
 
 

Zápis 

ze zasedání obecního zastupitelstva  

konaného dne 14. 01. 2019 v 17:00 hodin 

 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 

Přítomni:          
           Antošovský Vítězslav 

Glocová Iveta 

Jedlička Ladislav 

Kosík Stanislav 

Kosinová Andrea 

Matocha Vlastimil 

Sekyra Radek   

Zuzčák Jan 

občané obce podepsaní na prezenční listině 

 

Omluveni:          Sekanina 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. Hospodaření obce za období leden - prosinec 2018 

3.2. Rozpočtové opatření č. 1 

3.3. Účtový rozvrh na rok 2019 

3.4. Seznam limitovaných příslibů na rok 2019 

4. Majetkové transakce 

4.1. Záměr prodeje pozemků p. č. 806/4, 807/4, 807/3, 2854/43, 807/7, 2854/45 a 809 

v k. ú. Jaroměřice 

4.2. Směna 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. Nájemní smlouvy na hrobová a urnová místa dle seznamu 

5. Směrnice č. 1/2019 – cestovní náhrady 

6. OZV 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

7. Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací dle zákona č. 106/199 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 

8. Žádosti 

9. 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. 

 

 

Ad 1) Zahájení 

Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Starostka obce navrhla jako ověřovatele zápisu Mgr. Ladislava Jedličku a Vlastimila 

Matochu, do návrhové komise Andreu Kosinovou a Stanislava Kosíka.  



 
 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje ověřovateli zápisu Mgr. Ladislava Jedličku 

a Vlastimila Matochu, členy návrhové komise Andreu Kosinovou a Stanislava Kosíka. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/4/1 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. 2019/4/2 bylo schváleno. 

 

Ad 2) Zpráva o činnosti 

Kupní smlouva na parcelu 166/45 dosud nebyla podepsána, na katastru je nejprve potřeba 

dokončit vkladové řízení na parcele st. 467 pro kterou se smlouvou zřizuje věcné 

břemeno. 

Výměna kotle na č. p. 200 je objednána, bude provedena ihned po dodání kotle. 

Příprava žádosti o dotaci na dětské hřiště je v běhu. 

Ostatní úkoly z minulého zasedání byly splněny. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí zprávu o činnosti. 

Usnesení č. 2019/4/3 vzato na vědomí. 

 
 
Ad 3) Finanční transakce 

Hospodaření obce za období leden - prosinec 2018 

Celkové příjmy      33 313 994 Kč  

Celkové výdaje    35 080 346 Kč 

Na účtu KB                                   7 881 108 Kč  

Na účtu ČNB                                       107 641 Kč 

Návrh usnesení: 

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

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/4/4 bylo schváleno. 

 

Účtový rozvrh na rok 2019 

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo Účtový rozvrh na rok 2019. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo Účtový rozvrh na rok 2019. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/4/5 bylo schváleno. 

 
 



 
 

Seznam limitovaných příslibů na rok 2019 

Zastupitelstvo obce projednalo Seznam limitovaných příslibů na rok 2019. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo Seznam limitovaných příslibů na rok 2019. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/4/6 bylo schváleno. 

 

Rozpočtové opatření č. 1 

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 1, příjmy i výdaje se navyšují 

o 13 100 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo Rozpočtové opatření č. 1 -  příjmy i výdaje 

se navyšují o 13 100 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/4/7 bylo schváleno. 

 
 
Ad 4) Majetkové transakce 

Záměr prodeje pozemků p. č. 806/4, 807/4, 807/3, 2854/43, 807/7, 2854/45 a 809  v k. ú. 

Jaroměřice  

Pan Jan Zapletal, č. p. 224, 569 44 Jaroměřice žádá o koupi pozemků ve vlastnictví obce 

p. č. 805/2 o výměře 74 m
2
 , p. č. 806/4 o výměře 128 m

2
 , p. č. 807/4 o výměře 120 m

2
 , 

p. č. 807/3 o výměře 154 m
2
, p. č. 2854/43 o výměře 1m

2
 , p. č. 807/7 o výměře 111m

2
 , 

p. č. 2854/45 o výměře 158 m
2
 a p. č. 809 o výměře 245 m

2
 vše v k. ú. Jaroměřice. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo schválit záměr prodeje všech výše uvedených parcel mimo 

parcely p. č. 805/2 – důvodem jsou probíhající komplexní pozemkové úpravy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 806/4 o výměře 

128 m
2
,  p. č. 807/4 o výměře 120 m

2
, p. č. 807/3 o výměře 154 m

2
, p. č. 2854/43 

o výměře 1m
2
, p. č. 807/7 o výměře 111m

2
, p. č. 2854/45 o výměře 158 m

2  
p. č. 809 

o výměře 245 m
2
 vše v k. ú. Jaroměřice. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/4/8 bylo schváleno. 

 

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

Zastupitelstvo obce projednalo směnu pozemku p. č. 10/4 o výměře 153 m
2
  v k. ú. 

Jaroměřice ve 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
) ve vlastnictví obce Jaroměřice. Starostka obce pověřena podpisem směnné 

smlouvy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje směnu pozemku p. č. 10/4 o výměře 153 m
2
  

v k. ú. Jaroměřice ve 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
 vše v k. ú. 

Jaroměřice (celkem 153 m
2
)ve vlastnictví obce Jaroměřice.  

Výsledek hlasování:  Pro  8   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/4/9 bylo schváleno. 



 
 

 

Nájemní smlouva na pronájem veřejných prostranství o poutích 2019 

Zastupitelstvo obce projednalo nájemní smlouvu na pronájem veřejného prostranství 

na poutě konané v roce 2019 (v termínech 9. 6. 2019 a 15. 9. 2019) s panem Josefem 

Lagronem, IČ: 48181897. Dohodnutá cenu pronájmu činí 20 000 Kč. Starostka obce 

pověřena podpisem smlouvy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje nájemní smlouvu s panem Josefem 

Lagronem, IČ: 48181897 na pronájem veřejného prostranství na poutě konané v roce 

2019 v termínech 9. 6. 2019 a 15. 9. 2019 za dohodnutou cenu 20 000 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/4/10 bylo schváleno. 

 

Nájemní smlouvy na hrobová a urnová místa dle seznamu 

Zastupitelstvo obce se seznámilo a následně schválilo nájemní smlouvy na hrobová 

a urnová místa na rok 2019 dle předloženého seznamu. Starostka obce pověřena podpisem 

smluv. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje nájemní smlouvy na hrobová a urnová místa 

na rok 2019 dle předloženého seznamu. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

      Usnesení č. 2019/4/11 bylo schváleno. 

 

Ad 5) Směrnice č. 1/2019 – cestovní náhrady  

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo Směrnici č. 1/2019 pro poskytování 

a účtování cestovních náhrad zpracovanou dle vyhlášky č. 333/2018 Sb. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Směrnici č. 1/2019 pro poskytování a účtování 

cestovních náhrad. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/4/12 bylo schváleno. 

 

Ad 6) OZV 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Jaroměřice č. 1/2019  

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. Pro rok 2019 byl stanoven poplatek 

ve výši 600,- Kč/osobu a rekreační objekt. Tato částka je stanovena rozúčtováním 

skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na jednotlivé 

poplatníky. 

Výpočet : 

- náklady na likvidaci komunálního odpadu v roce 2018 …..   753 379  Kč 

- započítané fyzické osoby a rekreační objekty  ……………       1 247 osob 

- částka na jednu osobu …………………………………….           604  Kč 

 

 
Návrh usnesení: 



 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice vydává OZV 1/2019 o místním poplatku za provoz 

a systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/4/13 vydáváme. 

 
Ad 7) Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací dle zákona č. 106/199 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční zprávou za rok 2018 o poskytování informací 

dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Výroční zpráva 

je k nahlédnutí na obecním úřadě a na úřední desce obce Jaroměřice. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Výroční zprávu za rok 2018 o poskytování 

informací dle zákona č. 106/19 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/4/14 bylo schváleno. 

 

Ad 8) Žádosti 

Rozšíření distribuční sítě plynovodu pro výstavbu RD v lokalitě „Za Tvrzí II“ 

Obec Jaroměřice požádala o rozšíření distribuční sítě plynovodu pro výstavbu RD 

v lokalitě „Za Tvrzí II“. Plynovod po zbudování zůstane v majetku obce, INNOGY bude 

provozovatelem distribuční sítě. Společnost INNOGY navrhuje roční nájemné této části 

plynovodu ve výši 8 438 Kč. V případě souhlasu obce bude připravena ke schválení 

smlouva o smlouvě budoucí nájemní.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje návrh společnosti INNOGY na roční nájemné 

za rozšíření distribuční sítě v lokalitě „Za Tvrzí II“ ve výši 8 438 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/4/15 bylo schváleno. 

 

Žádost o koupi pozemků 

Ing. Milan Gloc, Banskobystrická č.p. 152, 621 00 Brno žádá o koupi pozemku 

ve vlastnictví obce p. č. 2798/2 o výměře 312 m
2
  v k. ú. Jaroměřice.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 805/2 o výměře 

74 m
2
  v k. ú. Jaroměřice. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

     Usnesení č. 2019/4/16 bylo schváleno. 

 

Žádost o stavební parcelu 

Manželé Smékalovi, Jaroměřice č. e. 7, 569 44 Jaroměřice žádají o koupi stavebního 

pozemku. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádost o koupi stavebního pozemku 

manželů Smékalových. 

     Usnesení č. 2019/4/17 vzato na vědomí. 



 
 

Ad 9) Různé 

Podání žádosti o dotaci na pořízení popelnic na třídění odpadu 

Starostka obce seznámila zastupitele s možností podání žádosti o dotaci na pořízení 

popelnic na tříděný odpad do domácností v rámci žádosti o dotaci Dobrovolného svazku 

obcí Technické služby Malá Haná. Požádáno bude o popelnice na plast, papír a bioodpad 

v počtu 400 ks pro každou tříděnou komoditu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje zapojení do žádosti o dotaci pro DSO 

Technické služby Malá Haná na pořízení popelnic pro komodity, papír, plast 

a bioodpad v počtu 400 ks pro každou komoditu. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

    Usnesení č. 2019/4/18 bylo schváleno. 

 

Rekonstrukce čp. 200 a 202 

Starostka obce seznámila zastupitele se soupisem víceprací  ve výši 522 482,- Kč. 

Vícepráce zahrnují kompletní výměnu stávajícího dřevěného schodiště v hlavní budově, 

novou přípojku elektřiny uloženou do země, přidání jednoho ks střešního okna 

do koupelny v podkrovním bytě a řešení vzduchotechniky. Zastupitelstvo obce projednalo 

nutnost doplnění stavby o tyto prvky. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje vícepráce  na akci „Víceúčelový objekt 

Jaroměřice č. p. 202 a 200“ ve výši 522 482,- Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

    Usnesení č. 2019/4/19 bylo schváleno. 

 

Pořízení elektronického ukazatele skóre do sportovní haly 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí TJ Jaroměřice na pořízení světelné časomíry 

do sportovní haly. Nabídková cena činí 26 584 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje pořízení světelné časomíry Sport Vario K.3 

long v ceně 26 584,- Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2019/4/20 bylo schváleno. 

 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina  

 

Ověřovatelé zápisu:     Ladislav Jedlička……………………….… 

 

Vlastimil Matocha………………………… 
 

Vyvěšeno dne:   14. 11. 2019 

Sňato dne: 

 

 

Stanislav Kosík    Mgr. Iveta Glocová 

                          místostarosta           starostka obce 


