Zápis č. 3/2011
z jednání zastupitelstva

Městyse Jimramov konaného dne 14.4.2011 v budově radnice
v Jimramově

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Hornolka
Josef, Mgr. Chládek Petr, Kalášek Pavel, Ing. Kutal Vít, Ing. Lorencová
Ivana, Matýsek Miroslav, Pachovská Dana, Ing. Petr Jan, Procházka Libor,
Ing. Šikula Pavel, Tušla Josef, Vojta Petr
(15)

1. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni Mgr. Petr Chládek a Ing. Vít Kutal.

15-0-0

2. Schválení programu jednání
Zastupitelé projednali a schválili doplněni programu jednáni o následující:
Rekonstrukce rnistní komunikace v Ubušíně (bod 9)
Rekonstrukce osvětlení na Náměstí Jana Karafiáta (bod 10)
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schváleni programu jednání
3. Výměna oken, oprava fasády budovy radnice č.p. 39 v Jimramově
4. Oprava chodníku na náměstí v Jimramově
5. Žádost o převod pozemku st. 196 v k.ú Trhonice
6. Prodloužení STL plynovodu přípojka ulice Borovnická
7. Žádost o zřízení věcného břemene, stavební úprava vedení NN č.p. 130
8. Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov, výběr dodavatele výběrového řízení
Různé
15-0-0

3. Výměna oken, oprava fasády budovy radnice č.p. 39 v Jimramově
Na základě žádosti podané na Krajský úřad kraje Vysočina byla získána dotace na opravu
kulturní památky, Jimramov, č.p. 39 (budova radnice) - výměna oken a oprava fasády.
Celkové náklady na obnovu 486557,-Kč.
Získaná dotace z Kraje Vysočina 225609,-Kč.
Vlastní podíl Městyse Jirnramov 260 948,-Kč.
Na dodávku oken byly osloveny tři firmy. Zastupitelé rozhodli uzavřít smlouvu s firmou
Milan Švarc-Profistyl, Jirnramov, za předpokladu že nabídnutá cena tj. 344 892,-Kč včetně
DPH nebude již nijak navyšována, záruka na okna bude 5 let okna budou vyrobena v souladu
s požadavky památkářů.
Stavební práce a nátěr fasády provede firma František Vojta, Sedliště.
Celková cena
141.665.- Kč včetně DPH.
15-0-0

4. Oprava chodníku na náměstí v Jimramově
V rámci Programu obnovy venkova Vysočiny byla získána dotace z Kraje Vysočina na
opravu chodníku na Náměstí Jana Karafiáta naproti radnici.
Celkové náklady 290 OOO,-Kč.
Dotace z Kraje Vysočina 111.000,-Kč.
Vlastní podíl Městyse Jimramov 179.000,-Kč.
ZM rozhodlo o realizaci této akce a pověřuje radu výběrem dodavatele.
15-0-0

5. Žádost

O

převod pozemku st. 196 v k.ú. Trhonice

Pan Milan Krištof, Komenského 561/45, Šlapanice, žádá o převod pozemku pod garáží st. 196
v k.ú. Trhonice o výměře 20 m 2 . Záměr byl řádně zveřejněn. Zastupitelstvo rozhodlo o
odprodeji pozemku pod garáží za cenu 200,-Kč.
15-0-0

6. Prodloužení STL plynovodu přípojka ulice Borovnická
Zastupitelé projednali Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se
zřízením stavby s firmou JMP NET s.r.o. Uzavřením této smlouvy je uděleno právo provést
stavbu plynárenského zařízeni - Prodloužení STL plynovodu včetně jeho součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na pozemku p.č, 485 v k.ú. Jimramov. Za zřízení
věcného břemene bude zaplacena
Městysu Jimramov jednorázová částka
1000,-Kč.
Zastupitelé rozhodli o podepsání smlouvy. Nové potrubí bude o stejném průměru jako potrubí
stávající.
15-0-0

7. Žádost o zřízení věcného břemene, stavební úprava vedení NN
č.p.130
Zastupitelé projednali Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na akci" Jirnramov st. úpravy vedení NN Č. 130". Předmětem této smlouvy je
zřízení věcného břemene spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, podpěrného
bodu, pojistkové skříně a uzemnění na pozemku p.č. 1243 a 1198/15 v k.ú. Jimramov. Za
zřízení věcného břemene bude Městysu Jimramov vyplacena jednorázová úhrada 5000,-Kč.
ZM rozhodlo o uzavření smlouvy.
15-0-0

8. Kanalizace a ČOV
výběrového řízení

aglomerace

Jimramov,

výběr

dodavatele

Městys Jimramov má podanou žádost o dotaci na Ministerstvu zemědělství. Jednou
z podmínek získání dotace je doložení dodavatele stavby. Byly osloveny tři firmy.
Zastupitelstvo pověřuje radu výběrem dodavatele výběrového řízení na akci "Kanalizace a
ČOV aglomerace Jimrarnov".
15-0-0

9. Rekonstrukce místní komunikace v Ubušíně
Zastupitelé rozhodli o podání žádosti o dotaci z programu "Rozvoj vesnice 2011" na
rekonstrukci místní komunikace v Ubušíně v úseku od výletiště kolem nových domků, jedná
se o pozemek p.č. 364/7 v k.ú. Ubušín. Rozpočtovaná cena 280 512,-Kč včetně DPH.
Minimální podíl městyse 50 %.
15-0-0

10. Rekonstrukce osvětlení na Náměstí Jana Karafiáta
Rekonstrukce osvětlení na Náměstí Jana Karafiáta se týká úseku nákupní středisko - zámek a
Panský dům - Jirnramov č.p. 9. V současné době se zpracovává projektová dokumentace.
Světla zůstanou stejná, dojde k přemístění rozvodů z konzol do země. Předpokládaná cena
100.000,-Kč. Akce bude probíhat společně s kabelizací elektrického vedení, jejímž
investorem je firma E-ON.
15-0-0
Různé:
-V souvislosti s připravovanou akcí .Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov" bude
zpracován projekt řešící domovní přípojky. Firma EVČ Pardubice nabídla zpracování
projektu za 94.800,-KČ včetně DPH. Zastupitelé rozhodli projednání dodavatele projektu
přenechat radě.
15-0-0
-Podána informace o nepřidělení krajské dotace na opravu nemovitosti Ubušín č.p. 40. Bez
krajské dotace nebude podíl městyse taktéž vyplácen. ZM bere na vědomí.
-Podána informace o získání dotace 59.015,-Kč na oslavu 650. výročí Jirnramova. ZM
bere na vědomí. Pro umístění dřevěné plastiky "broučka" bylo vybráno místo na náměstí před
domem Jimramov č.p.17. Byl vznesen požadavek na prověření možnosti pojištění plastiky.
-Zastupitelé byli informováni o veřejném projednání změny Č. 1 územního plánu, které se
uskuteční 13.5.2011 v 15 hod. na Úřadě městyse Jimramov.
-V měsíci 3/2011 provedena kontrola Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina
v budově DPS. Byl vznesen požadavek na doplnění požární zprávy a revize el. rozvodů a
hromosvodu.
-Pan Tušla upozornil na špatný stav hřbitovní zdi směrem do zahrad.
-Nové internetové stránky Městyse Jirnramov na adrese www.jimramov.cz budou spuštěny od
1.5.2011
-Zastupitelé si vyžádali informace o pracovní náplni zaměstnanců Městyse Jirnramov. Tyto
jim budou rozeslány e-mailem.
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