Zápis č. 4/2011
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 9.6.2011
v Jimramově

v budově radnice

Přítomni: Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich. Ing. Homolka Josef, Ing. Kutal Vít, Matýsek
Miroslav, Pachovská Dana, Ing. Petr Jan, Procházka Libor. Ing. Šikula Pavel,
Tušla Josef
(10)
Omluveni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Mgr. Chládek Petr, Kalášek Pavel, Ing. Lorencová
Ivana

(4)

1. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Zdeněk Bureš a Ing. Jan Petr

8-0-2

2. Schválení programu jednání
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Podání žádosti o odkup pozemku p.č. 191 v k.ú. Jimramov a bezúplatný převod pozemků
p.č. 1264 v k.ú. Jimramov a 825/2 v k.ú. Trhonice
4. Projednání Smlouvy o zřízení práva věc. břemene s firmou E.O distribuce a.s.
5. Prodej pozemku p.č. 973/16 a st. 354 v k.ú. Jimramov
6. Projednání závěrečného účtu Městyse Jimramov za rok 2010 a Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Městyse Jimramov za rok 2010
7. Odprodej pozemků v areálu Gama
8. Odprodej pozemku p.č. 812/5, části pozemku 81113, části pozemku 812/1 vše v k.ú.
Trhonice
9. Odprodej pozemku p.č. 462 v k.ú. Jimramov
10. Různé
10-0-0
Na jednáni se dostavil pan Petr Vojta.

3. Podání žádosti o odkup pozemku p.ě. 191 v k.ú. Jimramov a
bezúplatný převod pozemků p.č. 1264 v k.ú. Jimramov a 825/2
v k.ú. Trhonice
Zastupitelstvo rozhodlo podat žádost o odkup pozemku p.č. 191 o výměře 553 m 2 v k.ú.
Jimramov z vlastnictví Úřadu pro zastupování sátu ve věcech majetkových do majetku
Městyse Jimramov. Jedná se o pozemek na ulici Borovnická mezi rodným domem bratří
Mrštíků a řekou Fryšávkou.
11-0-0
Dále zastupitelé
zastupování sátu
Pozemek
pozemek

rozhodli
ve věcech
p.č. 1264
se nachází

požádat o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Úřadu pro
majetkových na Městys Jimramov:
v k.ú. Jimramov o výměře 109 m 2 , pozemek na ulici Panská,
pod stávající místní komunikací III. třídy.

Pozemek p.č. 825/2 o výměře 108 m 2 v k.ú. Trhonice. pozemek se nachází nad
Vápenicí. Přes část pozemku vede stávající místní komunikace III. třídy.
11-0-0

4. Projednání Smlouvy o zřízení práva věc. břemene s firmou E.ON
distribuce a.s.
Zastupitelé projednali
mlouvu s firmou E.O o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu spočívající v umístění nového venkovního vedení
. zemního kabelového vedení
a stožáru
. Tato smlouva se týká rozšíření přípojky Zána. Věcné břemeno se zřizuje
za jednorázovou úplatu ve výši 4.000,-Kč bez DPH. Zastupitelé rozhodli o uzavření této
smlouvy. Umístění vedení bude konzultováno s projektantkou inženýrských sítí.
11-0-0

5. Prodej pozemku p.č. 973/16 a st. 354 v k.ú. Jimramov
Zastupitelé projednali žádost Josefa a Dany Kovářových, Náměstí Jana Karafiáta 10.
Jimrarnov. o odprodej pozemků p.č. 973/16 o výměře 385 m 2 a st. 354 o výměře 15 m 2 vše
v k.ú. Jimramov. Záměr o odprodeji byl řádně zveřejněn. nebyly vzneseny žádné připomínky.
a základě toho rozhodlo zastupitelstvo pozemky žadatelům odprodat:
pozemek p.č. 973/1 6 za cenu 30,-Kč/m 2 a st. pozemek 354 za cenu 50,-Kč/m 2. Rozhodnutí
o prodeji má účinnost do 31.12.20 II.
11-0-0

6. Projednání závěrečného účtu Městyse Jimramov za rok 2010 a
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Jimramov za
rok 2010
Zastupitelstvo městyse schválilo celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za
rok 2010 včetně "Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Jimramov za rok
2010" bez výhrad.
11-0-0

7. Odprodej pozemků v areálu Gama
Zastupitelé rozhodli o odprodeji níže uvedených pozemků z vlastnictví Městyse Jimramov do
vlastnictví firmy Gama Group a.s .. Mánesova 3 b, České Budějovice 7 č.p. 11:
p.č. 915 o výměře 26 m 2.917 o výměře 298 m 2, 821/7 o výměře 869 m 2,81916 o výměře
60 m 2, 230/2 o výměře 95 m 2, 821/5 o výměře 48 m 2, 8014 o výměře 29 m 2, 821/3 o
výměře 46 m 2. 848 o výměře 13 m 2. 819/7 o výměře 10 m 2,81716 o výměře 44 m 2 vše
v k.ú. Trhonice. Celkově se jedná o 1538 m 2.
ZM rozhodlo o odprodeji těchto pozemků v celkové výměře 1538 m 2 za cenu 85,-Kč/m 2.
Zároveň zastupitelé rozhodli požádat o odprodej pozemku p.č. 814/3 v k.ú. Trhonice o
výměře 107 m 2 z vlastnictví Gama Group a.s. do majetku Městyse Jimramov. Rozhodnutí o
prodej i má účinnost do 31.12.20 I I
11-0-0

8. Odprodej pozemku p.č. 812/5, části pozemku 811/3, části pozemku
812/1 vše v k.ú. Trhonice
Za tupitelé projednali žádost pana Vladimíra Štursy a paní Ludmily Štursové, Ubušínská 11,
Jimramov-Benátkyo odprodej pozemku p.č. 812/5 o výměře 285 m 2, části pozemku 81113 o

výměře 5 m 2. části pozemku 812/1 o výměře 33 m 2 vše v k.ú. Trhonice. Jedná se převážně o
pozemky zaplocené a užívané žadateli. Zastupitelé rozhodli o odprodeji výše uvedených
pozemků za cenu 30,-Kč/m 2. Rozhodnutí o prodeji má účinnost do 31.12.2011.
11-0-0

9. Odprodej pozemku p.č. 462 v k.ú. Jimramov
Zastupitelé projednali žádost pana Ivo Hápa, Borovnická 256, Jimramov, o odprodej pozemku
p.č. 462 v k.ú. Jimramov o výměře 507 m 2 .Jedná se o pozemek v Sytinách. Zastupitelé
rozhodli o odprodeji tohoto pozemku za cenu 30.-Kč/m 2 . Rozhodnutí o prodeji má účinnost
do 3l.12.2011
11-0-0
Různé:
-Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozparcelování pozemku p.č. 483/1 v k.ú. Jimramov
na Borovnické za účelem zajištění pozemků pro výstavbu.
-Z důvodu obdržené dotace z Ministerstva pro místní rozvoj je nutné provést výběrové řízení
na dodavatele. Zastupitelé pověřili radu zajištěním výběrového řízení na dodavatele prvků na
dětské hřiště v Ubušíně. Na jednání rady obdrží zastupitelé pozvánku.
Budou osloveny firmy:
- Hřiště Pod Květinou s.r.o., Výstaviště 463, Písek
- Hřiště s.r.o. Atriová 2, Brno-Ivanovice
- TR Antoš s.r.o., Nad Perchtou 1631, Turnov
11-0-0
-Zastupitelé byli vyzvání k zapojení do redakční rady Jimramovského zpravodaje a
k podávání příspěvků. Byl diskutován obsah zpravodaje a pravidelnost vydávání.
-Zastupitelé byli seznámeni se studií "Rekonstrukce sokolovny", Rekonstrukce spočívá
v uvolnění současných prostorů pro toalety a kuchyňku jako přisáli, nové sociální zázemí by
mělo být přistavěno směrem k 8 bytovým jednotkám na PaděLku. Z finančních důvodů
nebude v nejbližší době rekonstrukce realizována.
-Zastupitelé byli informováni o záměru provést směnu pozemků s Povodím Moravy kolem
řeky Fryšávky.
- Byla vznesena připomínka k výběru místních poplatků za užívání veřejného prostranství. Je
třeba kontrolovat zda odpovídá cena nájmu a skutečně využívaná prodejní plocha.
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