
Zápis č. 2/2012
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 9.2.2012 v budově radnice

v Jimramově

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,
Ing. Kutal Vít, Matýsek Miroslav, Pachovská Dana, Ing. Petr Jan, Procházka Libor,
Ing. Šikula Pavel, Šikulová Věra, Tušla Josef, Vojta Petr (13 zastupitelů)

Omluveni: Mgr. Chládek Petr, Kalášek Pavel (2 zastupitelé)

1. Schválení programu jednání
Zastupitelé projednali a schválili doplnění programu jednání o následující:
- Dotace z Programu regenerace Městských památkových zón na rok 2012 (bod č. 6)
- Smlouva o veřejných službách (bod č. 7)
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (bod č. 8)
- Žádost zastupitele o znovu vyplácení odměn (bod č. 9)
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Rozhodnutí o podání žádosti o dotaci na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina
4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o
místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
5. Odkup pozemků p.č. 844/6, 834/1 O, 834/9 vše v k.ú. Trhonice
Různé 13-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byly zvoleny Mgr. Jaroslava Bartošová a paní Dana Pachovská.

11-0-2

3. Rozhodnutí o podání žádosti o dotaci na obnovu kulturních památek
v Kraji Vysočina

Zastupitelé projednali možnost podání žádosti o dotaci na obnovu kulturních památek v Kraji
Vysočina. Rozhodli o podání žádosti na opravu domu Jirnrarnov, Náměstí Jana Karafiáta 41.
Oprava se týká výměny a opravy oken a opravy fasády směrem do náměstí. Vnější okna
v prvním patře budou nahrazena okny novými. Nepoužívané vchodové dveře v přízemí budou
vybourány a nahrazeny oknem. Ostatní okna budou nově natřena. Fasáda bude vyspravena a
nově olíčena.
Za tímto účelem byly osloveny firmy: Profistyl Milan Švarc

Truhlářství Pavel Sedláček
Pečínka Bohumil
Mach Jaroslav
Vojta František

Zastupitelé projednali jednotlivé nabídky firem a vybrali pro případnou realizaci firmu Mach
Jaroslav- zednické, malířské a natěračské práce, celková cena 66.200,-Kč a firmu Pečínka
Bohumil- dodávka nových oken včetně montáže, celková cena 98.786,-Kč.



Celková cena opravy činí 164.986,-Kč.
Vysočina o dotaci na tuto akci.

Zastupitelstvo rozhodlo podat žádost na Kraj
13-0-0

4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj

Zastupitelstvo Městyse Jimramov rozhodlo o vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012,
kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj. 13-0-0

5. Odkup pozemků p.č. 844/6, 834/10, 834/9 vše v k.ú. Trhonice
Na základě návrhu pana Františka Pospíšila a paní Věry Pospíšilové, zastupitelstvo městy se
rozhodlo odkoupit pozemky p.č. 844/6 o výměře 135 m 2, pozemek p.č. 834/10 o výměře
407 m 2 a pozemek p.č. 834/9 o výměře 315 m 2 vše v k.ú. Trhonice ve vlastnictví manželů
Pospíšilových. Dohodnutá cena 30,-Kč/m 2.

Celková částka za tyto pozemky .činí 25.710,-Kč. Pokud by se v průběhu digitalizace
katastrálních map nebo jiným zaměřením pozemků zjistilo, že do prodávaných pozemků
zasahuje nemovitost Benátky č.p. 19, bude tato část pozemku za stejnou cenu odprodána zpět.

13-0-0

6. Dotace z Programu regenerace Městských památkových zón na rok
2012

Na základě žádosti obdržel Městys Ji~amov dotaci z Ministerstva kultury z Programu
regenerace Městských památkových zón na rok 2012 ve výši 200.000,-Kč. V žádosti bylo
požadováno 799.000,-Kč, z toho 339.000,-Kč na opravu budovy na Náměstí Jana Karafiáta 29
ve vlastnictví rodiny Belcredi, 139.000,-Kč na opravu štítu radnice, 245.000,-Kč na
restaurátorské práce kamenných prvků pavlače na radnici a 76.000,-Kč na restaurátorské
práce na soše Jana Nepomuckého.
ZM rozhodlo obdrženou částku 200.000,-Kč přidělit na opravu budovy Jirnramov, Náměstí
Jana Karafiáta 29. 13-0-0

7. Smlouva o veřejných službách
Městys Jimramov obdržel Smlouvu o veřejných službách Č. 4412012 od firmy ZDAR a.s.
týkající se příspěvku Městyse Jirnrarnov na víkendové spoje zajišťované firmou ZDAR.
Městys Jimramov v loňském roce přispěl firmě ZDAR za leden až prosinec 2011 částkou
138.628,-Kč. ZM rozhodlo o podpisu výše uvedené smlouvy na rok 2012. 13-0-0

8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu
Zastupitelé obdrželi návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu týkají se umístění sloupů nadzemního vedení VN na pozemku p.č. PK



199/3, PK 662/2, PK 194 v k.ú. Ubušín a pozemku PK 303/1 v k.ú. Trhonice v majetku
Městyse Jimramov. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu 20.000,-Kč +
DPH. Tato smlouva byla již jednou projednávána, z důvodu změny umístění sloupů byl
firmou E.ON distribuce zaslán nový návrh smlouvy. ZM rozhodlo o podpisu smlouvy.

13-0-0

9. Žádost zastupitele o znovu vyplácení odměn
Zastupitel Pan Libor Procházka požádalo znovu vypláceni odměn zastupitele, kterých se
v minulém roce vzdal. Jedná se o odměnu člena zastupitelstva ve výši 360,-Kč/měsíc a
470,-Kč/měsíc za funkci člena kontrolního výboru. Odměna bude vyplácena od data
schváleni. 12-0-1

Různé: - Byla podána informace o plnění usnesení ZM ze dne 19.1.2012

Stížnost pana Krejčího
Na základě usnesení ZM Jimramov ze dne 19.1.2012 prověřil Kontrolní výbor postup při
sestaveni Školské rady týkající se zástupců rodičů v této radě. Kontrolní výbor došel k závěru,
že .volba zástupců rodičů do Školské rady by měla proběhnout, pokud počet navržených
kandidátů přesahuje počet volených míst a to i tehdy, jestliže kandidát navrhne sám sebe.
Kontrolní výbor navrhl aktualizovat volební řád Školské rady a přesně definovat postup a
způsob volby. Volební řád Školské rady bude aktualizován do konce března 2012. Volby do
Školské rady proběhnou 26.4.2012.
ZM bere zprávu předsedy Kontrolního výboru na vědomí.
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