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Zápis 

48. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice 

konaného dne 12. 09. 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 

 

Omluveni: 
 

Na zasedání je přítomno 9 zastupitelů z 9, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. K zápisu 

zasedání zastupitelstva ze dne 25. 07. 2018 nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl řádně 

ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. 

 

Návrhová komise:    Grimmerová Věra, Kosík Stanislav 

Ověřovatelé zápisu:  Antošovský Vítězslav, Trávníček Milan 

 

 

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. Zpráva finančního výboru 

3.2. Hospodaření obce za leden - srpen 2018 

3.3. Rozpočtové opatření č. 7 

3.4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu PK - hasiči 

4. Majetkové transakce 

4.1. Prodej parcely 171/10 v k. ú. Jaroměřice 

4.2. Nájemní smlouva – Myslivecký spolek Jaroměřice 

4.3. Nájemní smlouva na pozemek p. č. 2693 v k. ú. Jaroměřice 

4.4. Nájemní smlouva na část pozemku p. č. 166/2 v k. ú. Jaroměřice 

4.5. Nájemní smlouva na urnové místo č. 32 

4.6. Kupní smlouva – parc. 1671/1,  1671/2 a 3655 v k. ú. Jaroměřice 

4.7. Kupní smlouva – parc. 507/24 v k. ú. Jaroměřice 

5. Žádosti 

6. Výběrové řízení – Odstranění zemědělských objektů Jaroměřice 

7. OZV 3/2018 

8. ZŠ – směrnice a žádosti 

9. Různé 

Program jednání doplněn o podání došlá po datu vyvěšení. 

Schváleno 9 hlasy 
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 ad 2  Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny. Starostka obce informovala zastupitele 

o stavu probíhajících projektů. 

Bereme na vědomí  
 

 

ad 3 Finanční transakce 

 

 Zastupitelstvo obce se seznámilo se zprávou finančního výboru. 

 Bereme na vědomí  
 

 Hospodaření obce za leden - srpen 2018 

 Celkové příjmy      23 324 823 Kč  

 Celkové výdaje    22 185 077 Kč 

 Na účtu KB                                   9 822 258 Kč  

 Na účtu ČNB                                    1 103 426 Kč 

 Schváleno 9 hlasy 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 7, příjmy i výdaje se 

navyšují o 1 138 678 Kč. 

 Schváleno 9 hlasy 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na 

požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018. Starostka obce pověřena podpisem 

smlouvy.  

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 

 

ad 4 Majetkové transakce  

  

 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost MUDr. Jitky Sychrové, Jižní 5, 789 85 Mohelnice o 

koupi pozemku p. č. 171/10 o výměře 54 m
2 

 v k. ú. Jaroměřice. Kupní cena stanovena 

dohodou 45 Kč/m
2
, tedy 2.430 Kč. Náklady spojené s kupní smlouvou, vkladem do 

katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující.  Starostka obce 

pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu s Mysliveckým spolkem Jaroměřice na 

užívání části pozemku p. č. 747/3 v k. ú. Jaroměřice. Roční nájemné je stanoveno  

na 500 Kč.  Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu s paní Denisou Mašínovou, Lhotka 202, 

560 03 Česká Třebová na užívání pozemku p. č. 2693 v k. ú. Jaroměřice. Roční nájemné 

je stanoveno na 1 Kč.  Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu s panem Petrem Vaculou, Jaroměřice 497 

na užívání části pozemku p. č. 166/2 v k. ú. Jaroměřice. Roční nájemné je stanoveno na 1 

Kč.  Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 
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Zastupitelstvo obce schválilo nájemní smlouvu na pronájem urnového místa č. 32 s paní 

Evou Satrapovou, Údolní 1272/100, 142 00 Praha 4 - Braník. Starostka obce pověřena 

podpisem smlouvy.  

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků od paní Jany Tichopádkové, Božetěchova 

2262/97, 642 00 Brno – Královo Pole na pozemky p. č. 1671/1 o výměře 297 m
2
, p. č. 

1671/2 o výměře 3536 m
2
 a p. č. 3655 výměře 107 m

2
 vše v k. ú. Jaroměřice. Kupní cena 

je dohodnuta na 78.800 Kč. Starostka obce pověřena podpisem kupní smlouvy.  

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku od paní Ludmily Maděrové, Rumunská 

1864/20, 568 02 Svitavy na pozemek p. č. 507/24 o výměře 175 m
2
 v k. ú. Jaroměřice. 

Kupní cena je dohodnuta na 2.625 Kč. Starostka obce pověřena podpisem kupní smlouvy.  

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 

 

 

ad 5  Žádosti 

 

 Ing. Lucie Glocová, Jaroměřice 95 a pan Ondřej Štěpánek, Karla Čapka 608, 569 43 

Jevíčko žádají o přidělení obecního bytu v Jaroměřicích. 

 Bereme na vědomí 
 

 Obec Hartinkov žádá o finanční dar na pořízení nového bronzového zvonu do obecní 

kapličky. Zastupitelstvo obce poskytnutí finančního daru zamítá vzhledem k navýšení 

rozpočtových výdajů pro letošní rok. 

 Zamítáme 9 hlasy 

 

 Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná žádá o veřejnou finanční podporu na 

akci: Oprava vodovodu v obci Jaroměřice – Čtvrtničky. Požadovaná výše finanční 

podpory je 172 000 Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek v požadované výši. 

 Schváleno 9 hlasy 

 

 Pan Robert Krejčíř, č. p. 444, 569 44 Jaroměřice žádá o koupi stavebního pozemku 

v lokalitě Za Tvrzí II. 

 Bereme na vědomí 

  

 

ad 6 Zastupitelstvo obce rozhoduje o výběru dodavatele SETRA, spol. s.r.o. se sídlem 

Zvonařka 408/16, Brno – Trnitá, PSČ 617 00, IČO 00220159 k veřejné zakázce 

„Odstranění zemědělských objektů Jaroměřice“ s nabídkovou cenou 1.762.434,- Kč bez 

DPH (2.132.545,- Kč vč. DPH). 

 Další v pořadí: 

 2. STAVBY JZL s.r.o., Malinovského náměstí21185, Brno, PSČ 602 00, IČO 28269985 

 3. AKVAMONT Svitavy s.r.o., Hlavní 426/4, Svitavy, PSČ 568 02, IČO 15035221 

 4. TIEFENBACH s.r.o., Hnojice 87, Hnojice, PSČ 785 01, IČO 26849330 

  

 Starostka obce pověřena podpisem Smlouvy o dílo s vítěznou firmou. 

Dále se starostka obce pověřuje zhotovením projektové dokumentace pro umístění 

deponie stavebního materiálu vzniklého po demolici objektů. 

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 
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ad 7 Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Jaroměřice č. 3/2018, kterou  

se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2016 -  požární řád obce. 

 Vydáváme (9 hlasů pro) 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Požární řád obce Jaroměřice. 

 Schváleno 9 hlasy 
 

 

ad 8 ZŠ – směrnice a žádosti 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici ředitele školy k ochraně osobních údajů včetně 

příloh. 

  Schváleno 9 hlasy 
  

 Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici ředitele školy o vedení školní matriky. 

  Schváleno 9 hlasy 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Organizační řád Základní školy a mateřské školy, 

Jaroměřice, okres Svitavy. 

  Schváleno 9 hlasy 
 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Provozní řád Základní školy a mateřské školy, Jaroměřice, 

okres Svitavy. 

  Schváleno 9 hlasy 
 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Školní řád Základní školy a mateřské školy, Jaroměřice, 

okres Svitavy. 

  Schváleno 9 hlasy 
   

 Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici ředitele školy o úplatě za předškolní vzdělávání. 

  Schváleno 9 hlasy 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost ředitele školy o povolení výjimky 

z počtu žáků ZŠ Jaroměřice pro školní rok 2018-2019. 

  Schváleno 9 hlasy 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní 

školu a mateřskou školu Jaroměřice od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu 

obědy pro děti. 

 Schváleno 9 hlasy 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost ředitele školy o čerpání finančních prostředků 

z rezervního fondu na vybavení přírodovědné učebny ve výši 100 000 Kč. 

 Schváleno 9 hlasy 
   

 

ad 9 Různé 

 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s předběžnou kalkulací rozpočtu na zainvestování  

infrastruktury v lokalitě Za Tvrzí II. Celková cena cca 13 milionů Kč. 

Bereme na vědomí 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu s firmou BlueFort s.r.o., IČ: 28798058 na 

dotační management projektu: „Pořízení kompostérů, štěpkovače a kontejneru na textil 
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pro obec Jaroměřice“. Cena za službu je 30 000 Kč bez DPH. Starostka obce pověřena 

podpisem smlouvy.  

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvu s firmou BlueFort s.r.o., IČ: 28798058 na 

dotační management projektu: „Rozšíření sběrného dvora pro obec Jaroměřice“. Cena za 

službu je 30 000 Kč bez DPH. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy.  

 Schváleno 9 hlasy, uloženo 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje dokončit nejnutnější opravy obecních komunikací. 

 Schváleno 9 hlasy 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpočtu na zakázku „Víceúčelový objekt č. p. 

200 a 202“ o 600.000 Kč - z důvodu nutné rekonstrukce střešní konstrukce. Dále dojde ke 

zvýšení obvodového zdiva ve 3. NP a tím i zvětšení obytného prostoru. 

 Schváleno 9 hlasy 

 

  

 

Výpis ze 48. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice  

ze dne 12. 09. 2018 
  

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 

2. hospodaření obce za leden - srpen 2018 

3. Rozpočtové opatření č. 7 – příjmy i výdaje se navyšují o 1 138 678 Kč 

4. Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky 

požární ochrany Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na 

rok 2018 

5. prodej pozemku p. č. 171/10 o výměře 54 m
2 

v k. ú. Jaroměřice MUDr. Jitce Sychrové, Jižní 

5, 789 85 Mohelnice dle zápisu; kupní cena činí 2.430 Kč 

6. nájemní smlouvu s Mysliveckým spolkem Jaroměřice na užívání části pozemku p. č. 747/3 v 

k. ú. Jaroměřice; roční nájemné je stanoveno na 500 Kč 

7. nájemní smlouvu se slečnou Denisou Mašínovou, Lhotka 202, 560 03 Česká Třebová na 

užívání pozemku p. č. 2693 v k. ú. Jaroměřice; roční nájemné je stanoveno na 1 Kč 

8. nájemní smlouvu s panem Petrem Vaculou, Jaroměřice 497 na užívání části pozemku p. č. 

166/2 v k. ú. Jaroměřice; roční nájemné je stanoveno na 1 Kč 

9. nájemní smlouvu na pronájem urnového místa č. 32 s paní Evou Satrapovou, Údolní 

1272/100, 142 00 Praha 4 - Braník 

10. kupní smlouvu s paní Janou Tichopádkovou, Božetěchova 2262/97, 642 00 Brno – Královo 

Pole na pozemky p. č. 1671/1, p. č. 1671/2 a p. č. 3655 v k. ú. Jaroměřice; kupní cena je 

stanovena na 78.800 Kč 

11. kupní smlouvu s paní Ludmilou Maděrovou, Rumunská 1864/20, 568 02 Svitavy na pozemek 

p. č. 507/24 v k. ú. Jaroměřice; kupní cena stanovena na 2.625 Kč 

12. příspěvek Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na akci „Oprava vodovodu v obci 

Jaroměřice – Čtvrtničky“ ve výši 172.000 Kč 

13. firmu SETRA, spol. s.r.o. se sídlem Zvonařka 408/16, Brno – trnitá, PSČ 617 00, IČO 

00220159 jako zhotovitele veřejné zakázky „Odstranění zemědělských objektů Jaroměřice“ 

s nabídkovou cenou 1.762.434,- Kč bez DPH (2.132.545,- Kč vč. DPH) 

14. Požární řád obce Jaroměřice 

15. Směrnici ředitele školy k ochraně osobních údajů 

16. Směrnici ředitele školy o vedení školní matriky 

17. Organizační řád ZŠ a MŠ Jaroměřice 
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18. Provozní řád ZŠ a MŠ Jaroměřice 

19. Školní řád ZŠ a MŠ Jaroměřice 

20. Směrnici ředitele školy o úplatě za předškolní vzdělávání 

21. žádost ředitele ZŠ a MŠ o povolení výjimky z počtu žáků ZŠ Jaroměřice pro školní rok 2018-

2019 

22. přijetí účelově určeného finančního daru pro ZŠ od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci 

projektu obědy pro děti 

23. žádost ZŠ a MŠ Jaroměřice o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu na vybavení 

přírodovědné učebny ve výši 100.000 Kč 

24. Příkazní smlouvu s firmou BlueFort s.r.o., IČ: 28798058 na dotační management projektu 

„Pořízení kompostérů, štěpkovače a kontejneru na textil pro obec Jaroměřice“; cena 

stanovena na 30 000 Kč bez DPH 

25. Příkazní smlouvu s firmou BlueFort s.r.o., IČ: 28798058 na dotační management projektu 

„Rozšíření sběrného dvora pro obec Jaroměřice“ “; cena stanovena na 30 000 Kč bez DPH 

26. dokončení nejnutnější oprav obecních komunikací 

27. navýšení rozpočtu na zakázku „Víceúčelový objekt č. p. 200 a 202“ o 600 000 Kč dle zápisu 

 

Zastupitelstvo obce zamítá:  
28. finanční dar obci Hartinkov na pořízení nového bronzového zvonu do obecní kapličky 

 

Zastupitelstvo obce vydává: 

29. Obecně závaznou vyhlášku obce Jaroměřice č. 3/2018, kterou se ruší Obecně závazná 

vyhláška č. 1/2016 požární řád obce 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

30. zprávu o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 

31. zprávu finančního výboru 

32. žádost Ing. Lucie Glocové, Jaroměřice 95 a pana Ondřeje Štěpánka, Karla Čapka 608, 569 43 

Jevíčko o přidělení obecního bytu v Jaroměřicích 

33. žádost pana Roberta Krejčíře, č. p. 444, 569 44 Jaroměřice o koupi stavebního pozemku 

v lokalitě Za Tvrzí II  

34. předběžnou kalkulací rozpočtu na zainvestování infrastruktury v lokalitě Za Tvrzí II 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

35. starostce obce podepsat uzavřené smlouvy 

36. starostce obce připravit projektovou dokumentaci pro umístění deponie stavebního materiálu 

 

 

Vyvěšeno dne:  19. 9. 2018 

Sňato dne:                

Zveřejnění zápisu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Iveta Glocová          Stanislav Kosík  

    starostka obce             místostarosta 


