Zápis č. 3/2012
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 12.4.2012 v budově radnice
v Jimramově.

Přítomní: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,
Mgr. Chládek Petr, Kalášek Pavel, Ing. Kutal Vít Matýsek Miroslav, Pachovská
Dana, Ing. Petr Jan Ing. Šikula Pavel Šikulová Věra, Tušla Josef, Vojta Petr (14)
(1)

Omluveni: Procházka Libor

1. Schválení programu jednání
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Dohoda o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu
4. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu týkající se
stavby "Jimramov, náměstí - kabely NN"
5. Smlouva o zřízení věcného břemene- prodloužení STL plynovodu a plyn.
přípojek v lokalitě u Gamy.
6. Žádost o vyjádření k záměru výstavby bioplynové stanice
7. Schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Jimramov roku 2011
8. ZŠ a MŠ Jimramov-schválení rozdělení hospodářského výsledku r.2011
9. Smlouva o dílo s EVČ S.f.O. Pardubice
10. Výběr koordinátora BOZP pro stavbu "Kanalizace a ČOV aglomerace
Jirnramov"
11. Dar ČCE Jimramov
12. Žádost o vyvěšení moravské zemské vlajky
13. Schválení odpisového plánu městyse
14. Odkup pozemku p.č. 844/7 v k.ú. Trhonice
15. Výměna oken ve školní kuchyni
16. Různé
14-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Oldřich Hejtmánek a Mgr. Petr Chládek.
12-0-2

3. Dohoda o podmínkách

provedení záehranného

archeologického

výzkumu

Na jednání ZM byli pozváni zástupci archeologické společnosti Pueblo, kteří seznámili
zastupitelé s podmínkami provádění archeologického výzkumu.
Předmětem plnění této Dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu formou
dohledu a formou plošného odkryvu v souvislosti se zahájením stavby "Kanalizace a ČOV
aglomerace Jimramov " . Vzhledem k tomu, že není předem znám přesný rozsah a objem
terénních prací, ani zpracování , laboratorních prací a odborných posudků,
bude cena

vypočtena podle skutečně provedených výkonů a nepřekročí částku 199.420,-Kč bez DPH.
(veškeré práce v terénu budou zaznamenány ve stavebním deníku).
ZM rozhodlo o uzavření této Dohody.
14-0-0

4. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu týkající se
stavby "Jimramov, náměstí - kabely NN"
ZM projednalo Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městysem
Jimramov a E.ON Distribuce, a.s. Městys Jimramov zřizuje touto smlouvou ve prospěch
společnosti E.ON formou věcného břemene právo umožňující využití zatížených nemovitostí
pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového
kabelového vedení NN, skříní v pilíři a na domě a 2 sloupů NN do - na části zatížených
nemovitostí. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu v celkové výši
17.600,-Kč bez DPH. ZM rozhodlo o uzavření Smlouvy.
14-0-0

5. Smlouva o zřízení věcného břemene- prodloužení STL plynovodu a plyn.
přípojek v lokalitě u Gamy. "
ZM projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městysem Jimramov a JMP Net,
s.r.o. Městys Jimramov je vlastníkem pozemku p.č. 819/1 v k.ú. Trhonice. JMP Net, s.r.o. je
vlastníkem plynárenského zařízení "Prodloužení STL plynovodu a plyn. přípojek v lokalitě ti
Gamy, Trhonice". Městys Jimramov zřizuje ve prospěch JMP Net, s.r.o. k povinnému
pozemku věcné břemeno spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právo
vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních přípojek.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně
v jednorázové částce 844,80 Kč včetně DPH. ZM rozhodlo o uzavření této Smlouvy. 14-0-0

6. Žádost

O

vyjádření k záměru výstavby bioplynové stanice

AGROMERAN, a.s. žádá o vyjádření k záměru výstavby bioplynové stanice. Stavba by byla
umístěna na pozemku p.č. 665/15, p.č. 665/7 a 665/6 vše v k.ú. Trhonice. Parcely se
nacházejí
ve stávajícím areálu VKK Trhonice. ZM k uvedenému záměru výstavby
bioplynové stanice nemá námitek.
14-0-0

7. Schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Jimramov roku 2011
ZM projednalo a schválilo hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Jimramov roku 2011 ve výši
72235,99 Kč.
14-0-0

8. ZŠ a MŠ .Iimramov-schváleni

rozdělení hospodářského výsledku r.2011

Ředitelství ZŠ a MŠ Jimramov navrhlo rozdělit hospodářský výsledek roku 2011 takto:
204,70 Kč úhrada ztráty z hlavni činnosti z roku 2011
57000 Kč příděl do fondu odměn
15235,99 Kč příděl do rezervního fondu
Ing. Šikula podal protinávrh: po uhrazení ztráty z hlavní činnosti přidělit částku do rezervního
fondu. O protinávrhu bylo hlasováno
1-11-2
Protinávrh nebyl schválen.

Následně bylo hlasováno o návrhu rozdělení hospodářského výsledku tak, jak je předložilo
vedení školy.
12-1-1
Na návrh zastupitele p. Kaláška bylo dohodnuto dořešit tuto problematiku v radě městyse.

9. Smlouva o dílo s EVČ s.r.o. Pardubice
ZM projednalo Smlouvy o dílo s EVČ s.r.o. Pardubice týkající se:
- autorského dozoru na stavbu" Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov" . ZM rozhodlo o
uzavření smlouvy.
14-0-0
-rozšíření kanalizace Jimramov. Jedná se o projektovou dokumentaci na rozšíření kanalizace
v Jimramově. Jedná se o kanalizační sběrač z č.p. 24 na č.p. 27 (DPS), prodloužení
kanalizačního sběrače "D" na Žabárně a prodloužení kanalizačního sběrače "F" včetně
podchodu pod řekou v ulici U Fryšávky. Celková cena včetně DPH činí 127.200,-Kč. ZM
rozhodlo o podepsání smlouvy.
14-0-0

10. Výběr koordinátora BOZP pro stavbu "Kanalizace a ČOV aglomerace
Jimramov"
ZM vybralo nabídku na koordinátora
Jimramov" pana Jaroslava Kottinka.

BOZP na stavbu "Kanalizace a ČOV aglomerace
14-0-0

11. Dar ČCE Jimramov
ZM přijalo dar od ČCE v Jimramově. Jedná se o pozemek p.č. 137 (evangelický hřbitov)
v k.ú. Jimramov o výměře 2125 m 2. Na výše uvedeném pozemku bude v oblasti kolem
kostela (dle GP č. 382-45/2012) zřízeno věcné břemeno týkající se inženýrských sítí.
14-0-0

12. Žádost

O

vyvěšení moravské zemské vlajky

Moravská národní obec žádá o připojení se k 3. ročníku občanské iniciativy "Za vyvěšení
moravské vlajky" a tím k vyvěšení tradiční žluto-červené moravské vlajky na radnici. Tato
vlajka se bude vyvěšovat 5. července, vedle vlajky státní, popřípadě obecní, na radnicích
v den státního svátku ČR. Cílem iniciativy je probouzet zájem veřejnosti, zejména mladých
lidí, o poznávání naší vlasti. Jejich jedinečných tradicích, barvitého folklóru, bohatých dějin i
malebné přírody. ZM rozhodlo zapojit se do této akce a moravskou zemskou vlajku na
budově radnice vyvěsit. Ve zpravodaji bude uveřejněn článek který by informoval občany o
této vlajce ajejí historii.
9-4-1

13. Schválení odpisového plánu městyse
ZM projednalo účetní odpisový plán Městyse Jimramov pro rok 2012. Plánované odpisy pro
rok 2012 činí 1.916.490 Kč. ZM schválilo odpisový plán městyse.
14-0-0

14. Odkup pozemku p.č. 844/7 v k.ú. Trhonice
Vlastníci pozemku p.č. 844/7 v k.ú. Trhonice pan Ehrenberger Josef a paní Ehrenbergerová
Marie, Nad Vápenicí 60, Jimramov-Benátky, nabídli Městysu Jimramov k odkupu tento
pozemek. Výměra pozemku je 81 m 2 ,jedná se o pozemek pod místní komunikací. ZM
rozhodlo tento pozemek odkoupit za celkovou cenu 2430,-Kč.
14-0-0

15. Výměna oken ve školní kuchyni
ZM rozhodlo provést výměnu 7 ks oken ve školní kuchyni. Jedná se o výměnu jednoho okna
od kanceláře a 4 ks velkých oken a 2 ks menších oken z kuchyně. Celková cena včetně DPH
činí 56.717,-Kč.
14-0-0
Různé:
Dům č.p. 121 - v současné době je objekt neobýván a nevyužíván. V celém domě je
velká vlhkost a je ve špatném stavu.ZM pověřilo starostu získáním informací o
případné demolici objektu.
Dne 28.3.2012 obdržel Městys Jirnramov podnět na prošetření způsobu přijímání
podání podatelnou Městysu Jirnramov - dodržování zák.
499/2004 Sb. a vyhl.
191/2009 Sb. a Spisového a skartačního řádu Městysu Jirnramov. Věc se týká
správního řízení č. 212010 ač. 3/2010 ve věci zrušení údajů o trvalém pobytu.
Kontrolní výbor záležitost prošetřil a dne 2.4.2012 byla zaslána odpověď. Následně
Městys Jirnramov dne 5.4.2012 obdržel další podnět k prošetření způsobu podání
podatelnou Městysu Jimramov- dodržování zák.
499/2004 Sb. a vyhl. 191/2009 Sb.
Na tento druhý podnět již nebude odpovídat kontrolní výbor ale starosta Městyse
Jirnramov.
č.

č.

Bioodpady 2012- v loňském roce byla podána žádost o dotaci v rámci dotačního
programu Kraje Vysočina .Bioodpady 2011 ' na nákup kompostéru pro domácnosti.
V loňském roce jsme dotaci neobdrželi. V letošním roce bude tato žádost zopakována
v rámci dotačního programu .Bioodpady 2012".
Dotace na č.p. 41 - z Kraje Vysočina nebyla poskytnuta dotace na obnovu kulturní
památky Jimramov č.p. 41 týkající se výměny oken a opravy fasády. Žádost o dotaci
bude podána na podzim 2012 na ministerstvo kultury na opravu objektů z Programu
regenerace MPZ na rok 2013.
Dne 16.3.2012 proběhla kontrola z Úřadu práce, kontrolované období od 1.4.2010 do
31.10.2011. Kontrolou byl zjištěn následující nedostatek: Mzda za listopad jednoho
zaměstnance
VPP byla uhrazena 21.12.2010, příspěvek od ÚP jsme dostali
15.12.2010. Mzda byla uhrazena až po poskytnutí příspěvku ÚP, což je v rozporu
s podmínkami dohody, na kterou bylo pracovní místo vytvořeno.
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