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U S N E S E N Í 

2. zasedání Zastupitelstva obce Jaroměřice 
konané dne 31. 10. 2022 od 17:00 hod. 
v zasedací místnosti Obecního úřadu 

v Jaroměřicích 
 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje ověřovateli zápisu Petra Nečekala 
a Radka Sekyru, členy návrhové komise Andreu Dosedlovou a Stanislava Kosíka. 
Usnesení č. 2022/2/1 bylo schváleno. 

  
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje předložený program jednání. 
Usnesení č. 2022/2/2 bylo schváleno. 

 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí zprávu o činnosti úřadu od posledního 
zasedání zastupitelstva. 
Usnesení č. 2022/2/3 vzato na vědomí. 
 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí hospodaření obce za období 1-9/2022. 
Usnesení č. 2022/2/4 vzato na vědomí. 

 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2022. 

    Usnesení č. 2022/2/5 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 99036952445 
 s Komerční bankou, a.s. Výše úvěru činí 7 200 000 Kč, úvěr je poskytnut na investiční 
akci „Obnova místních komunikací v obci Jaroměřice“. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostku podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 2022/2/6 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely p.č. 2807/19 zahrada o výměře 56 m2 paní 
J** P***. Kupní cena stanovena na 2 800 Kč, náklady na vklad smlouvy do KN hradí 
kupující. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 2022/2/7 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely p.č. 2807/57 ostatní plocha o výměře 47 m2 
paní L** T***. Kupní cena stanovena na 2 350 Kč, náklady na vklad smlouvy  
do KN hradí kupující. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy.  
Usnesení č. 2022/2/8 bylo schváleno. 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely p.č. 2809/6 trvalý travní porost o výměře  
104 m2 manželům J** a J** V***. Kupní cena stanovena na 5 200 Kč, náklady na vklad 
smlouvy do KN hradí kupující. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 2022/2/9 bylo schváleno. 
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Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2809/1 ostatní 
plocha o výměře 76m2. 
Usnesení č. 2022/2/10 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření 
obce Jaroměřice Krajským úřadem Pk ze dne 14. 9. 2022. 
Usnesení č. 2022/2/11 vzato na vědomí. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje směrnici Pokladna příspěvkové organizaci 
Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy s účinností od 1. 10. 2022. 
Usnesení č. 2022/2/12 bylo schváleno. 

 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Směrnici pohledávek a tvorby opravných 
položek příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres 
Svitavy s účinností od 1. 10. 2022. 
Usnesení č. 2022/2/13 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Směrnici pro evidenci a účtování hmotného  
a nehmotného majetku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, 
Jaroměřice, okres Svitavy s účinností od 1. 10. 2022. 
Usnesení č. 2022/2/14 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Směrnici pro oběh, schvalování  
a přezkušování účetních dokladů příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, 
Jaroměřice, okres Svitavy s účinností od 1. 10. 2022. 
Usnesení č. 2022/2/15 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje směrnici Systém řízení rizik příspěvkové 
organizaci Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy s účinností  
od 1. 10. 2022. 
Usnesení č. 2022/2/16 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje směrnici Účetní závěrka – harmonogram 
příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy 
s účinností od 1. 10. 2022. 
Usnesení č. 2022/2/17 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje směrnici Vnitřní kontrolní systém příspěvkové 
organizaci Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy s účinností  
od 1. 10. 2022. 
Usnesení č. 2022/2/18 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje směrnici Vnitřní předpis pro zpracování 
účetnictví příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres 
Svitavy s účinností od 1. 10. 2022. 
Usnesení č. 2022/2/19 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje převod částky 53 000 Kč z rezervního fondu 
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy  
do investičního fondu. Zároveň schvaluje čerpání této částky z investičního fondu  
na nákup GASTRO zařízení – elektrický kotel a myčka nádobí – pro školní kuchyň. 
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Usnesení č. 2022/2/20 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Příkazní smlouvu č. 2201566092 s firmou 
Profesionálové, a.s. na zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt Nástavba Základní 
školy Jaroměřice do IROP 2021-2027, výzva č. 23 a 24 Základní školy. 
Usnesení č. 2022/2/21 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy  
a mateřské školy, Jaroměřice, okres Svitavy za školní rok 2021/2022.  
Usnesení č. 2022/2/22 vzato na vědomí. 

 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje bezúplatný pronájem Spolkového  
a volnočasového areálu v termínu 10. 7. - 14. 7. a 7. 8. – 11. 8. 2023 Mgr. K** T*** pro 
konání příměstských táborů.  
Usnesení č. 2022/2/23 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost pana L** H*** o pronájem, 
případně koupi pozemků p.č.1221/2 a 2768/5.  
Usnesení č. 2022/2/24 vzato na vědomí. 
 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje záměr darování movitého majetku inventární 
číslo 227 – 239 – pilíře NN a plynu v lokalitě Za Tvrzí I.  
Usnesení č. 2022/2/25 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje příkazní smlouvu s Ing. Milan Štrupem Kladská 
1424, 56206 Ústí nad Orlicí, IČ 647 73 825 na technický dozor investora  
a koordinátora BOZP na akci Obnova místních komunikací v obci Jaroměřice. 
Usnesení č. 2022/2/26 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí zprávu zastupující advokátky ve věci 
vedené u Okresního soudu Svitavy, Dimitrovova 33, 568 19 Svitavy, č.j.15 C 137/2020  
o nedosažení mimosoudní dohody přes veškeré vynaložené úsilí obce.  
Usnesení č. 2022/2/27 vzato na vědomí. 

 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí pokračování soudního sporu vedeného  
u Okresního soudu Svitavy, Dimitrovova 33, 568 19 Svitavy, č.j.15 C 137/2020 o určení 
vlastnického práva, in eventum existence práva odpovídající věcnému břemeni vydržením 
k části pozemku parcelní číslo 52 o výměře 190 m2, vedeného na LV č. 1476  
u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, parcela  
ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, a to v rozsahu dle geometrického 
plánu Ing. Víta Procházky, číslo GP 852-339/2020, ze dne 1. 10. 2020, když se jedná  
o důležitý zájem obce – umístění místní komunikace. 
Usnesení č. 2022/2/28 vzato na vědomí. 

 

 

 

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

                          místostarosta           starostka obce 


