Zápis č. 4/2012
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v

Jimramově
Přítornni: 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, Šikulová Věra, Tušla Josef,
Vojta Petr
15-0-0

l.Schválení programu jednání
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Rozhodnutí o přijetí dotace na akci "Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov"
4. Schválení realizace akce "Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov"
5. Seznámení s výsledkem výběrového řízení na poskytnutí úvěru na akci "Kanalizace a
ČOV aglomerace Jimramov"
6. Uzavření smlouvy o přijetí investičního úvěru
7. Zpracování projektové dokumentace na dešťovou kanalizaci na Náměstí Jana Karafiáta
v Jimramově
8. Kontrola čerpání rozpočtu Městyse Jimramov k 31.3.2012
9. Rozhodnutí o realizaci akce "Oprava chodníku" na Náměstí Jana Karafiáta v Jimramově
10. Přijmutí rozpočtového opatření č.1/20 12
11. Projednání žádosti o dotaci z Kraje Vysočina z programu "Rozvoj vesnice 2012"
12. Projednání směnné smlouvy s Povodím Moravy
13. Projednání žádosti ZŠ a MŠ Jimramov o rozšíření kapacity MŠ
14. Smlouva o zastavení pohledávek
15. Různé
15-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta.

13-0-2

3. Rozhodnutí o přijetí dotace na akci "Kanalizace a ČOV aglomerace
Jimramov"
Na tuto akci obdržel Městys Jimramov dotaci od Ministerstva zemědělství ve vysi
37.402.000,-Kč (pro rok 2011 - 195.000,-Kč, pro rok 2012 - 31.032.000,-Kč, pro rok 2013
- 6.175.000,-Kč). ZM rozhodlo o přijetí dotace na akci "Kanalizace a ČOV aglomerace
Jimramov" .
15-0-0

4. Schválení realizace akce "Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov"
Celkové náklady akce jsou 46.752.000,-Kč bez DPH. Na tuto akci obdržel Městys Jimramov
dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 37.402.000,-Kč. Celkový vlastní podíl činí
9.350.000,-Kč. Vlastní podíl bude hrazen z příjmu rozpočtu roku 2012 ar. 2013 bankovním
úvěrem ve výši do 8.000.000,-Kč. Projekt musí být zrealizován nejpozději do 30.11.2013 a

předložena dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do 31.5.2014. Akce se týká
rekonstrukce stávající ČOV, vybudování nového řadu na Padělku a v Potokách , připojení ke
stávající kanalizační síti ulice Borovnické, V Sytinách, Žabárny, U Fryšávky, Mostní, části
Náměstí Jana Karafiáta a vybudování nové kanalizační sítě v Sedlištích včetně připojení
k jimramovské kanalizaci. ZM rozhodlo o realizaci této akce.
15-0-0

5. Seznámení s výsledkem výběrového řízení na poskytnutí úvěru na akci
"Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov"
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem výběrového řízení na poskytnutí úvěru na akci
"Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov". Bylo osloveno 5 bank, nabídku podala pouze
Česká spořitelna, a.s. Nabídková cena činí 1.719.908,50,-Kč. ZM rozhodlo na základě
doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky a to od České spořitelny a.s.
15-0-0

6. Uzavření Smlouvy o přijetí investičního úvěru
ZM projednalo Smlouvu o úvěru č. 10412112/LCD, týkající se fmancování akce "Kanalizace
a ČOV aglomerace Jimramov", úvěrová částka činí 8.000.000,-Kč. Úvěr lze čerpat na základě
obdržení dotace ve výši 37.402.000,-Kč. Městys Jimramov musí před zahájením čerpání
úvěru z vlastních finančních prostředků investovat do realizace projektu
minimálně
1.350.000,-Kč. První splátka bude zaplacena do 31.12.2013, poslední splátka bude zaplacena
do 30.9.2028. Městys Jimramov není povinen platit náhradu za předčasné splacení úvěru a
nebo jeho části. Banka nebude vůči Městysu Jimramov uplatňovat žádný poplatek ani žádnou
sankci za nevyčerpání úvěrové částky v plné výši. ZM rozhodlo o schválení podle § 85,
písmo j) zák.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů uzavření smlouvy o
přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a.s. (IČ_ 45244782) do výše 8.000.000,-Kč na
financování akce "Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov" se splatností do 30.9.2028
zajištěného budoucími příjmy obce.
15-0-0
č.

Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o úvěru Č. 10412/12/LCD. Na základě tohoto dodatku může Městys
Jimramov čerpat úvěr již po investování částky 700.000,- Kč z vlastních prostředků do
projektu. Úvěr lze čerpat při dodržení dotace v minimální výši 37.300.000,-Kč. ZM rozhodlo
o uzavření Dodatku Č. 1.
15-0-0

7. Zpracování projektové dokumentace na dešt'ovou kanalizaci na Náměstí
Jana Karafiáta v Jimramově
Městys Jimramov obdržel na zpracování dokumentace na dešťovou kanalizaci na Náměstí
Jana Karafiáta od č.p. 43 po č.p. 37 dvě nabídky:
Firma EVČ s.r.o. nabídla cenu 57.600,-Kč včetně DPH.
Firma BETA PROJEKT 30.000,-Kč včetně DPH. ZM rozhodlo o zadání zpracování
dokumentace firmě BETA PROJEKT.
15-0-0

8. Kontrola čerpání rozpočtu Městyse Jimramov k 31.3.2012
ZM provedlo kontrolu čerpání rozpočtu Městyse Jimramov ke dni 31.3.2012.

9. Rozhodnutí o realizaci akce "Oprava chodníku"
Karafiáta v Jimramově

na Náměstí Jana

ZM rozhodlo o realizaci akce "Oprava chodníku" na Náměstí Jana Karafiáta v Jimramově
v úseku od č.p. 66 po vjezd do zámku včetně přilehlé části manipulační plochy. Cena akce
253.560,-KČ včetně DPH. Na tuto akci obdrží Městys Jimramov dotaci od Kraje Vysočina ve
výši 107.000,-Kč. Zastupitelstvo rozhodlo o uzavření smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké
Mýto S.r.o.
15-0-0

10. Přijmutí rozpočtového opatření č. 1/2012
ZM projednalo a schválilo návrh rozpočtového
tohoto zápisu.

opatření č. 1/2012, který je přílohou Č. 1
15-0-0

11. Projednání žádosti o dotaci z Kraje Vysočina z programu "Rozvoj
vesnice 2012"
Kraj Vysočina vypsal výzvu k předkládání projektů v programu "Rozvoj vesnice 2012".
Jedná se o možnost požádat o 50 % dotaci na opravu a rozšíření veřejného osvětlení
v místních částech. Maximální výše dotace je 150.000,-Kč. Žádost je nutno podat do
20.6.2012. V případě poskytnutí dotace je nutno akci zrealizovat do 31.10.2013. ZM rozhodlo
podat žádost na opravu a rozšíření veřejného osvětlení v Ubušíně , rozpočtové náklady na tuto
akci činí 387.333,-Kč včetně DPH.
15-0-0

12. Projednání směnné smlouvy ~ Povodím Moravy
Městys Jirnramov obdržel návrh směnné smlouvy z Povodí Moravy S.p., týkající se směny
pozemků u Pulgretových. Jedná se o nově vzniklé pozemky KN 1255/2 o výměře 621 m 2 ve
správě Povodí Moravy, s.p. a pozemků ve vlastnictví Městyse Jimramově
KN 192/4 o
výměře 214 m 2 , KN 568/12 o výměře 345 m 2 a KN 568/13 o výměře 100 m 2 vše v k.Ú.
Jimramov. ZM rozhodlo o zveřejnění záměru směnit výše uvedené pozemky.
15-0-0

13. Projednání žádosti ZŠ a MŠ Jimramov o rozšíření kapacity MŠ
Zastupitelstvo projednalo žádost ZŠ a MŠ Jimramov o rozšíření kapacity MŠ o 15 míst pro
předškoláky. ZM rozhodlo zřídit další oddělení MŠ, které bude součástí MŠ a ZŠ Jimramov
a podat žádost o zápis změny v údajích v rejstříků škol dle § 147 zákona Č. 561/2004 Sb.
v platném znění. Budou provedeny i nezbytné technické úpravy vyplývající z požadavků
Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina.
15-0-0

14. Smlouva o zastavení pohledávek
Městys Jimramov obdržel od České spořitelny, a.s. návrh Smlouvy o zastavení pohledávek
z pojistného plnění Č. ZP-P2/497/09/LCD.
Smlouva se týká náhrady pojistného plnění
z případné pojistné události bytového domu Ubušínská 67 tzn. že případné pojistné plnění
neobdrží Městys Jirnramov, ale Česká spořitelna, a.s., u které máme na tento dům hypotéku.

Tento požadavek České spořitelny, a.s. vznikl z důvodu změny pojišťovny u výše uvedeného
bytového domu. ZM rozhodlo o uzavření smlouvy.
15-0-0
Různé:
-Recyc1ing - kovové odpady a.s. mají zájem rozšiřovat své služby a zjišťují možnosti
vybudování provozovny v Jimramově. Městys Jimramov nemá žádné vhodné pozemky na
kterých by bylo možné provozovnu vybudovat.
-Pan Josef Horák nabídnul k odprodeji Městysu Jimramov pozemky p.č. 542/1 a p.č. 542/11
v k.ú. Jimramov. Tyto pozemky jsou součástí prameniště obecního vodovodu. Na tyto
pozemky bude zpracován odhad.
- Od 10.6.2012 dochází k dalšímu omezení autobusových spojů na lince 680832, kterou
zajišťuje firma Zlatovánek spol. S.r.o. Dochází mimo jiné ke zrušení spoje č. 3 ( odjezd 3.45
hod. z Poličky - příjezd 4.25 hod. do Jimramova). Některé spoje nebudou zajíždět do
Jimramova a budou končit v Korouhvi na dolní zastávce. V prosinci loňského roku byly
zpracovány nové jízdní řády firmou IREDO. Nově vzniklé ztrátové spoje dotuje Pardubický
kraj pouze ve svém kraji, Kraj Vysočina na tyto spoje rovněž nechce přispívat.
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Příloha č. 1 k zápisu ZM č. 4/2012, bod 10:

RO 1
příjmy

výdaje:

veř.prosp.místa

4-11/2012

veř.prosp.místa

1-2/2012

chodník -náměstí

(od čp.65-66)

dotace na provoz DPS

13101-4116

320000

13234-4116

107000

13305-4116

-24000

4122

28000

úvěr 2012

8123

5325000

příjem dotace 2012 Min.zem.
dotace programová

29898-4216

veř.prosp.místa

1-2/12

33123-4116

3745-5011

320000

3745-5031

108800

3745-5011

32000

3745-5031.

10880

výběrové řízení na úvěr

2321-6121

15000

kanalizace r.2012-st.dozor

2321-6121

120000

okna do školní jídelny

3113-5171

56717

44000

chodník -náměstí

2219-5171

253560

415568,8

kanalizace r.2012

2321-6121

37057000

31032000

4122
pro ZŠ

4-11/2012

32000

41xx

dotace - hasiči

dotace KÚ na DPS

veř.prosp.místa

(od čp.65-66)

Kraj Vysočina-dar ZŠ

4122

30476

kanalizace-archeolog. výzkum

2321-6121

100000

příjem z loterie

1351

35000

kanalizace-koordinátor

2321-6121

36000

BOZP

dividendy

6310-2142

4500

kanalizace-autorský

2321-6121

70000

dar-ekumen.bohoslužba

5512-2321

5536

rozšíření kanalizace Jimramov

2321-6121

127200

místní rozhlas

3341-2111

500

map.podklady

2321-5169

16200

věcná břemena

3639-2119

30000

pronájem pozemků

3639-2131

5000

zeleň - příjem

3745-2111

15000

Kraj Vysočina-dar ZŠ

almanach, DVD

650-3319-2111

15000

pěstební činnost - 1031

I

37420580,81

dozor

pro rozš.kanal.

projekt na dešť.kanalizaci

2321-5169

30000

dotace programová

3113-5336

415568,8

3113-5321

30476

pro ZŠ

5139-spotř.materiál

25000

5156-PHM

20000

5171-údržba

7000

zájmová činnost a rekr. - 3421
5137-drobný

5601

komunální služby-3639

Pozn.:
rezerva po schválení RO 1 činí

dlouh.majetek

1,046.778,- Kč

5137-drobný

dlouh.majetek

rezerva snížení (2,493,2 tis.)

10000

I

-1446422

37420580,81

