce 

4.1. Hospodaření obce za leden - květen 2018 
4.2. Rozpočtové opatření č. 5 
4.3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk – „Jaroměřické kulturní léto¨ 
4.4. Smlouva o dílo – změna územního plánu 

5. Majetkové transakce 
5.1. Prodeje p. č. st. 442 v k. ú. Jaroměřice 
5.2. Záměr prodeje parcely 2807/46 (část parcely 2807/8) v k. ú. Jaroměřice 
5.3. Záměr prodeje části parcely 2556/2 v k. ú. Jaroměřice 
5.4. Záměr pronájmu bytu na č. p. 200 
5.5. Koupě pozemků dle předložených nabídek 

6. Smlouvy a dodatky smluv 
7. Žádosti 
8. Směrnice 
9. Volby 2018 
10. 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, ukončení prací k 30. 6. 2018 
– započalo mapování intravilánu obce a komplexní pozemkové úpravy 
Bereme na vědomí  
 

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

 

ad 4 Finanční transakce  
 
 Hospodaření obce za leden - květen 2018 
 Celkové příjmy        9 488 927 Kč  
 Celkové výdaje    10 772 963 Kč 
 Na účtu KB                                   6 690 100 Kč  
 Na účtu ČNB                                    1 811 803 Kč 
 Schváleno 8 hlasy 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 5, příjmy i výdaje se 
navyšují o 75 000 Kč. 

 Schváleno 8 hlasy 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického 
kraje č. OKSCR/18/23151 ve výši 10 000 Kč na akci „Jaroměřické kulturní léto“. 
Starostka obce pověřena jejím podpisem. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh smlouvy o dílo na zpracování změny územního 
plánu s firmou A-PROJEKT Pardubice s.r.o. IČ: 2594155. Celková cena je dohodnuta na 
82 510 Kč. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce se seznámilo s rozpracovanými změnami územního plánu obce. 
Bereme na vědomí 

 
ad 5  Majetkové transakce  
  

 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. st. 442 o výměře 246 m2 v k. ú. 
Jaroměřice. Kupní cena stanovena dohodou 45 Kč/m2, tedy 11 070 Kč. Náklady spojené 
s kupní smlouvou, vkladen do katastru nemovitostí a daní z nabytí nemovitých věcí hradí 
kupující. Pozemek bude prodán členům bytového družstva v podílu 1/6 každému majiteli 
bytu. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

  

Pan Vítězslav Vinkler, Jaroměřice 23, požádal o koupi pozemku ve vlastnictví obce 
Jaroměřice - pozemek p. č. 2807/46 o výměře 81 m2 v k. ú. Jaroměřice. Zastupitelstvo 
obce schvaluje záměr prodeje výše uvedeného pozemku. 

 Schváleno 8 hlasy 

  
 Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Moravy, IČ 42196451 požádaly 

o předběžný souhlas s prodejem pozemku pod stavbou kamenné retenční přehrážky na 
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toku  Úsobrnského potoka – část parcely p. č. 2556/2 v k. ú. Jaroměřice ve vlastnictví 
obce Jaroměřice. V případě vydání předběžného souhlasu bude vypracován znalecký 
posudek na rozsah a cenu záboru. Zastupitelstvo obce schvaluje předběžný souhlas 
s prodejem pozemku pod stavbou. 

 Schváleno 8 hlasy 
 
 Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronájmu pohotovostního bytu na č. p. 200. 
 Schváleno 8 hlasy 

 
 Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků:  
  
 - od pana Luboše Knolla, č. p. 55, Jaroměřice p. č. 304/80 o výměře 529 m2 a p. č. 304/48 

o výměře 1503 m2 v k. ú. Jaroměřice. Schválená kupní cena činí 20 000 Kč. Dále se obec 
zavazuje k úhradě nákladů spojených se zápisem do katastru nemovitostí. Starostka obce 
pověřena koupí pozemků. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 
  
 - od pana Ludvíka Batelky, č. p. 354, Jaroměřice p. č. 1835/14 o výměře 951 m2 v k. ú. 

Jaroměřice. Schválená kupní cena činí 12 658 Kč. Dále se obec zavazuje k úhradě 
nákladů spojených se zápisem do katastru nemovitostí. Starostka obce pověřena podpisem 
kupní smlouvy. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 
 
ad 6 Smlouvy a dodatky smluv 
 
 Zastupitelstvo obce se seznámilo a následně schválilo Smlouvu o právu provést stavbu na 

akci „Limnigrafická stanice Jaroměřice – projekt udržovacích prací,“ s ČHMÚ, IČ: 
00020699. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 
 Zastupitelstvo obce schválilo dodatky k nájemním smlouvám na bytové prostory: 
 
 - dodatek č. 9 k nájemní smlouvě na bytové prostory uzavřené s paní Danou Šedinovou. 

Tímto dodatkem se prodlužuje trvání nájemní smlouvy na období od 1. 7. 2018 do  
30. 6. 2019. Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 
 - dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na bytové prostory uzavřené s paní Denisou 

Krejčířovou. Tímto dodatkem se prodlužuje trvání nájemní smlouvy na období  
od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019. Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny. 

 Schváleno 8 hlasy, uloženo 
  
ad 7 Žádosti 
 

 Pan Milan Trávníček, Jaroměřice 185, požádal o povolení k vybudování sjezdu z místní 
komunikace a příjezdové cesty k č. p. 185. Cesta bude v šířce cca 4m ze zámkové dlažby, 
vybudována na vlastní náklady.  

 Schváleno 7 hlasy, zdržel se 1 (Trávníček střet zájmů)  
 
Pan Jan Zapletal, Jaroměřice 224, požádal o koupi pozemku ve vlastnictví obce 
Jaroměřice - pozemek p. č. 507/28 o výměře 1280 m2 v k. ú. Jaroměřice. 

 Bereme na vědomí 
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ad 8 Zastupitelstvo obce se seznámilo a následně schválilo Směrnici č. 2/2018 pro zacházení 

s osobními údaji. 
 Schváleno 8 hlasy 

 
ad 9 Zastupitelstvo obce schválilo  9ti členné zastupitelstvo pro volební období 2018 – 2022. 
 Schváleno 8 hlasy 

 

ad 10 Různé 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu přívěsného vozíku za 
automobil AVIA A31 s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje IČ: 
70885869. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 
 Schváleno 8 hlasy, uloženo 

 
Zastupitelstvo obce schválilo Základní škole a mateřské škole Jaroměřice kalkulaci 
nákladů HČ – stravování na období 1. 1. 2018 – 30. 8.2018 je cena za 1 oběd stanovena 
na 51 Kč a na období 1. 9. 2018 – 31. 12. 2018 je cena za 1 oběd stanovena na 55 Kč. 

 Schváleno 8 hlasy 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční penále ve výši 10% z dlužné částky pro 
poplatníky, kteří neuhradí poplatek za odvoz a likvidaci odpadu za rok 2018 do konce 
měsíce června. 

 Schváleno 8 hlasy 
 

V 18:51 opustil jednání Ladislav Sekanina 
  
 Zastupitelstvo obce bylo informováno o podání žádosti na poskytnutí dotace z dotačního 

programu Ministerstva vnitra na nový dopravní automobil pro SDH Jaroměřice. 
 Bereme na vědomí 

 

 Zastupitelstvo obce se seznámilo s nabídkou od paní Evy Kovářové - Travel Profi, 
Horčičkova 546/8, 149 00 Praha 4 na prezentaci Jaroměřic v časopise TRAVEL profi. 
Požadovanou finanční spoluúčast na prezentaci nelze poskytnout – finanční prostředky na 
propagaci obce pro rok 2018 jsou již vyčerpány. 

 Bereme na vědomí 
 
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí mimořádného členského příspěvku DSO 
Technické služby Malá Haná ve výši 11 810 Kč. 

 Schváleno 7 hlasy 

 

 Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu s firmou 
Technické služby Malá Haná s.r.o. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 7 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci k veřejné 
zakázce: „Víceúčelový dům Jaroměřice č. p. 200 a 202“ 

 Schváleno 7 hlasy 

 

 Zastupitelstvo obce se seznámilo a následně schválilo Plán rozvoje sportu. 
 Schváleno 7 hlasy 
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Zastupitelstvo obce schvaluje Základní škole a mateřské škole Jaroměřice přijetí darů od 
firmy S-CART Ladislav Sekanina, Jaroměřice 475, 569 44 Jaroměřice na: 
- zboží je výši 2 500 Kč (pastelky, papír a tužky) pro děti ZŠ 
- na zboží ve výši 3 500 Kč (pastelky, omalovánky, balonky, ořezávátka a jiné drobné 
papírenské zboží) pro děti MŠ 

 Schváleno 7 hlasy 

 

Výpis z 45. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice  

ze dne 13. 06. 2018 
  
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 
2. hospodaření obce za leden - květen 2018 
3. Rozpočtové opatření č. 5 – příjmy i výdaje se navyšují o 75 000 Kč 
4. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje č. OKSCR/18/23151 ve výši  

10 000 Kč na akci „Jaroměřické kulturní léto“ 
5. Návrh smlouvy o dílo na zpracování změny územního plánu s firmou A-PROJEKT 

Pardubice s.r.o., IČ: 2594155, dohodnutá cena ve výši 82 510 Kč 
6. prodej pozemku p. č. st. 442 o výměře 246 m2  v k. ú. Jaroměřice členům bytového družstva 

v podílu 1/6 každému majiteli bytu dle zápisu; kupní cena činí 11 070 Kč 
7. záměr prodeje pozemku p. č. 2807/46 o výměře 81 m2  v k. ú. Jaroměřice 
8. předběžný souhlas s prodejem části pozemku p. č. 2556/2 pod stavbou kamenné retenční 

přehrážky 
9. záměr pronájmu pohotovostního bytu na č. p. 200 
10. koupi pozemků od pana Luboše Knolla, Jaroměřice č. p. 55, p. č. 304/80 o výměře 529 m2 a 

p. č. 304/48 o výměře 1503 m2 v k. ú. Jaroměřice, kupní cena 20 000 Kč 
11. koupi pozemku od pana Ludvíka Batelky, Jaroměřice č. p. 354, p. č. 1835/14 o výměře 951 

m2 v k. ú. Jaroměřice, kupní cena 12 658 Kč 
12. smlouvu o právu provést stavbu na akci „Limnigrafická stanice Jaroměřice – projekt 

udržovacích prací,“ s ČHMÚ, IČ: 00020699 
13. Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě na bytové prostory s paní Danou Šedinovou 
14. Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na bytové prostory s paní Denisou Krejčířovou 
15. žádost pana Milana Trávníčka o vybudování sjezdu z místní komunikace a příjezdové cesty 

k č. p. 185 dle zápisu 
16. Směrnici č. 2/2018 pro zacházení s osobními údaji 
17. 9ti členné zastupitelstvo obce pro volební období 2018 – 2022 
18. Smlouvu o bezúplatném převodu přívěsného vozíku s Hasičským záchranným sborem 

Pardubického kraje IČ: 70885869 
19. Základní škole a mateřské škole Jaroměřice  kalkulaci nákladů HČ – stravování na období 

1.1. 2018 – 30.8.2018 je cena za 1 oběd stanovena na 51 Kč a na období 1.9.2018 – 
31.12.2018 je cena za 1 oběd stanovena na 55 Kč 

20. finanční penále ve výši 10% z dlužné částky pro poplatníky, kteří neuhradí poplatek za odvoz 
a likvidaci odpadu za rok 2018 do konce měsíce června 2018 

21. poskytnutí mimořádného členského příspěvku DSO Technické služby Malá Haná  
ve výši 11 810 Kč 

22. Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu s firmou Technické služby Malá Haná 
s.r.o. včetně příloh 

23. výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce: „Víceúčelový dům 
Jaroměřice č. p. 200 a 202“ 

24. Plán rozvoje sportu 
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25. Základní škole a mateřské škole Jaroměřice přijetí darů od firmy S-CART dle zápisu 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

26. zprávu o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 
27. zprávu z jednání finančního výboru 

28. rozpracované změny územního plánu obce 

29. žádost pana Jana Zapletala, Jaroměřice 224, o koupi pozemku ve vlastnictví obce Jaroměřice 
- pozemek p. č. 507/28 o výměře 1280 m2  v k. ú. Jaroměřice 

30. podání žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva vnitra na nový dopravní 
automobil pro SDH Jaroměřice 

31. nabídku paní Evy Kovářové - Travel Profi, Horčičkova 546/8, 149 00 Praha 4 na prezentaci 
Jaroměřic v časopise TRAVEL profi 
 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

32. starostce obce podepsat uzavřené smlouvy 
33. starostce obce realizovat koupi pozemků dle zápisu 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  18. 6. 2018 
Sňato dne:                
Zveřejnění zápisu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Iveta Glocová          Stanislav Kosík  
    starostka obce             místostarosta 
 
 
 


