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Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva  

konaného dne 17. 12. 2018 v 17:00 hodin 

 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 

 

Přítomni:          
           Antošovský Vítězslav 

Glocová Iveta 

Kosík Stanislav 

Kosinová Andrea 

Matocha Vlastimil 

Sekyra Radek 

Sekanina Ladislav 

Zuzčák Jan 

občané obce podepsaní na prezenční listině 

Omluveni:          Jedlička Ladislav 

 

 

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. Stanovení předkladatele dokumentů k provedené účetní závěrce 

3.2. Dohoda o provedení práce – J. Zuzčák 

3.3. Hospodaření obce za období leden - listopad 2018 

3.4. Rozpočtové opatření č. 9 

3.5. Zpráva finančního výboru 

3.6. Smlouva o přijetí úvěru KB 

3.7. Rozpočet obce Jaroměřice na rok 2019 

3.8. Střednědobý výhled rozpočtu obce Jaroměřice na roky 2020 a 2021 

3.9. Stanovení výše odměn členů zastupitelstva od 1. 1. 2019 

3.10.  Návrh rozpočtu regionu MTJ na rok 2019 

3.11.  Návrh rozpočtu Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2019 

3.12.  Návrh rozpočtu DSO Technické služby Malá Haná na rok 2019 a Střednědobý 

výhled rozpočtu 

4. Majetkové transakce 

4.1. Prodej pozemku p. č. 166/45 v k. ú. Jaroměřice (lokalita Za Tvrzí) 

4.2. Záměr směny pozemků p. č. 10/4 za pozemky p. č. 2807/47, 9/2, 3320 v k. ú. 

Jaroměřice 

4.3. Nájemní smlouva na pronájem veřejných prostranství o poutích 2019 

4.4. Smlouvy s ČEZ Distribuce o připojení odběrných míst 

5. Kanalizace 

5.1. Stočné pro rok 2019 

5.2. Plán financování obnovy kanalizace 

6. Žádosti 

7. Různé 

Program jednání doplněn o podání došlá po datu vyvěšení. 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Jaroměřice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno  

v 17 hodin. Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno, podle 

prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomno 8 členů zastupitelstva z celkového počtu  
9 členů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
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Ad 1) Zahájení 

Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Starostka obce navrhla jako ověřovatele zápisu Vítězslava Antošovského a Radka Sekyru, 

do návrhové komise Andreu Kosinovou a Stanislava Kosíka.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje ověřovateli zápisu Vítězslava Antošovského  

a Radka Sekyru, členy návrhové komise Andreu Kosinovou a Stanislava Kosíka. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/3/1 bylo schváleno. 

 

Schválení programu 

Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 

členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu 

programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje předložený program jednání. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/3/2 bylo schváleno. 

 

Ad 2) Zpráva o činnosti 

Starostka seznámila zastupitelstvo s postupem prací na demolici zemědělských objektů 

v lokalitě Za Tvrzí II.  a č. p. 218. Dále podala informace z jednání Svazku obcí 

skupinového vodovodu Malá Haná a Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska. Zastupitelé 

byli seznámeni i s postupem prací na rekonstrukci bytového domu č. p. 202 a závěry 

z kontrolních dnů na stavbě, dále pak s výsledky jednání s Mgr. Radko Martínkem 

(poradcem hejtmana Pardubického kraje pro obecní samosprávy) ve věci Modernizace 

silnice II/371 Jaroměřice – Jevíčko. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí zprávu o činnosti. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/3/3 vzato na vědomí. 

 
Ad 3) Finanční transakce 

Stanovení předkladatele dokumentů k provedené účetní závěrce 

Starostka obce navrhla předsedu finančního výboru Ing. Vítězslava Antošovského jako 

předkladatele dokumentů k provedené účetní závěrce a zprávy pro schválení účetní 

závěrky za rok 2018. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo předsedu finančního výboru Ing. Vítězslava 

Antošovského jako předkladatele dokumentů k provedené účetní závěrce za rok 2018. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdržel se 1 Antošovský 

Usnesení č. 2018/3/4 bylo schváleno. 

 
Dohoda o provedení práce – J. Zuzčák 

Zastupitelstvo obce projednalo Dohodu o provedení práce s panem Janem Zuzčákem. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo Dohodu o provedení práce s panem Janem 

Zuzčákem. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdržel se 1 Zuzčák 

Usnesení č. 2018/3/5 bylo schváleno. 

 
Hospodaření obce za období leden - listopad 2018 

Celkové příjmy      30 873 723 Kč  

Celkové výdaje    31 740 470 Kč 

Na účtu KB                                   8 846 539 Kč  

Na účtu ČNB                                         72 653 Kč 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo hospodaření za období leden – listopad 2018. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/3/6 bylo schváleno. 

 

Rozpočtové opatření č. 9 

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 9. dle přílohy zápisu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo Rozpočtové opatření č. 9. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/3/7 bylo schváleno. 

 
Zpráva finančního výboru 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se zprávou z jednání finančního výboru. Dne 30. 11. 

finanční výbor na svém zasedání projednal žádosti o veřejnou finanční podporu na rok 

2019, finanční prostředky na provoz Základní školy a mateřské školy na rok 2019, 

dopracoval návrh rozpočtu obce Jaroměřice na rok 2019 a střednědobého výhledu 

rozpočtu na roky 2020 a 2021 a doporučil schválení úvěru ve výši 7 milionů Kč na 

dofinancování Víceúčelového zařízení č. p. 200 a 202. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0  

Usnesení č. 2018/3/8 vzato na vědomí. 

 

Smlouva o přijetí úvěru KB 

Zastupitelstvo obce projednalo a na doporučení finančního výboru následně schválilo 

Smlouvu o úvěru od KB ve výši 7 mil. Kč na dofinancování rekonstrukce č. p. 200 a 202. 

Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo Smlouvu o úvěru od KB ve výši 7 mil. Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/3/9 bylo schváleno. 

Zastupitelstvo obce projednalo dodatek č. 1. ke Smlouvě o úvěru ze dne 27. 2. 2017, reg. 

č. 99017099605. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo Dodatek ke smlouvě o úvěru ze dne 27. 2. 

2017, reg. č. 99017099605. 

 



4 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/3/10 bylo schváleno. 

 

Rozpočet obce Jaroměřice na rok 2019 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet obce Jaroměřice na rok 2019. Výdaje ve výši 

35 680 000 Kč jsou kryty plánovanými příjmy, úvěrem a předpokládaným zůstatkem roku 

2018. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo rozpočet obce Jaroměřice na rok 2019. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2018/3/11 bylo schváleno. 

 

Střednědobý výhled rozpočtu obce Jaroměřice na roky 2020 a 2021 

Zastupitelstvo obce projednalo Střednědobý výhled rozpočtu obce Jaroměřice na roky 

2020 a 2021. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce Jaroměřice 

na roky 2020 a 2021. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2018/3/12 bylo schváleno. 
 
Stanovení výše odměn členů zastupitelstva od 1. 1. 2019 

Starostka obce a předseda finančního výboru navrhují, aby neuvolněným členům 

zastupitelstva obce byla v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích  

a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků poskytována odměna od 1. 1.2019 v této výši: 

místostarosta obce      12 500 Kč 

předseda výboru pro životní prostředí     3 283 Kč 

předseda výboru pro kulturu a občanské záležitosti   2 700 Kč 

předseda finančního výboru      2 300 Kč 

předseda kontrolního výboru      2 700 Kč 

zastupitel Jan Zuzčák       1 000 Kč 

ostatní zastupitelé           700 Kč 

Rozdílná výše odměn je odůvodněna časovou náročností a rozsahem agendy, které se 

jednotliví členové zastupitelstva ve své funkci věnují. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků, poskytována odměna a to ode dne 1. 1. 2019 v této 

výši: místostarosta 12 500 Kč, předseda výboru pro životní prostředí 3  283 Kč, předseda 

výboru pro  kulturu a občanské záležitosti 2 700 Kč, předseda finančního výboru 2 300 

Kč, předseda kontrolního výboru 2 700 Kč, zastupitel Jan Zuzčák 1 000 Kč, ostatní 

zastupitelé 700 Kč . 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 1 Sekyra 

      Usnesení č. 2018/3/13 bylo schváleno. 

Návrh rozpočtu Regionu MTJ na rok 2019 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s Návrhem rozpočtu Regionu Moravskotřebovska  

a Jevíčska: 

- celkové rozpočtové zdroje 700 000 Kč 

- rozpočtové potřeby celkem 700 000 Kč 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí Návrh rozpočtu Regionu MTJ na rok 

2019. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2018/3/14 vzato na vědomí. 

 

Návrh rozpočtu Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2019 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s Návrhem rozpočtu Svazku obcí skupinového 

vodovodu Malá Haná na rok 2019. Příjmy i výdaje ve výši 2 756 430 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí Návrh rozpočtu Svazku obcí 

skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2019. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2018/3/15 vzato na vědomí. 

 

Návrh rozpočtu DSO Technické služby Malá Haná na rok 2019 a Střednědobý výhled 

rozpočtu 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s Návrhem rozpočtu DSO Technické služby Malá Haná 

na rok 2019. Příjmy i výdaje ve výši 14 849 400 Kč. A dále se Střednědobým výhledem 

rozpočtu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí Návrh rozpočtu na rok 2019  

a Střednědobý výhled rozpočtu DSO Technické služby Malá Haná. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2018/3/16 vzato na vědomí. 
 
Ad 4) Majetkové transakce 

Prodej pozemku p. č. 166/45 v k. ú. Jaroměřice (lokalita Za Tvrzí) 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s kupní smlouvou a Smlouvou o zřízení služebnosti. 

Předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 166/46 o výměře 95 m
2
  v k. ú. Jaroměřice  

z vlastnictví obce Jaroměřice panu Miroslavu Matochovi, Jaroměřice 490. Kupní cena 

stanovena dohodou 45 Kč/m
2
, tedy 4 275 Kč. Náklady spojené s kupní smlouvou, 

vkladem do katastru nemovitostí a daní z nabytí nemovitých věcí hradí kupující. Starostka 

obce pověřena podpisem smlouvy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje kupní smlouvu a Smlouvu o zřízení 

služebnosti na prodej pozemku p. č. 166/46 panu Miroslavu Matochovi, Jaroměřice 490 

za dohodnutou kupní cenu 4 275 Kč.  

Výsledek hlasování:  Pro  8   Proti 0  Zdrželi se 0 

Vlastimil Matocha ohlásil střet zájmů 

Usnesení č. 2018/3/17 bylo schváleno. 

 
Záměr směny pozemků p. č. 10/4 za pozemky p. č. 2807/47, 9/2, 3320 v k. ú. Jaroměřice  

Zastupitelstvo obce projednalo návrh na směnu pozemku p. č. 10/4 o výměře 153 m
2
  

v k. ú. Jaroměřice - vlastnictví paní Petry Pribulové, Radišov 59, 571 01 Staré Město  

a pana Miroslava Drobníčka, Jevíčská 74, 569 42 Chornice za pozemky p. č. 2807/47  

o výměře 12 m
2
, p. č. 9/2 o výměře 27 m

2
 a p. č. 3320 o výměře 114 m

2
 v k. ú. Jaroměřice 

(celkem 153 m
2 

) - vlastnictví obce Jaroměřice. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje záměr směny: pozemek p. č. 10/4 o výměře 

153 m
2
  v k. ú. Jaroměřice ( vlastnictví paní Petry Pribulové, Radišov 59, 571 01 Staré 
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Město a pana Miroslava Drobníčka, Jevíčská 74, 569 42 Chornice) za pozemky p. č. 

2807/47 o výměře 12 m
2
, p. č. 9/2 o výměře 27 m

2
 a p. č. 3320 o výměře 114 m

2
 v k. ú. 

Jaroměřice o celkové výměře 153 m
2 
(vlastnictví obce Jaroměřice).  

Výsledek hlasování:  Pro  8   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/3/18 bylo schváleno. 

 

Žádost o pronájem veřejných prostranství o poutích v roce 2019 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí pana Josefa Lagrona, IČ: 48181897 o pronájem 

veřejného prostranství v době konání poutí  v roce 2019 a to v termínech  9. června 2019  

a 15. září 2019. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje záměr pronájmu veřejného prostranství  

o poutích konaných v roce 2019 v termínech 9. 6.2019 a 15 .9.2019. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/3/19 bylo schváleno. 

 

Smlouvy s ČEZ Distribuce o připojení odběrných míst 

Zastupitelstvo obce schválilo a zároveň pověřilo starostku obce podpisem níže uvedených 

smluv s ČEZ Distribuce na připojení odběrného místa – 10 nově budovaných bytů na č. p. 

200 a 202. 

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě  

č. 18_SOP_01_4121472446 a 18_SOP_01_4121472444, dále 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 

k distribuční soustavě č. 18_SOBS01_4121472457, 18_SOBS01_4121472460, 

18_SOBS01_4121472475, 18_SOBS01_4121472480, 18_SOBS01_4121472483, 

18_SOBS01_4121472485, 18_SOBS01_4121472488 a 18_SOBS01_4121472489.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Smlouvy o připojení odběrného elektrického 

zařízení k distribuční soustavě č. 18_SOP_01_4121472446 a 18_SOP_01_4121472444, 

dále Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 

k distribuční soustavě č. 18_SOBS01_4121472457, 18_SOBS01_4121472460, 

18_SOBS01_4121472475, 18_SOBS01_4121472480, 18_SOBS01_4121472483, 

18_SOBS01_4121472485, 18_SOBS01_4121472488 a 18_SOBS01_4121472489. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2018/3/20 bylo schváleno. 

 

Ad 5) Kanalizace  

Stočné pro rok 2019 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh kalkulace a cenu stočného pro rok 2019. Cena 

stočného stanovena ve výši 36,- Kč/ m
3
. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje cenu stočného pro rok 2019  

ve výši 36,- Kč/m
3
. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/3/21 bylo schváleno. 
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Plán financování obnovy kanalizace 

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo plán financování obnovy kanalizace 

obce Jaroměřice. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje plán financování obnovy kanalizace obce 

Jaroměřice. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/3/22 bylo schváleno. 

 

Ad 6) Žádosti 

Žádost o stavební pozemek v lokalitě Za Tvrzí II 

Paní Michaela Hromádková, (michaela.hromadkova@gmail.com) žádá o koupi 

stavebního pozemku v lokalitě Za Tvrzí II. Zastupitelstvo obce žádost bere na vědomí, 

bude zařazena k ostatním žádostem o stavební pozemky. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost paní Michaely Hromádkové  

o koupi stavebního pozemku v lokalitě Za Tvrzí II. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2018/3/23 vzato na vědomí. 

 

Žádost o přijetí věcného daru ZŠ 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost ředitele Základní školy a mateřské školy, 

Jaroměřice, okres Svitavy o schválení věcného daru od Spolku rodičů, přátel a sponzorů 

školy při ZŠ Jaroměřice ve výši 1 493 Kč – dvě dětské židličky a jeden dětský stoleček. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje věcný dar pro Základní školu a mateřskou 

školu Jaroměřice od Spolku rodičů, přátel a sponzorů školy ve výši 1 493 Kč – dvě 

dětské židličky a jeden dětský stoleček. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/3/24 bylo schváleno. 

 
Žádost o koupi pozemků 

Pan Jan Zapletal, č. p. 224, 569 44 Jaroměřice žádá o koupi pozemků p. č. 805/2 o výměře 

74m
2
 , p. č. 806/4 o výměře 128m

2
 , p. č. 807/4 o výměře 120m

2
 , p. č. 807/3 o výměře 

154m
2
 , p. č. 2854/43 o výměře 1m

2
 , p. č. 807/7 o výměře 111m

2
 , p. č. 2854/45  

o výměře 158m
2
 , p. č. 809 o výměře 245m

2
 a část pozemku p. č. 2854, vše v k. ú. 

Jaroměřice ve vlastnictví obce.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost pana Jana Zapletala, č. p. 224, 

569 44 Jaroměřice o koupi pozemků p. č. 805/2 o výměře 74m
2
 , p. č. 806/4 o výměře 

128m
2
 , p. č. 807/4 o výměře 120m

2
 , p. č. 807/3 o výměře 154m

2
 , p. č. 2854/43 o výměře 

1m
2
 , p. č. 807/7 o výměře 111m

2
 , p. č. 2854/45 o výměře 158m

2
 , p. č. 809 o výměře 

245m
2
 a část pozemku p. č. 2854, vše v k. ú. Jaroměřice ve vlastnictví obce. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2018/3/25 vzato na vědomí. 
 

mailto:michaela.hromadkova@gmail.com
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Ad 7) Různé 

Svatební obřady Jaroměřice 

Starostka obce předkládá zastupitelstvu ke schválení návrh na místo konání svatebních 

obřadů v obci Jaroměřice v těchto místech: obřadní síň Obecního úřadu v Jaroměřicích, 

zámecký park v Jaroměřicích, poutní místo Kalvárie v Jaroměřicích. Osoby pověřené 

výkonem svatebních obřadů: Mgr. Iveta Glocová, starostka obce a Stanislav Kosík, 

místostarosta. Den konání svatebních obřadů: sobota. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje místa konání svatebních obřadů - obřadní síň 

Obecního úřadu v Jaroměřích, zámecký park v Jaroměřicích a poutní místo Kalvárie 

v Jaroměřicích. Osoby pověřené výkonem svatebních obřadů - Mgr. Iveta Glocová, 

starostka obce a Stanislav Kosík, místostarosta. Den konání svatebních obřadů – 

sobota. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/3/26 bylo schváleno. 

 
Výměna plynového kotle na č. p. 200 

Starostka obce seznámila zastupitele se zprávou o havarijním stavu plynového kotle 

v bytové jednotce na č. p. 200 - přízemí. Zastupitelstvo obce zamítlo opravu kotle pro 

velkou finanční náročnost opravy a stáří plynového kotle. Z předložené cenové nabídky 

zastupitelstvo schválilo variantu plynového kotle s průtokovým ohřevem TUV. 

Zhotovitelem výměny zařízení byla schválena firma Instalatérství Bidmon, nabídková 

cena 38 629 Kč včetně DPH. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje výměnu plynového kotle v bytové jednotce na 

č. p. 200 - přízemí dle předložené cenové nabídky firmy Instalatérství Bidmon, 

nabídková cena 38 629 Kč. 

     Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

    Usnesení č. 2018/3/27 bylo schváleno. 

 
Žádost o dotaci z programu obnovy a rozvoje venkova MMR 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností podání žádosti o dotaci na herní prvky 

z programu obnovy a rozvoje venkova MMR. Rozhodlo o zbudování nových herních 

prvků na hřišti u MŠ, dále tak na hřišti u Spolkového a volnočasového areálu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje podání žádosti o dotaci na herní prvky 

z Programu obnovy a rozvoje venkova MMR. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/3/28 bylo schváleno. 
 

Odpisový plán ZŠ na rok 2019 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s odpisovým plánem ZŠ a MŠ Jaroměřice na rok 2019. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Jaroměřice na rok 

2019. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/3/29 bylo schváleno. 
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Smlouva na údržbu veřejného osvětlení 

Starostka obce zastupitelstvo seznámila s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo na zajišťování 

provozu a údržby veřejného osvětlení uzavřené s panem Zdeňkem Schreibrem  

IČ: 88620387. Tímto dodatkem se smlouva prodlužuje do 31. 12. 2022. Ostatní ujednání 

smlouvy zůstávají beze změny. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zajištění 

provozu a údržby veřejného osvětlení, uzavřenou s panem Zdeňkem Schreibrem  

IČ: 88620387, kterým se smlouva prodlužuje do 31. 12. 2022. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/3/30 bylo schváleno. 

 

SUEZ dodatek smlouvy 

Starostka obce zastupitelstvo seznámila s přílohou Smlouvy č. 412002 o sběru, svozu  

a odstranění odpadů od firmy SUEZ Využití zdrojů. Tato příloha navrhuje navýšení ceny 

za poskytované služby pro občany i obec. Zastupitelstvo obce s navýšením ceny 

nesouhlasí.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice nesouhlasí s ceníkem služeb předloženým společností 

SUEZ Využití zdrojů pro rok 2019. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/3/31 vzato na vědomí. 

 
Obecní knihovna – pracovní pozice  

Starostka obce informovala zastupitelstvo o ukončení pracovní smlouvy stávající 

knihovnice. Dále o skutečnosti, že časová náročnost přesahuje poloviční úvazek. Z toho 

plyne neslučitelnost s dalším zaměstnáním. Byl také zaznamenán požadavek občanů na 

rozšíření provozní doby knihovny. Na základě těchto skutečností a po projednání s paní 

Helenou Vykydalovou, předsedou finančního výboru Ing. Vítězslavem Antošovským  

a Stanislavem Kosíkem jako řešení dané situace je předkládán návrh na místo knihovnice 

na plný úvazek. Mimo veškerou stávající činnost bude úvazek doplněn o činnost 

turistického a informačního centra, rozšířena spolupráce se ZŠ a MŠ a administraci 

webových stránek a podkladů pro Jevíčský zpravodaj. Určité minimální plnění bude 

zapracováno do pracovní náplně. Vzhledem k nynějším omezením knihovny návrh 

předpokládá plný úvazek od 1. července 2019. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje místo knihovnice na plný úvazek od července 

2019. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/3/32 bylo schváleno. 

 
Směrnice č. 4/2018 Zásady požívání sociálního fondu 

Starostka obce zastupitelstvo seznámila se směrnicí č. 4/2018 – Zásady používání 

sociálního fondu  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje směrnici č. 4/2018 – Zásady používání 

sociálního fondu obce Jaroměřice. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/3/33 bylo schváleno. 
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Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina  

 

 

Ověřovatelé zápisu:     ………………………………………………… 

 

………………………………………………… 
 

 

 

Vyvěšeno dne:   19. 12. 2018 

 

Sňato dne: 

 

 

 

 

 

Stanislav Kosík    Mgr. Iveta Glocová 

            
místostarosta           starostka obce 


