
Obec Jaroměřice 
Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice 
tel. 461 327 813      e-mail: obecjaromerice@cmail.cz 

_______________________________________________________________ 
 

U S N E S E N Í 
4. zasedání Zastupitelstva obce Jaroměřice 

konané dne 16. 12. 2022 od 17: 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích 

________________________________________________________________ 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje ověřovateli zápisu Stanislava Pazdírka  
a Radka Sekyru, členy návrhové komise Martinu Továrkovou a Stanislava Kosíka. 

Usnesení č. 2022/4/1 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje předložený program jednání. 

Usnesení č. 2022/4/2 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí zprávu o činnosti zastupitelstva  
od posledního zasedání. 

      Usnesení č. 2022/4/3 vzato na vědomí. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí zprávu finančního výboru. 

Usnesení č. 2022/4/4 vzato na vědomí. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí hospodaření obce za období 1-11/2022. 

Usnesení č. 2022/4/5 vzato na vědomí. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Rozpočtové opatření č. 11/2022. 

      Usnesení č. 2022/4/6 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje rozpočet ZŠ Jaroměřice na rok 2023. 

Usnesení č. 2022/4/7 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy  
a mateřské školy, Jaroměřice, okres Svitavy na roky 2024 a 2025. 

     Usnesení č. 2022/4/8 bylo schváleno. 

 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje rozpočet obce Jaroměřice na rok 2023. 

      Usnesení č. 2022/4/9 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Jaroměřice 
na roky 2024 a 2025. 

      Usnesení č. 2022/4/10 bylo schváleno. 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice zmocňuje starostku obce k provádění a schvalování 

rozpočtových opatření v rozsahu: 

- do výše 500 000 Kč včetně v jednotlivých závazných ukazatelích rozpočtu (oddíly), 

- neomezeně při rozpočtovém zapojení účelově přidělených finančních prostředků 

z jiných rozpočtů (dotace), 
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- neomezeně v případech, kdy zapojení výdaje vyžaduje havárie, stav nouze, výdaj  

k odvrácení možných škod,  

- neomezeně v případech zhodnocování finančních prostředků obce. 
     Usnesení č. 2022/4/11 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí rozpočet DSO Technické služby Malá 

Haná na rok 2023. 

      Usnesení č. 2022/4/12 vzato na vědomí. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí rozpočet DSO Regionu MTJ  
na rok 2023. 

      Usnesení č. 2022/4/13 vzato na vědomí. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí návrh rozpočtu Svazku obcí skupinového 
vodovodu Malá Haná na rok 2023. 

     Usnesení č. 2022/4/14 vzato na vědomí. 

 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje inventarizační komisi ve složení: předseda - 
Radek Sekyra, členové – Martina Továrková, Stanislav Kosík, Tereza Crháková, Stanislav 
Pazdírek. 

      Usnesení č. 2022/4/15 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na bytové 
prostory s paní M** N***. 

      Usnesení č. 2022/4/16 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na bytové 
prostory s panem J** D***. 

      Usnesení č. 2022/4/17 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Dodatek č. 14 k nájemní smlouvě na bytové 
prostory s paní D** Š***. 

      Usnesení č. 2022/4/18 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na bytové 
prostory s panem F** P***. 

      Usnesení č. 2022/4/19 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na bytové 
prostory s panem V** P***. 

      Usnesení č. 2022/4/20 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na bytové 
prostory s panem K** G***. 

      Usnesení č. 2022/4/21 bylo schváleno. 
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Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na bytové 
prostory s paní L** H***. 

      Usnesení č. 2022/4/22 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na bytové 
prostory s paní Y** V***. 

      Usnesení č. 2022/4/23 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na bytové 
prostory s paní R** K***. 

      Usnesení č. 2022/4/24 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na bytové 
prostory s paní D** Z***. 

      Usnesení č. 2022/4/25 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na bytové 
prostory s paní S** S***. 

      Usnesení č. 2022/4/26 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na bytové 
prostory s panem J** R***. 

      Usnesení č. 2022/4/27 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na bytové 
prostory s paní R** I***. 

      Usnesení č. 2022/4/28 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na bytové 
prostory s paní P** Š***. 

      Usnesení č. 2022/4/29 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor  
na čp. 200 a čp. 361. 

     Usnesení č. 2022/4/30 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 281/67 zahrada 
o výměře 64 m2 v katastrálním území obce Jaroměřice. 

      Usnesení č. 2022/4/31 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost pana J** L***  
na pořádání poutí v roce 2023. 

Usnesení č. 2022/4/32 vzato na vědomí. 

 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje čerpání rezervního fondu ZŠ Jaroměřice  
ve výši 50 000 Kč v případě, že hospodaření Základní školy skončí hospodářským 
výsledkem za rok 2022 v záporné hodnotě. 

      Usnesení č. 2022/4/33 bylo schváleno. 
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Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí termíny jednání ZO v roce 2023. 

Usnesení č. 2022/4/34 vzato na vědomí. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 
služebnosti č. IV-12-2020666/2, Jaroměřice p. č. 3325/10, lokalita 13 rodinných domů 
s firmou ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035. Náhrada za zřízení věcného břemene činí 
13 691,15 Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 2022/4/35 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Darovací smlouvu s Mgr. K** T***  
na poskytnutí věcného daru - lednici kombinace HISENSE RB 291D4CW v hodnotě  
6 994 Kč pro ZŠ Jaroměřice. 

      Usnesení č. 2022/4/36 bylo schváleno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stanislav Kosík, v.r.    Mgr. Iveta Glocová, v.r. 
místostarosta           starostka obce 

 


