Zápis č. 2/2011
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice
v Jimramově
Přítomni:

Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka
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 paní Dana Pachovská a Ing. Jan Petr.

15-0-0

2. Schválení programu jednání
Zastupitelé projednali a schválili doplnění programu jednání o následující:
-Žádost o vyjádření k přeložce telefonního vedení 02
-Pověření k používání státního znaku
-Pronájem prostor v DPS
-Pronájem půdních prostor v budově radnice
-Žádost o dotaci "Sportoviště 2011 "
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Žádost o změnu ÚPD
4. Projednání rozpočtového opatření č. 1
5. Schválení hospodářského výsledku ZŠ
6. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ
7. Žádost Mikroregionu Novoměstsko o příspěvek pro výjezdové stanoviště zdravotnické
záchranné služby
8. Žádost o vyjádření ke stavbě (přípojka ke stavbě) , přípojka NN Boháčová
9. Žádost o projednání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
týkající se stavby "Jimramov ČOV, úprava sítě pro navýšení"
10. Žádost o projednání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
týkající se stavby "Ubušín - přípojka NN, 3 RD"
11. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, přeložka STL
plynovodu
12. Různé
15-0-0

3. Žádost

O

změnu ÚPD

Zastupitelé projednali žádost občana o zařazení pozemku PK 469 v k.ú. Jimramov do ÚPD
(územně plánovací dokumentace). Nyní probíhá dokončení 1. změny
ÚPD (předpoklad
dokončení v 5/2011). Dle sdělení odboru regionálního rozvoje, územního plánování a
stavebního řádu v Novém Městě na Moravě není možné v současné době rozšiřovat
v územním plánu plochy určené k bytové výstavbě. Městys může požádat o rozšíření

pozemků
plánem.

určených k výstavbě

až po částečném

zastavění ploch určených

4. Projednání rozpočtového opatření č. 1
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 1/2011 týkající se následujících bodů:
Na straně příjmů:
-položku 3633-2132, plynovod pronájem, navýšit o 134.000,-Kč
-položku 3612-2132, nájem z bytů, navýšit o 107.000,-Kč
-položku 1511, daň z nemovitostí, navýšit o 220.000,-Kč
-položku 1211, daň DPH, navýšit o 115.000,-Kč
-položku 4116-13305, dotace DPS, navýšit o 80.000,-Kč
-nově doplnit položku 1345, poplatek z ubytovacích kapacit, 10.000,-Kč
- nově doplnit položku 4122, dotace sportoviště 2010, 12.000,-Kč
Celkové navýšení příjmů 678.000,-Kč.
Na straně výdajů:
- položku 5011, mzdy, vodovod, snížit o 1000,-Kč
-položku 5031, soc. poj ištění, vodovod, snížit o 1000,- Kč
-položku 5032, zdravotní pojištění, vodovod snížit o 4.000,-Kč
-položku 5011, mzdy, ČOV navýšit o 52.000,-Kč
-položka 5031 sociální pojištění, ČOV , navýšit o 12.000,-Kč
-položku 5032, zdravotní pojištění, ČOV, navýšit o 2.000,-Kč
-položku 5011, mzdy, knihovna, navýšit o 1.000,-Kč
-položku 5031, sociální pojištění, knihovna, snížit o I.OOO,-Kč
-položku 5032, zdravotní pojištění, knihovna, snížit o 7.000,-Kč
-položku 5011, mzdy kultura, snížit o 1.000,-Kč
-položku 5031, sociální pojištění, kultura, snížit o 1.000,-Kč
-položku 5032, zdravotní pojištění, kultura, snížit o 1.000,-Kč
-položku 3421, dětské hřiště, Ubušín, opravit na 40.000,-Kč
-položku 5011, mzdy, bytové hospodářství, navýšit o 9.000,-Kč
-položku 5031, sociální pojištění, byt. hospodářství, snížit o 1.000,-Kč
-položku 5032, zdravotní pojištění, bytové hospodářství navýšit o 1.000,-Kč
-položku 5011, mzdy, zeleň, snížit o 61.000,-Kč
-položku 5031, sociální pojištění, zeleň, snížit o 20.000,-Kč
-položku 5032, zdravotní pojištění, zeleň, snížit o 4.000,-Kč
-položku 5011, mzdy, DPS, navýšit o 13.000,-Kč
-položku 5031, sociální pojištění, DPS, navýšit o 1.000,-Kč
-položku 5032, zdravotni pojištěni, DPS, navýšit o 1.000,-Kč
-položku 5023, uvolnění zastupitelé, snížit o 18.000,-Kč
-položku 5023, neuvolnění zastupitelé, navýšit o 54.000 -Kč
-položku 5031, sociální pojištění, zastupitelé, snížit o 5.000,-Kč
-položku 5032, zdravotní pojištění, zastupitelé, navýšit o 1.000,-Kč
-položku 5163, peněžní služby-pojištění, navýšit o 40.000,-Kč

územním
15-0-0

-položku 5011, mzdy, vnitřní správa, snížit o 23.000 -Kč
-položku 5031, sociální pojištění, vnitřní správa snížit o 6.000,-Kč
-položku 5032, zdravotní pojištění, vnitřní správa, snížit o 2.000,-Kč
Splátka, úvěr KB- CAS, snížit o 28.000,-Kč
Hypotéka I - sokolovna 8 bytových jednotek, snížit o 5.000,-Kč
Celkové sniženi výdajů o 18.000, -Kč
Celková úspora čini 696.000,-Ké.
Bylo doporučeno navýšit příspěvek ZŠ Jimramov o IOO.OOO,-Kčpro rok 2011. Bude řešeno
v 2. polovině roku 2011.
ZM schválilo rozpočtové opatření
1/2011
15-0-0
č.

5. Schválení hospodářského výsledku ZŠ
ZM projednalo a schválilo hospodářský výsledek ZŠ za rok 2010.
Hlavní činnost
+ 74 102,05 Kč
Doplňkové činnost
+113 291,04 Kč
15-0-0

6. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ
ZM rozhodlo o rozdělení hospodářského výsledku ZŠ roku 2010 ve výši 113 291,04 Kč
z doplňkové činnosti a 74 102,05 Kč z hlavni činnost takto:
1) Příděl do fondu odměn ve výši 95 OOO,-Kč
2) Příděl do rezervního fondu ve výši 92 393,09 Kč
15-0-0

7. Žádost Mikroregionu Novoměstsko O příspěvek
stanoviště zdravotnické záchranné služby

pro výjezdové

Mikroregion Novoměstsko žádá o finanční příspěvek na nákup zdravotnické techniky (přístroj
pro srdeční masáž), který stojí cca 400.000,-Kč. Příspěvek dle počtu obyvatel by pro
Jimramov činil 24.300,9 Kč. Bylo navrženo žádosti nevyhovět.
13-0-2

8. Žádost o vyjádření ke stavbě (přípojka ke stavbě), přípojka NN
Boháčová
ZM projednalo návrh smlouvy společnosti E.ON distribuce a.s.,
4410293/001 o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. Jedná se o umístění nového
zemního kabelového vedení NN na pozemku p.č. 681/3 v k.ú. Ubušín. Věcné břemeno se
zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 1000,-Kč. ZM rozhodlo o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí.
15-0-0
č,

9. Žádost o projednání
smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu týkající se stavby "Jimramov ČOV, úprava sítě
pro navýšení"
ZM projednalo Smlouvu o zřízeni práva odpovídajícího věcnému břemenu "Jimramov ČOV,
úprava sítě pro navýšení". Jedná se o umístění nového betonového sloupu na p zemku p.č ..
1092 v k.ú. Jimramov. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu
v celkové výši 2500,-Kč bez DPH. ZM rozhodlo o uzavření smlouvy.
15-0-0

10. Žádost O projednání
smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu týkající se stavby "Ubušín - přípojka NN, 3 RD"
ZM projednalo smlouvu č. 4409-386/001111 o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu .Ubušín - přípojka NN, 3 RD". Jedná se o umístění nového zemního kabelového
vedeni NN přes pozemek p.č. 364/7 v k.ú. Ubušín. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za
jednorázovou úplatu v celkové výši 1000,-Kč bez DPH. ZM rozhodlo o uzavření této
smlouvy.
15-0-0

11. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
přeložka STL plynovodu
ZM projednalo Smlouvu č. 2500616-1/1 o budoucí smlouvě o zřízeni věcného břemene na
stavbu plynárenského zařízeni - přeložku STL plynovodu v rámci akce 11I375 Jimramov most ev. č. 375-001 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytlačovacích bodů na
pozemku p.č. 847/1, p.č. 847/2, p.č. 811/3, p.č. 812/1 v k.ú. Trhonice. Úhrada za zřízení
věcného břemene činí 100,-Kč bez DPH.
ZM rozhodlo o uzavření smlouvy.
15-0-0

12. Žádost

O

vyjádření k přeložce telefonního vedení 02

ZM projednalo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízeni věcného břemene na stavbu ,,11I375
Jimramov - most ev.č. 375-001" v jejímž rámci dojde k umístěni komunikačního vedení na
pozemku p.č. 1198/5,1246, 1248/5 v k.ú. Jirnramov a p.č. 811/6, 813/1, 847/1, 813/17 v k.ú.
Trhonice. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to jednorázovou úhradou ve výši 700,-Kč .
ZM rozhodlo o uzavřeni této smlouvy.
15-0-0

13. Pověření k používání státního znaku
ZM pověřilo k používání státního znaku se stuhou při svatebnich obřadech
Bartošovou a pana Pavla Ka1áška.

Mgr. Jaroslavu
15-0-0

14.Pronájem prostor v DPS
ZM rozhodlo o zveřejnění záměru o pronájmu nebytových prostor v nemovitosti Jimramov,
Náměstí Jana Karafiáta 27. Jedná se o místnost vlevo od vchodu o rozměrech 2,45 x 3,5 m.
15-0-0

IS.Pronájem půdních prostor v budově radnice
ZM rozhodlo o zveřejnění záměru o pronájmu nebytových prostor v Jirnramově, Náměstí Jana
Karafiáta 39. Jedná se o část podstřešního prostoru o maximálních rozměrech 1 x 1 x 1 m za
účelem umístění a provozování stanice mikrovlnného spojení.
15-0-0

16.Žádost

O

dotaci "Sportoviště 2011"

ZM rozhodlo o podáni žádosti o dotaci "Sportoviště 2011" , na obnoveni víceúčelového
hřiště na sokolovně. Jedná se o zřízeni záchytné sítě 5 x 12 m, branku 3 x 2 m, 2 ks, drobné
terénní úpravy. Celkové náklady 39 018,-Kč, požadovaná výše dotace 40 % tj. 15 600,-Kč.
15-0-0

17. Různé:
Kraj Vysočina přestává přispívat na některé autobusové linky. Jirnramova se týká:
linka 680024 Jirnramov- Polička, 19:35 - 19:42
linka 680030 Jirnramov- Sněžné,
4: 10- 4:30
Sněžné- Jirnramov, 21 :35 - 22:00
linka 840307 Lísek - Jimramov,
4:05 - 4:21
Podána informace o vydáni cenových map týkajících se nájmů bytů. V současné době
je zpracováno 10 % úzerni. Postupně budou doplňovány další.
ZM rozhodlo o podání žádosti na úřad práce o uvolněni 4 pracovníků na veřejně
prospěšné práce. Příspěvek od ÚP na jednoho pracovnika byl snížen z 10.000,-Kč na
8.000,-Kč/měsíc.
Přístavba hasičské zbrojnice v Trhonicích. Platnost stavebniho povolení bude končit
10.5.2011.Celkový rozpočet čini 596.939,-Kč.Bude jednáno se stavebním úřadem o
prodlouženi platnosti povoleni. Řezivo na stavbu je zajištěno z nahodilé těžby
z obecniho lesa.
Byly zahájeny geodetické práce na vybudováni nové obecni cesty přes pozemek p.č.
483/1 v k.ú. Jirnramov.
Podána informace o veřejném projednáni protipovodňového
1.3.2011.

opatření, které se konalo

Ekonomka ZŠ Ing. Alena Štěrbová podala informaci o ekonomické situaci v ZŠ,
požádala obec a zastupitele o podporu veřejného stravováni v ZŠ Jirnramov možností
získání dalších strávníků.

Ke dni 30.5.2011 dojde k vypnutí analogového vysílání ČT. V současné době je
v Jimramově slabý signál. ČT nepočítá s dalším rozšířením dokrývačů, můžeme
požádat Český telekomunikační úřad o bezplatné změření signálu.
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