
Zápis č. 1/2011
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 27.1.2011 na Úřadě městyse

Jimramov

Přítomni: 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, Procházka Libor, Ing. Šikula Pavel, Tušla Josef, Vojta Petr (14)

Omluveni: Ing. Lorencová Ivana (1)

1. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Zdeněk Bureš a pan Petr Vojta. 14-0-0

2. Schválení programu jednání
Zastupitelé projednali a schválili doplnění programu jednání o následující:

-Dětské hřiště Ubušín

-Program regenerace MPR a MPZ na rok 2011, dotace na opravu střechy radnice

-Převod inventáře počítačové učebny do majetku ZŠ

-Rozpočet - výročí 650. let od první písemné zmínky o Jimramovu

1. Volba ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu jednání
3. Projednání záměru prodeje domu Jimramov č.p.71
4. Budova radnice Jimramov č.p. 39, výměna oken a oprava fasády -podání žádosti o dotaci

z kraje Vysočina

5. Ubušín č.p.40, oprava nemovitosti-podání žádosti o dotaci z kraje Vysočina

6. Nabídka pana Urbana na zhotovení sochy "broučka"
7. projednání možnosti úklidu sněhu občanům za úplatu

Různé 14-0-0

3. Projednání záměru prodeje domu Jimramov č. p. 71
Zastupitelé byli seznámeni se znaleckým posudkem vypracovaným na obecní dům č. p. 71 na

Náměstí Jana Karafiáta. Celková cena činí 3.616.700,-Kč.

Zastupitelé rozhodli projednat další postup případného prodeje po vydání cenových map

ministerstvem.

4. Budova radnice Jimramov Č.p.39, výměna oken a oprava fasády - podání
žádosti o dotaci z kraje Vysočina
Kraj Vysočina vyhlásil zásady pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji

Vysočina. Dotace se poskytuje maximálně do výše 350000,-Kč, minimální podíl vlastníka



50 %, maximální dotace kraje 50 %. Zastupitelstvo rozhodlo podat žádost o dotaci na
výměnu oken a opravy fasády na radnici č.p. 39 v Jimramově. Výměna oken by se týkala oken

do náměstí (13 oken). Vnější rám s křídly - okna by byla čtyřkřídlá členěna na deset

skleněných tabulek. Vnitřní rám s křídly bude řešen stejnou profilací rámů jako vnější,

členění bude zjednodušeno (okna budou čtyřkřídlá bez dalšího členění). Vnějš] okna budou

osazena v líci fasády. Materiál dřevěný masiv.

Zastupitelstvo rozhodlo podat žádost o dotaci z kraje Vysočina na výměnu oken a opravu

fasády budovy radnice v celkové ceně 486.557,-Kč. 13-0-1

5. Ubušín č. p. 40, oprava nemovitosti-podání žádosti o dotaci z kraje

Vysočina
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o finanční spoluúčast Městyse Jimramov na obnově

kulturní památky dle pravidel pro poskytování dotací v roce 2011 krajem Vysočina.

Žádost podal pan Jiří Hudec, Šámalova 82, Brno, na objekt Ubušín č. p. 40
Předpokládaný rozsah prací pro rok 2011 na rekonstrukci domu v Ubušíně č. p. 40:

- celkové náklady 595.558,-Kč

- maximální dotace kraje ve výši 40 %

- minimální podíl vlastníka ve výši 40 %

- 20 % spoluúčast Městyse Jimramov na celkových nákladech tj. 119.112,-Kč

V případě, že dojde k úpravě uznatelných nákladů během projednávání vorgánech kraje,

bude podíl obce odpovídajícím způsobem taktéž snížen.
ZM rozhodlo 20 % podíl Městyse Jimramov ve výši 119.112,-Kč v případě realizace

poskytnout. 14-0-0

6. Nabídka pana Urbana na zhotovení sochy "broučka"
Zastupitelé projednali nabídku pana Josefa Urbana na zhotovení sochy "broučka" a rozhodli
zadat na oslavu výročí Jimramova zhotovení dřevěné plastiky "broučka" (dubový kmen,

průměr 90 cm, délka 300 cm), cena 48.000,-Kč. Jako vhodné místo pro umístění této dřevěné
plastiky je navržen travnatý pás před domem č.p. 17 na náměstí. Umístění bude ještě

projednáno s pracovníky PÚ. 14-0-0

7. Projednání možnosti úklidu sněhu občanům za úplatu
Zastupitelé rozhodli vyzvat občany v místním zpravodaji, aby projevili svůj zájem o
prohrnování sněhu za úplatu od svých nemovitostí. Cena bude stanovena na základě zjištění

zájmu občanů.

8. Dětské hřiště Ubušín
V rozpočtu obce je na dětské hřiště v Ubušíně vyčleněna částka 20.000,-Kč. Je možné podat
žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na vybavení dětského hřiště a získat dotací



70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Zastupitelé rozhodli o navýšení
rozpočtu na dětské hřiště v Ubušíně na 40.000,-Kč a podat žádost o dotaci. 14-0-0

9. Program regenerace MPR a MPZ na rok 2011, dotace na opravu střechy

radnice
Na památky z programu Ministerstva kultury ze státního rozpočtu v programu regenerace

MPZ byla pro Městys Jimramov uvolněna částka 200.000,-Kč.
Žádost byla podána Městysem Jimramov na objekt:

-Jimramov, Náměstí Jana Karafiáta 39 (budova radnice).
Osazení střešní krytiny (z dvorní strany)z přírodní břidlice v grafitovém zabarvení, výměna

klempířských prvků střechy, prosvětlení půdního prostoru z dvorní strany na budově radnice.

Vzhledem k nízké výši příspěvku rozhodli zastupitelé podat na MK žádost o navýšení

příspěvku z rezervního rozpočtu MK. Žádost bude obsahovat podrobný rozpočet, který bude

sestaven na základě nového poptávkového řízení. 14-0-0

10. Převod inventáře počítačové učebny do majetku zš
Zastupitelé rozhodli o převedení inventáře počítačové učebny do majetku školy.

Jedná se o vybavení počítačové učebny (počítače, stoly, židle atd.) 14-0-0

11. Výročí 650. let od první písemné zmínky o Jimramovu
Zastupitelé byli seznámeni s připravovaným programem na oslavu výročí Jimramova. Termín

konání 1.-3.7.2011. Bude podána žádost o dotaci, výše dotace maximálně 40 %.
Zastupitelstvo rozhodlo zpracovat rozpočet celkově na 125.000,-Kč a podat žádost o dotaci.

14-0-0

12. Různé:
- Podána informace o přechodu analogového vysílání programu ČT na digitální. Česká

televize má ze zákona povinnost zajistit pozemním vysíláním pokrytí 95 % obyvatelstva.

Podle zprávy Českého telekomunikačního úřadu o vyhodnocení průběhu přechodu

zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání vydané

k 15.9.2010 dosáhlo pokrytí obyvatel ČR digitálním signálem sítě 1 (programy ČT), hodnoty
99, 9 %. Sdokrývačem signálu v Jimramově ČT nepočítá. Bližší informace budou občanům
podány ve zpravodaji.

-Byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství na projekt "Kanalizace a ČOV

aglomerace Jimramov". Celkové náklady činí 47 mil. Kč bez DPH, možnost získání dotace až

80 %. Projekt zahrnuje rekonstrukci ČOV, dokončení odkanalizování Jimramova a místní části
Sedliště. M. Č. Trhonice a Ubušín budou řešeny v další etapě.



-Protipovodňové opatření - projektant zpracovává výkresovou dokumentaci vstupů

z přilehlých zahrad na hráz. Po zpracování bude svolána veřejná schůze s občany.

-Oznámení možných budoucích škod- uskladnění zeminy ze stavby Strachujovského rybníka.

Bylo projednáno oznámení možného budoucího poškození majetku občanů z důvodu

uskladnění zeminy vyvážené ze stavby rekonstrukce Strachujovského rybníka. Zemina je

ukládána na pozemky nad Horkou. Bude jednáno o vyvážení zeminy do jiné lokality.

-Byla podána informace o záměru uspořádání společného plesu ZŠa obce v roce 2012
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