
Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva  

konaného dne 17. 12. 2020 v 17:00 hodin 

 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 

Přítomni:

Antošovský Vítězslav 

Dosedlová Andrea 

(dostavila se v 18:18) 

Glocová Iveta 

Jedlička Ladislav 

(dostavil se v 17:45) 

Kosík Stanislav 

Matocha Vlastimil 

Sekyra Radek 

Zuzčák Jan 

občané obce podepsaní na prezenční listině 

 

Omluveni:  Bombera Petr 

 

Program jednání:   
 

1. Zahájení   

1.1. Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

1.2. Schválení programu jednání 

2. Zpráva finančního výboru 

3. Finanční transakce 

3.1. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk – PD přístavby ZŠ 

3.2. Stanovení předkladatele dokumentů k provedené účetní závěrce 

3.3. Hospodaření obce za leden až listopad 2020 

3.4. Rozpočtové opatření č. 8 

3.5. Rozpočet obce Jaroměřice na rok 2021 

3.6. Střednědobý výhled rozpočtu obce Jaroměřice na roky 2022 a 2023 

3.7. Smlouva o realizaci přeložky zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

3.8. Návrh rozpočtu a Rozpočtového výhledu Regionu MTJ pro rok 2021 

4. Majetkové transakce 

4.1. Záměr pachtu zemědělských pozemků 

5. DSO Technické služby Malá Haná 

5.1.  Návrh rozpočtu DSO Technické služby Malá Haná na rok 2021 a Střednědobý 

výhled rozpočtu 

5.2. Příloha č. 2 ke Smlouvě  07/18 – o odstraňování a separaci komunálního  

 odpadu - ceník 

6. Kanalizace a vodovod 

6.1. Příkazní smlouvy – žádost o dotaci a výběrové řízení na akce Rekonstrukce 

  kanalizace – centrum obce 2. etapa – část A a DČOV – Nový Dvůr – PD 

6.2. Výzva k podání nabídky na akci Rekonstrukce kanalizace – centrum obce  

  2. etapa – část A 

6.3. Výzva k podání nabídky na akci DČOV – Nový Dvůr – PD 

6.4. Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na akce Rekonstrukce  

 kanalizace – centrum obce 2. etapa – část A a DČOV -  Nový Dvůr - PD 

6.5. Stočné pro rok 2021 

6.6. Vodné pro rok 2021 

6.7. Návrh rozpočtu Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2021 

7. Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice 

7.1. Rozpočet ZŠ a MŠ Jaroměřice na rok 2021 

7.2. Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Jaroměřice na roky 2022-2023 

7.3. Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 

7.4. Odpisový plán na rok 2021 

8. Program rozvoje obce - aktualizace 

9. Různé 

Program jednání doplněn o podání došlá po datu vyvěšení. 
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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 6 členů zastupitelstva z celkového počtu  

9 členů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 

 

Ad 1) Zahájení 

Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

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

do návrhové komise Jana Zuzčáka a Stanislava Kosíka.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje ověřovateli zápisu Vítězslava Antošovského  

a Radka Sekyru, členy návrhové komise Jana Zuzčáka a Stanislava Kosíka. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020/27/1 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. Do programu 

byla zařazena podání došlá po datu vyvěšení. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy 

na doplnění.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje předložený program jednání. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020/27/2 bylo schváleno. 

 

Ad 2) Zpráva finančního výboru 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se Zprávou finančního výboru. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí Zprávu finančního výboru. 

      Usnesení č. 2020/27/3 vzato na vědomí. 

 

 

Ad 3) Finanční transakce 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk – PD přístavby ZŠ 

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace 

z programu „Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v evropských 

fondech v období 2021 – 2027“ na projekt „Nástavba ZŠ Jaroměřice.“ Podpora činí  

210 000 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z programu 

„Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v evropských fondech 

v období 2021 – 2027“ na projekt „Nástavba ZŠ Jaroměřice“ 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/27/4 bylo schváleno. 
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Stanovení předkladatele dokumentů k provedené účetní závěrce 

Starostka obce navrhla předsedu finančního výboru Ing. Vítězslava Antošovského jako 

předkladatele dokumentu k provedené účetní závěrce a zprávy pro schválení účetní 

závěrky za rok 2020. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje předsedu finančního výboru Ing. Vítězslava 

Antošovského jako předkladatele dokumentů k provedené účetní závěrce za rok 2020. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdržel se 0  

      Usnesení č. 2020/27/5 bylo schváleno. 

 
Hospodaření obce za leden až listopad 2020 

Celkové příjmy      25 441 469 Kč  

Celkové výdaje    21 640 895 Kč 

Na účtu KB                                   7 331 146 Kč  

Na účtu ČNB                                    2 382 985 Kč 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje hospodaření obce za období 1 - 11/2020. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020/27/6  bylo schváleno. 

 

Rozpočtové opatření č. 8 

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 8. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Rozpočtové opatření č. 8. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/27/7 bylo schváleno. 

 
Rozpočet obce Jaroměřice na rok 2021 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet obce Jaroměřice na rok 2021. Výdaje ve výši 

32 578 500 Kč jsou kryty plánovanými příjmy, úvěry a zůstatkem roku 2020. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje rozpočet obce Jaroměřice na rok 2021. 

Výsledek hlasování:  Pro  6  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/27/8 bylo schváleno. 

 

17:45 na jednání se dostavil Mgr. Ladislav Jedlička. 

 

Střednědobý výhled rozpočtu obce Jaroměřice na roky 2022 a 2023 

Zastupitelstvo obce projednalo Střednědobý výhled rozpočtu obce Jaroměřice na roky 

2022 a 2023. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Jaroměřice 

na roky 2022 a 2023. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/27/9 bylo schváleno. 
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Smlouva o realizaci přeložky zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo Smlouvu o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 

24729035 na stavbu „Jaroměřice, přeložka NN, lokalita pro 13 RD“ a úhradu nákladů 

spojených s přeložkou v předpokládané výši 88 066 Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Smlouvu č. Z_S24_12_8120074232 o realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s ČEZ 

Distribuce. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/27/10 bylo schváleno. 

 

Návrh rozpočtu Regionu MTJ na rok 2021 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu Regionu Moravskotřebovska  

a Jevíčska: 

- celkové rozpočtové zdroje 661 000 Kč 

- rozpočtové potřeby celkem 661 000 Kč 

Návrh usnesení: 

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

2021. 

      Usnesení č. 2020/27/11 vzato na vědomí. 
 

 

Ad 4) Majetkové transakce 

Záměr pachtu zemědělských pozemků 

Starostka informovala o konci období pachtu na zemědělské pozemky obce. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje záměr pachtu zemědělských pozemků obce. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0  

Usnesení č. 2020/27/12 bylo schváleno. 

    

 

Ad 5) DSO Technické služby Malá Haná 

Návrh rozpočtu DSO Technické služby Malá Haná na rok 2021 a střednědobý výhled 

rozpočtu 

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

na rok 2021. Příjmy i výdaje ve výši 17 382 800 Kč. A dále se střednědobým výhledem 

rozpočtu do roku 2024. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2021  

a Střednědobý výhled rozpočtu DSO Technické služby Malá Haná. 

      Usnesení č. 2020/27/13 vzato na vědomí. 

 

18:18 na jednání se dostavila Andrea Dosedlová. 

 

Příloha č. 2 ke Smlouvě 07/18 – o odstraňování a separaci komunálního odpadu - ceník 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s přílohou č. 2 ke Smlouvě 07/20 – o odstraňování  

a separaci komunálního odpadu - ceník, od Technických služeb Malá Haná, IČ 06609627. 

 

 



5 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje přílohu č. 2 ke Smlouvě 07/18  

o odstraňování a separaci komunálního odpadu - ceník od Technických služeb Malá 

Haná. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/27/14 bylo schváleno.       

 

Ad 6) Kanalizace a vodovod 

Příkazní smlouvy – žádost o dotaci a výběrové řízení na akce Rekonstrukce kanalizace  

centrum obce 2. etapa – část A a  DČOV – Nový Dvůr – projektová dokumentace 

Starostka seznámila přítomné s příkazními smlouvami na: 

- žádost o dotaci na akce Rekonstrukce kanalizace – centrum obce–2. etapa–část A  

a DČOV – Nový Dvůr – projektová dokumentace 

- výběrové řízení na akce Rekonstrukce kanalizace – centrum obce–2. etapa–část A 

a DČOV – Nový Dvůr – projektová dokumentace.  

Obec bude žádat o dotaci z rozpočtu Pk z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti 

vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí Pardubického 

kraje“. Přípravou podkladů pro obě žádosti o dotaci, stejně jako přípravou a realizací 

výběrových řízení je pověřen pan Jiří Abraham. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Příkazní smlouvu č. 30/2020 s Jiřím 

Abrahamem na zpracování a podání žádosti o dotaci z rozpočtu Pk na akce 

Rekonstrukce kanalizace – centrum obce – 2. etapa – část A a DČOV – Nový Dvůr - 

PD. Dohodnutá cena 30 000 Kč.  

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/27/15 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Příkazní smlouvu č. 31/2020 s Jiřím 

Abrahamem na přípravu a realizaci výběrového řízení na akce Rekonstrukce 

kanalizace – centrum obce – 2. etapa – část A a DČOV – Nový Dvůr - PD. Dohodnutá 

cena 50 000 Kč.  

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/27/16 bylo schváleno. 

 

Rekonstrukce kanalizace – centrum obce  2. etapa– část A  

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo znění Výzvy k podání nabídky – 

na akci Rekonstrukce kanalizace – centrum obce – 2. etapa – část A včetně zadávací 

dokumentace. Dále schválilo seznam firem, které budou v rámci výběrového řízení 

osloveny. 

 Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Výzvu k podání nabídky na akci 

Rekonstrukce kanalizace – centrum obce – 2. etapa – část A včetně příloh. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020/27/17 bylo schváleno. 

 

Domovní ČOV – Nový Dvůr – projektová dokumentace 

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo znění Výzvy k podání nabídky na akci 

DČOV – Nový Dvůr – PD. Dále schválilo seznam firem, které budou v rámci výběrového 

řízení osloveny. 
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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Výzvu k podání nabídky na akci DČOV – 

Nový Dvůr – PD včetně přílohy. 

 
Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020/27/18 bylo schváleno. 

 

Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na akce Rekonstrukce kanalizace 

centrum obce 2. etapa – část A  a  DČOV -  Nový Dvůr - PD 

Zastupitelstvo obce jmenovalo komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci 

výběrových řízení ve složení: Mgr. Iveta Glocová, Stanislav Kosík a Radek Sekyra, 

náhradníci: Ing. Vítězslav Antošovský, Jiří Abraham a Ing. Milan Štrup. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnotící 

komisi na akce „Obec Jaroměřice rekonstrukce kanalizace – centrum obce – II. etapa – 

část A“ a „DČOV – Nový Dvůr - PD“ ve složení: Mgr. Iveta Glocová, Stanislav Kosík  

a Radek Sekyra; náhradníci: Ing. Vítězslav Antošovský, Jiří Abraham, Ing. Milan 

Štrup. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020/27/19 bylo schváleno. 

 

Stočné pro rok 2021 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh kalkulace a cenu stočného pro rok 2021. Cena 

stočného stanovena ve výši 39,- Kč/m
3
 včetně DPH. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje cenu stočného pro rok 2021 ve výši 39 Kč/m
3
. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020/27/20 bylo schváleno. 

 

Vodné pro rok 2021 

Starostka obce seznámila zastupitele s  usnesením Svazku obcí skupinového vodovodu 

Malá Haná, kterým byla schválena cena vodného pro rok 2021 ve výši 46,30 Kč/m
3
 

včetně DPH. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí cenu vodného pro rok 2021 ve výši 

46,30 Kč/m
3
. 

Usnesení č. 2020/27/21 vzato na vědomí. 

 

Návrh rozpočtu Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2021 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu Svazku obcí skupinového vodovodu 

Malá Haná na rok 2021. Příjmy i výdaje ve výši 3 088 500 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí návrh rozpočtu Svazku obcí 

skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2021. 

Usnesení č. 2020/27/22 vzato na vědomí. 
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Ad 7) Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice 

Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2021 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet ZŠ a MŠ Jaroměřice na rok 2021. Schválen 

příspěvek od zřizovatele ve výši 1 980 000 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2021. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 2020/27/23 bylo schváleno. 

 
Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ na roky 2022 a 2023 

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ na roky 2022 a 2023. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ na roky 2022  

a 2023. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 2020/27/24 bylo schváleno. 

 
Výroční zpráva ZŠ a MŠ za školní rok 2019/2020 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční zprávou ZŠ a MŠ za školní rok 2019/2020.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Výroční zprávu Základní školy a mateřské 

školy Jaroměřice za školní rok 2019/2020. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 2020/27/25 bylo schváleno. 

 
Odpisový plán ZŠ a MŠ Jaroměřice na rok 2021 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s Odpisovým plánem ZŠ a MŠ Jaroměřice na rok 2021. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Odpisový plán Základní školy a mateřské 

školy Jaroměřice na rok 2021. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2020/27/26 bylo schváleno. 

 

Ad 8) Program rozvoje obce - aktualizace 

Zastupitelstvo obce projednalo připomínky k aktualizaci Programu rozvoje obce na roky 

2021 - 2027.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Program rozvoje obce na roky 2021 - 2027. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020/27/27 bylo schváleno. 

 

Ad 9) Různé 

Akce plánované na rok 2021  

Starostka obce seznámila přítomné s přípravami na výroční akce v roce 2021 - 60. výročí 

letecké nehody na Lavičné a 115. výročí narození Františka Sošky. Na přípravě akcí bude 

spolupracovat s obecní knihovnou Mgr. Michal Schuster. Obě události budou zahrnuty  

do žádosti o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje v rámci Jaroměřického kulturního léta 

2021 (pokud Pk dotační tituly pro rok 2021 vypíše). 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje přípravy na výroční akce v roce 2021  

a pověřuje starostku obce vyhledáním dotace na tyto akce. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 2020/27/28 bylo schváleno. 

 

Akce plánovaná na rok 2023  

Starostka obce seznámila přítomné s přípravami na výroční akci v roce 2023 - 790. výročí 

od první písemné zmínky o Jaroměřicích. Mgr. Michal Schuster předloží zastupitelstvu 

nabídku na přípravu publikace o Jaroměřicích k danému výročí. Na přípravách akcí 

pořádaných v rámci těchto oslav bude spolupracovat s obecní knihovnou Jaroměřice. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice ukládá Mgr. Michalu Schusterovi předložit nabídku  

na zpracování publikace o obci k 790. výročí od první písemné zmínky o Jaroměřicích. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 2020/27/30 bylo schváleno. 

 

Termíny zasedání ZO 2021 

Starostka obce navrhla termíny zasedání ZO 2021: 

18. ledna  

15. února 

15. března 

12. dubna 

17. května 

14. června 

19. července 

20. září 

11. října  

15. listopadu 

13. prosince

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí termíny zasedání ZO pro rok 2021.  

Usnesení č. 2020/27/31 vzato na vědomí. 

 

Hřbitovní zeď 

Starostka obce seznámila přítomné s přípravou dokumentace na rekonstrukci hřbitovní 

zdi.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 

hřbitovní zdi. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020/27/32 bylo schváleno. 

 

Omalovánky první pomoc 

IV-NAKLADATELSTVÍ s.r.o., smluvní partner Internationale Police Association žádá  

o finanční podporu na vydání publikace OMALOVÁNKY Bezpečně na silnici, která  

je bezplatně distribuována do škol a školek v ČR. Forma příspěvku – prezentace v tištěné 

podobě omalovánek, cena od 7 900 po 42 900 Kč + DPH. Zastupitelstvo obce rozhodlo 

nabídku neakceptovat. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost o finanční příspěvek 

OMALOVÁNKY Bezpečně na silnici.  

Usnesení č. 2020/27/33 vzato na vědomí. 
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Nabídka služby na pověřence GDPR 

Starostka obce seznámila přítomné s nabídkou společnosti  dataAdvice, s.r.o. na služby 

pověřence pro ochranu osobních údajů. Nabídka zahrnuje obdobný rozsah služeb  

za nesrovnatelně nižší cenu než u současného dodavatele. Zastupitelstvo obce pověřuje 

starostku vypovězením stávající smlouvy a po uplynutí výpovědní lhůty podpisem 

smlouvy nové.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje vypovězení smlouvy o poskytování služeb 

pověřence pro ochranu osobních údajů s firmou Schola Servis GDPR, s.r.o. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020/27/34 bylo schváleno. 

  

Nabídka ohňostroje od Ladislava Sekaniny 

Zastupitelstvo obce projednalo nabídku pana Ladislava Sekaniny na zajištění ohňostroje 

pro obec Jaroměřice a nabídku zamítlo.  

Odůvodnění: Za nabídku velice děkuje, ale vzhledem ke stále se zhoršující 

epidemiologické situaci v obci i celé ČR nemůžeme nabídku přijmout. Přesto, že občané 

by měli dle nabídky sledovat ohňostroj ze svých domovů, není v možnostech obce 

Jaroměřice zajistit dodržení nařízení vlády ČR a obec Jaroměřice nemůže nad akcí převzít 

záštitu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí nabídku pana Ladislava Sekaniny  

na zajištění ohňostroje o vánočních svátcích, nabídku však zamítá. 

Usnesení č. 2020/27/35 zamítnuto. 

 

Obecní traktor Zetor Proxima CL 100 

Místostarosta obce seznámil přítomné s vývojem záručních oprav a končící záruční době 

obecního traktoru Zetor Proxima. Dále popsal jednání, které bylo z tohoto důvodu svoláno 

s dodavatelem traktoru firmou MOREAU AGRI VYSOČINA, spol. s r. o. Na základě 

jednání byla učiněna nabídka na odkup obecního traktoru Zetor Proxima CL 100  

za částku 700 000,- Kč bez DPH a nabídka na nový traktor Zetor Proxima CL 100 T2  

za 950 000,- Kč bez DPH. Jako další možnost bylo nabídnuto prodloužení záruční doby  

o 6 měsíců a odstranění závad se zavzdušňováním brzdové soustavy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo nabídku firmy MOREAU AGRI VYSOČINA, 

spol. s r. o., na odkup obecního traktoru Zetor Proxima CL 100 za částku 700 000,- Kč 

bez DPH a nabídku na nový traktor Zetor Proxima CL 100 T2 za 950 000,- Kč bez 

DPH. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020/27/36 bylo schváleno. 

 

Odstoupení od koupě stavebního pozemku 

Starostka obce seznámila přítomné s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy na stavební 

pozemek par. č. 172/21 podanou Pavlínou Popelákovou a Petrem Kalandrou. 

Zastupitelstvo obce akceptuje důvody odstoupení od kupní smlouvy. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice ruší bod usnesení č. 2020/25/9. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2020/27/37 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina  

 

 

Ověřovatelé zápisu:     Vítězslav Antošovský.....………..……………….… 

 

Radek Sekyra…..……….………..………………… 
 

 

 

Vyvěšeno dne:   22. 12. 2020 

 

Sňato dne:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Kosík    Mgr. Iveta Glocová 

                          místostarosta           starostka obce 


