
 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje směrnici obce Jaroměřice č. 4/2022 
pro poskytování a účtování cestovních náhrad. 
Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2022/45/9 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje směrnici o stanovení úplaty za předškolní 
vzdělávání. 
Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2022/45/10 bylo schváleno. 

 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje směrnici Vnitřní řád školní jídelny a výdejny při 
ZŠ Jaroměřice, která upravuje cenu stravného s platností od 1. 9. 2022. 
Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2022/45/11 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu 
podanou paní Ilonou Peňázovou, adresa trvalého pobytu Jaroměřice 465. 

     Usnesení č. 2022/45/12 vzato na vědomí. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice zamítá příspěvek na projekt Peníze a jiná strašidla. 
Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2022/45/13 zamítnuto. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice zamítá nabídku na provozování poštovních služeb 
prostřednictvím pobočky Pošta Partner. 
Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2022/45/14 zamítáme. 

 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje zbudování vodovodní přípojky na zahradu  
p. č. 277/8 paní Mileně Popelkové č.p. 427, Jaroměřice za podmínky podepsání dohody  
o přepojení přípojky na hlavní vodovodní řád v případě jeho zbudování v dané lokalitě. 
Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2022/45/15 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice zamítá nabídku na účast v projektu České hrady  
a zámky z nebe. 
Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2022/45/16 zamítnuto. 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání mezi Mgr. Adamem Hrabovským 
(právním zástupcem pana Romana Řehořka), akademickým malířem Pavlem Šleglem  
a zástupci obce starostkou Mgr. Ivetou Glocovou a místostarostou Stanislavem Kosíkem, 
které proběhlo 10. 6. 2022 na OÚ Jaroměřice a následně na místě realizace památníku. 
Tento zápis zaslal Mgr. Adam Hrabovský (příloha č. 2).  
Usnesení č. 2022/45/17 vzato na vědomí. 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí vizualizace navrhované podoby památníku.  
Usnesení č. 2022/45/18 vzato na vědomí. 

 



 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje 

- podobu památníku – kruhová mozaika o průměru 3 m, na ní osazen památník  
ve tvaru pout se srdcem uprostřed 

- umístění památníku – parc. č. 2807/1 – varianta naproti Obecní knihovně nebo  
po levé straně přístupu k lávce pro pěší přes Úsobrnský potok 

- pod pomníkem bude zřízeno právo stavby pro pana Řehořka a jeho právní nástupce 
na 99 let 

- náklady na výstavbu památníku a jeho následnou údržbu ponese pan Řehořek 
- ujednání o smluvní pokutě ve výši 500 tisíc korun ve prospěch pana Řehořka, 

pokud by obec neumožnila stavbu památníku po ukončení soudního sporu  
a převedení části pozemku p. č. 52/1 do vlastnictví obce  

- součinnost obce při vyřizování potřebné administrativy a případných povolení  
pro výstavbu památníku 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 2022/45/19 bylo schváleno. 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod části parcely p. č. 52/1 pod místní 
komunikací dle nákresu po jejím geometrickém zaměření do vlastnictví obce 
Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 2022/45/20 bylo schváleno. 

 
Zastupitelstvo bere na vědomí, že prodej části pozemku p. č. 281/56 v k. ú. a obci 
Jaroměřice není součástí soudního sporu a bude řešen samostatně, nezávisle na této 
kauze. 
Usnesení č. 2022/45/21 vzato na vědomí. 

 

 

 

Vyvěšeno dne:   23. 6. 2022 

Sňato dne:  

 

 

 

 

 

 

Stanislav Kosík, v.r.    Mgr. Iveta Glocová, v.r. 

                          místostarosta           starostka obce 


