Zápis č. 512011
z jednání zastupitelstva
v Jimramově.

Městy e Jimramov

konaného dne 18.8.2011 v budově radnice

Přitornni: Mgr. Bartošová Jaroslava Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,
Kalášek Pavel, Ing. Kutal Vít, Ing. Lorencová Ivana, Matýsek Miroslav Pachovská
Dana, Ing. Petr Jan, Ing. Šikula Pavel, Tušla Josef, Vojta Petr
(13 )
Omluveni: Mgr. Chládek Petr, Procházka Libor

(2)

1. Schválení programu jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení programu jednání
Volba ověřovatelů zápisu
Výměna střešní krytiny na budově radnice - 2. etapa
Žádost o úplatný a bezúplatný převod pozemků z Pozemkového fondu
Odprodej pozemku st. 190 v k.ú. Trhonice
Odprodej pozemků v areálu Gama
Prodloužení STL plynovodu na pozemku p.č. 485 v k.ú. Jimramov
Oprava povrchu místní komunikace v Ubušíně
Různé

13-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni ~ng. Ivana Lorencová a pan Petr Vojta.

11-0-2

3. Výměna střešní krytiny na budově radnice - 2. etapa
V návaznosti na jednání ZM Č. 1/2011 ze dne 27.1.2011, bod 9, byla podána žádost na MK o
navýšení příspěvku. Jedná se o výměnu střešní krytiny (z dvorní strany) na objektu
Jimramov, Náměstí Jana Karafiáta 39 (budova radnice) .
Oprava se týká osazení střešní krytiny (z dvorní strany) z přírodní břidlice v grafitovém
zabarvení, výměna klempířských prvků střechy prosvětlení půdního prostoru z dvorní strany.
Příspěvek z ministerstva kultury byl navýšen z 200.000,-Kč na 312.000 -Kč.
Byly získány nabídky od těchto firem (ceny jsou uvedeny včetně DPH):
-Báča, Polička S.r.o., Jilemnického 567, 572 01 Polička, nabídnutá cena 961.509,28 Kč
-Švanda Prima, S.r.o. P. Jilemnického 568, 572 O 1 Polička, nabídnutá cena 830.005 Kč
-Vojta František, Sedliště 7,59242 Jimramov nabídnutá cena 684.487,20 Kč
ZM na základě vyhodnocení všech nabídek vybralo jako nejvýhodnější nabídku firmy Vojta
František, Sedliště 7 592 42 Jimramov s nabízenou cenou 684.487,20 Kč včetně DPH.
13-0-0

lM Jimramov rozhodlo o finančn,F podílu městyse v částce 372.487,20 Kč.
Příspěvek z ministerstva kulturý312.000 Kč
Celková cena
684.487,20 Kč
13-0-0

4. Žádost

O

úplatný a bezúplatný převod pozemků z Pozemkového fondu

- lM rozhodlo podat žádost na Pozemkový fond o bezúplatný převod pozemků v oblasti
prameniště obecního vodovodu. Jedná se o tyto pozemky:
p.č. 542/4 v k.ú. Jimramov, výměra 13.274 m 2, ostatní plocha
p.č. 542/13 v k.ú. Jimramov, výměra 49 m 2, trvalý travní porost
p.č. 542/14 v k.ú. Jimramov, výměra 105 m 2, trvalý travní porost
13-0-0
-lM rozhodlo podat žádost na Pozemkový fond o bezúplatný převod pozemku st. 97/2 v k.ú.
Jimramov o výměře 654 m 2, zastavěná plocha. Jedná se o pozemek pod stavbou ocelové haly
na Baldě.
13-0-0
-lM rozhodlo podat žádost na Pozemkový fond o úplatný převod pozemku p.č. 1098/2 v k.ú.
Jimramov o výměře 2023 m 2, ostatni plocha. Jedná se o sousední pozemek ke stavební
parcele 97/2.
13-0-0

5. Odprodej pozemku st. 190 v k.ú. Trhonice
lM projednalo žádost o odprodej pozemku st. 190 v k.ú. Trhonice, pod garáží Na Vápenici.
Záměr o odprodeji byl řádně zveřejněn nebyly vzneseny připomínky.lM rozhodlo o
odprodeji pozemku st. 190 v k.ú. Trhonice o výměře 24 m 2 z majetku Městyse Jimramov do
vlastnictví majitele garáže paní Janě Kubíkové, Na Vyhlídce 49, Jimramov. Pozemek bude
prodán za celkovou cenu 200,-Kč.
13-0-0

6. Odprodej pozemků v areálu Gama
lM z důvodu chyby ve zveřejnění záměru prodeje pozemků v areálu Gama znovu projednalo
odprodej níže uvedených pozemků:
KN p.č. 915 o výměře 26 m 2, KN p.č. 917 o výměře 298 m2, KN p.č. 821/7 o výměře
869 m 2, KN p.č. 819/6 o výměře 60 m 2, KN st.- 230/2 o výměře 95 m 2, KN p.č. 821/5 o
výměře 48 m 2 KN st- 80/4 o výměře 29 m 2, KN p.č. 821/3 o výměře 46 m 2, PK p.č. 848 o
výměře 13 m 2, KN p.č. 819/7 o výměře 10 m 2, KN p.č. 817/6 o výměře 44 m 2, vše v k.Ú.
Trhonice. Celkově sejedná o 1538 m 2.
lM rozhodlo o odprodeji těchto pozemků v celkové výměře 1538 m 2 za cenu 85,-Kč/m 2
z vlastnictví Městyse Jimramov do vlastnictví firmy Gama Group a.s. Mánesova I 1/ 3 b,
37067 České Budějovice. Rozhodnutí o prodeji má účinnost do 31.12.2011.
13-0-0

7. Prodloužení STL plynovodu na pozemku p.č. 485 v k.ú. Jimramov
ZM rozhodlo o prodloužení ply60vodu na ulici Borovnická od č.p.263 po novostavbu pana
Zány v délce 49 m. Předpokládané náklady do 50.000,Kč. Pan Zána přislíbil podílet se na této
částce 15.000,-Kč. ..
13-0-0

8. Oprava povrchu místní komunikace v Ubušíně
Městys Jimramov na základě podané žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na
Rekonstrukci místní komunikace nacházející se na části parcel p.č. 42/6, p.č. 364/7, p.č. 668/1
v k.ú. Ubušín, obdržel částku 150.000,-Kč. Celkové náklady na rekonstrukci 698 m 2 činí
300.846,60 Kč. ZM rozhodlo o. finančním podílu Městyse Jirnramov ve výši 150.846,60 Kč.
Rekonstrukci provede firma Colas CZ, a.s. provoz Žd'ár nad Sázavou.
13-0-0

Různé:
1. Rozpočtové opatření č. 2/2011
ZM projednalo rozpočtové opaření Č. 2/2011 týkající se následujících bodů:
Na straně příjmů:
312.000,-Kč, oprava střechy radnice v Jimramově - 2. etapa
150.000,-Kč, rekonstrukce místní komunikace v Ubušíně
29.850, předláždění chodníku od firmy E.mont
Na straně výdajů:
Oprava střechy radnice v Jimramově - 2. etapa 684.487 20 Kč
Prodlouženi STL plynovodu na ulici Borovnická 50.000,-Kč
Rekonstrukce místní komunikace v Ubušíně 300.846,60Kč
Oprava chodníku před nákupnim střediskem dokončení chodníku před části domu Jimramov
č.p. 67 , 118.579,-Kč
13-0-0
2. Žádost Mikroregionu Novoměstsko o příspěvek pro výjezdové stanoviště
zdravotnické záchranné služby
Mikroregion Novoměstsko žádá opakovaně o finančni příspěvek na nákup zdravotnické
techniky (přístroj pro srdečni masáž). Příspěvek by činil pro Jimramov 18.000,-Kč. ZM
rozhodlo příspěvek neposkytnout.
13-0-0
3. Dopisy p. Zobače, p. Kelčové, JUDr. Malířové-zástupkyně
pana Jamese Bensona,
majitele společnosti Bera S.r.O.
Zastupitelé obdrželi dopisy týkající se stížnosti p. Kelčové ze dne 17.7.2011, p. Zobače ze
dne 30.7.2011 a vyjádření JUDr. Malířové ze dne 12.8.2011.
Na základě diskuse zastupitelů vzešel požadavek zpracovat provozní řád upravující provoz na
restauračních zahrádkách na Náměstí Jana Karafiáta v Jirnramově. Návrh provozního řádu
bude zpracován do příštího jednáni ZM , které bude v 2. polovině září. Zastupitelé požadují
zaslat kopii odpovědí na dotazy paní Kelčové.

-~p~zo,rněno na nutnost dosypat-spáry

náměstí.

v předlážděných částech chodniku po kabelizaci na

./

-Nájemník bytu v Jjmramově č.p. 41 upozorňuje na špatný stav oken v 1. patře směrem do
náměstí. Bude prověřena s památkovým úřadem možnost získáni dotace.
-Ve dnech 18.- 19.7.2011 byla provedena kontrola zKraje Vysočina na použití veřejných
finančních podpor z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny
na údržbu veřejné zeleně v průjezdnich úsecich obci kraje Vysočina, na sociálni služby a na
podporu společenských a kulturnich aktivit obci kraje Vysočina za rok 2009, 2010. Závady
nebyly shledány.
/ :.' ,
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