
Zápis Č. 5/2014

z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 26.6.2014 v budově radnice
v Jimramově

Přitornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef
Mgr. Chládek Petr Kalášek Pavel Ing. Vít Kutal, Matýsek Miroslav, Pachovská
Dana, Ing. Petr Jan, Tušla Josef, Ing. Šikula Pavel, Šikulová Věra Vojta Petr. (14)

Omluven: Vícha Petr. (I)

1. Schválení programu jednání
Program jednání byl rozšířen o následující body:
9. Zajištění realizačního managementu na zateplení ZŠ

10. Výběrové řízení na dodavatele prvků dětského hřiště
11. Schváleni výběru dodavatele ZŠ
12. Autorský dozor na zateplení ZŠ
13. Technický dozor na zatepleni ZŠ
14. Schválení výběru dodavatele "Realizace protipovodňových opatřeni v Městysi

Jimramov"
15. Pověření rady výběrem dodavatele povodňového plánu
16. Vyúčtováni vodného a stočného za rok 2013

2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Změna katastrálního území
4. Pořízení kornpostérů
5. Pořízeni rekonstrukce veřejného osvětleni v Ubušíně
6. Příspěvek na obnovu mlýna v Trhonicích
7. Projednání a schválení účetní závěrky a závěrečného účtu

za rok 2013
8. Výběr dodavatele kanalizační sítě - Trhonice

17. Rozpočtové opatření Č. 2
18. Různé 14-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Jan Petr a pan Petr Vojta. 12-0-2

3. Změna katastrálního území
Zastupitelstvo Městyse Jimramov projednalo následující změnu hranice obce Jimramov a ní
související změnu hranice katastrálního území. Na základě geometrického plánu
č.l 05250/20 13, který vyhotovil Ing. Petr Rovný. obec Věcov, katastrálni území Jimramovské
Pavlovice se tímto geometrickým plánem vzniklé parcely 460/9, 460/1 O, 460/14. 460/13
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460112 a 460/11 převádi z k.ů. Jimrarnovské Pavlovice obec Včcov na k.ú. Jimramov. obec
Jimramov. Jedná se o parcely pod uzavřenou skládkou.

Zastupitelstvo Městyse Jimramov schvaluje podání žádosti na Katastrální úřad ve Žďáře

nad šázavou o změnu hranice obce Jimrarnov a Věcov a s ní souvi ející změnu hranice
katastrálního území. 14-0-0

Zastupitelstvo Městyse Jimramov schvaluje uzavření dohody s obcí Věcov o změně hranice
obce Jimramov a Věcov a s ní ouviscjíci změně hranice katastrálního území. 14-0-0

·t Pořízem kompo térů
Do výběrového řízení na dodavatele kompo téru pro občany Městysc Jirnramov se přihlá ili 3
uchazeči. z nichž bylo ýběrovou komisí se .iavcno následující pořadí: I. Jelínek Trading
spol. s r. o .. 2. lEV A-TEC s. r. o. a 3. , ITA CZ a. .. Výběrová komise doporučila
za tupitelstvu ke schválení dodavatele Jelínek Trading spol. s r. o. za částku 552 720.- Kč
včetně DPH.

Zastupitelstvo schválilo výběr dodavatele kornpostéru a podepsání smlouvy s vítěznou firmou
Jelínek Trading spol. s r. o.. 14-0-0

5. Pořízení rekonstrukce veřejného osvětlení v Ubušíně
Městys Jimramov obdržel nabídku od firmy E.mon1. s. r. o. na vypracování projektu
veřejného osvětlení v Ubušíně :1..<1 cenu 44 770.- Kč včetně DPI I. Tato firma ypracovává
projektovou dokumentaci na kabelizaci cl. rozvodu v Ubušíně pro firmu E.O .

Zastupitelstvo rozhodlo uzavřít smlouvu s firmou E.mont na vypracování projektové
dokumentace za výše uvedenou částku. 14-0-0

6. Příspěvek na obnovu mlýna v Trhonicích
obdržela dotaci od Kraje Vy očina na obnovu vodního mlýna v Trhonicích.

čímž splnila podmínku zastupitel t a mě. ty .e. viz Zápis č. 9/2013. bod 4. pro udělení
finančního příspěvku městyse e výši 40 101.- Kč. Příspěvek bude poskytnut na základě
podepsané smlouvy. 14-0-0

7. Projednání a schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2013
Zastupitelstvo chválilo účetní závěrku Městy e Jimramov sestavenou k rozvahovému dni
31. 12.2013. 14-0-0

Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet Městyse Jimrarnov za r. 2013 společně se zprávou
o výsledku přezkoumání hosp dařcní za r. 201" s výhradou. dále přijalo toto opatření
k odstranění zjištčného nedostatku: inventurní soupisy budou obsahovat zákonem stanovené
náležitosti dle ~ 30 odst. 7 zákona č. 56~ /1991 Sb. zodpovídá starosta. 14-0-0

a jednání e dostavil pan Petr Vícha.
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8. Výběr dodavatele kanalizační sítě - Trhonice
Městys Jimramov obdržel nabídku od společno tí STAVEB I PORAD A, spol. s r. o.
na zpracování výběro ého řízení na doda atele kanalizační sítě v Trhonicích. abídnutá cena
je 75 000,- Kč bez DPH. končené výběrové řízení je jednou z podmínek pro podání žádosti
o dotaci na realizaci stavby.

Zastupitelstvo rozhodlo uzavřít smlouvu s firmou STAVEBNI PORAD A, spol. s r. o.
za výše zmíněnou cenu. 15-0-0

9. Zajištění realizačního managementu na zateplení ZŠ
Regionální poradenská agentura, s. r. o., která zajišťuje podklady k žádosti o dotaci
na zateplení ZŠ zaslala nabídku na zajištění realizačního managementu, který spočívá mimo
jiné v monitoringů a vypracovávání monitorovacích zpráv pod dobu 51et po zateplení ZŠ.
Celková cena za tento management činí 63 525,- Kč včetně DPI-I. V letošním roce by mělo
být uhrazeno z této sumy 18 150 - Kč.

Zastupitelstvo rozhodlo uzavřít smlouvu na výše uvedený realizační management s firmou
Regionální poradenská agentura, s. r. o. za výše zmíněnou cenu. 15-0-0

10. Výběrové řízení na dodavatele prvků dětského hřiště
Zastupitelstvo rozhodlo zadat výběrové řízení na dodavatele prvků dětského hřiště pani Haně
Veselé za cenu 7 500,- Kč. 15-0-0

Do komise na výběrové řízení na dodavatele prvků dětského hřiště byli navrženi pan Pavel
Kalášek, pan Zdeněk Bureš a paní Mgr. Jaroslava Barto v ová a jako náhradníci pánové Oldřich
Hejtmánek. Ing. Josef Homolka, Mgr. Petr Chládek. 13-0-2

11. Schválení výběru dodavatele ZŠ
Do výběrového řízení na dodavatele zateplení Z v Jimramov se přihlásilo 12 uchazečů, z nichž
bylo výběrovou komisí sestaveno následující pořadí: 1. Stavební společnost V&K s. r. o.
(Bystřice nad Pernštejnem), 2. Petr Lupoměch (Bohuňov) a 3. ALlPSUM s. r. o.
(Pohořelice). Výběrová komise doporučila zastupitelstvu ke schválení dodavatele Stavební
společnost V&K s. r. o: za částku 4 394 957,- Kč bez DPH, cožje 5 317 898.- Kč s DPH.

Zastupitelstvo schválilo
společnost V&K s. r. o ..

ýběr dodavatele a podepsání smlou y s vítěznou firmou Stavební
15-0-0

12. Autorský dozor na zateplení ZŠ
Městysi Jimramov byl nabídnut autorský dozor při zateplení ZŠ od společnosti Ing. František
Laštovička Uniprojekt (dodavatel projektové dokumentace) za částku 30250,- Kč včetně
DPH.
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Zastupitelé rozhodli uzavřít mlouvu na autor ký dozor s touto společností. 15-0-0

13. Technický dozor na zateplení ZŠ
Městysi Jimramov byl nabídnut technický dozor při zateplení ZŠ od pana Ing. Miloslava
Broučka za cenu 53 500,- Kč.

Zastupitelé rozhodli uza řít smlouvu na technický dozor s panem Ing. Miloslavem Broučkem.
15-0-0

14. Schválení výběru dodavatele "Realizace protipovodňových opatření v Městysi
Jimramov"

Do výběrového řízení na dodavatele povodňového rozhlasu se přihlásili 3 uchazeči, z nichž
výběrová komise sestavila následující pořadí: I. TEWIKO systems s. r. o. 2. ELSVO-MOST,
s. r. o. 3. Mopos Communications, a. s.. Výběrová komise doporučila zastupitelstvu
ke schválení dodavatele TEWIKO systems s. r. O. za částku 1 950 036,- Kč s DPH.

Zastupitelstvo schválilo výběr dodavatele a podepsání smlouvy s vítěznou firmou TEWIKO
systems s. r. o.. 15-0-0

15. Pověření rady výběrem dodavatele povodňového plánu
Zastupitelstvo městyse pověřilo radu výběrem dodavatele povodňového plánu. 15-0-0

16. Vyúčtování vodného a stočného za rok 2013
Zastupitelstvo projednalo celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových
předpisů pro vodné a stočné za rok 2013.

17. Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2, které je přílohou tohoto zápisu. 15-0-0

18. Různé
Zastupitelé byli informování o současném stavu připravovaných protipovodňových opatření
v Jimramově. V současné době nedalo souhlas k územnímu řízení 7 vlastníků dotčených
pozemků.

a jednání zastupitelstva byli přítomné maminky dětí v předškolním věku. Zástupkyni
maminek bylo uděleno slovo a ta předne la požadavek, aby mateřská škola měla provoz
o prázdninách delší než nabízí. Zastupitelé tento požadavek podpořili. Tímto požadavkem
se bude zabývat rada na svém jednání.

Na 1. 7. 2014 je stavebním úřadem z ového Města na Moravě plánovaná kontrolní prohlídka
objektu č. p. 108 (hotel Koruna).
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Zapsala: Bc. Jana Gregorová

Ověřovatelé: Ing. Jan Petr

Starosta:

Petr Vojta

Ing. JosefHomolka

Místostarosta: Pavel Kalášek

Dne: 30. 6. 2014
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Příloha k Zápisu č. 5/2014:

RO č. 2/2014 (ZM dne 26.6.2014)

příjmy:
090-4222-nástavba pož.zbrojnice Jimramov-ponížení krajské dotace
4122-krajská dotace pro hasiče
304-4122-dar kraje pro ZŠ
304-4122-dar kraje pro ZŠ
4122-krajská dotace na restaurování pomníku padlým
3722-2212-výnos z pokuty vyměřené Čes.insp.živ.prostředí
4111-98348-volby do EP

Rezerva po schválení RO 2 činí . 3310554,00

Kč

3000,00
28000,00
1000,00

28690,00
39000,00
15000,00
35679,00

144369,00

Kč

29690,00
79465,00
36300,00
42350,00
54450,00
45980,00
35679,00
5000,00
7500,00

44770,00
40101,00
90750,00
18150,00

530185,00

Kč

výdaje:
3113-5331-ZŠ-přeposlání - dar z kraje
3322-5171-restaurování sochy pomníku padlým

3113-6121-zpracování dokumentů k žádosti o dotaci na zateplení ZŠ
3711-6122-zpracování dokumentů a žádosti o dotaci na zametací vůz
3745-5169-zpracování dokumentů a žádosti o dotaci revitalizace parku Bludník
005-2321-6121-aktualizace projektu a rozpočtu kanalizace Trhonice
6117-5xxx-volby do EP
2310-5229- dar MAS Zubří země - "Znám křišťálovou studánku ....."
3421-5169 výběrové řízení na dodavatele prvků dětského hřiště
3631-5169-projekt veřejného osvětlení Ubušín
3322-5192-příspěvek na obnovu kulturní památky p.Horčíkové
005-2321-6121-výběrové řízení na dodavatele kanalizace Trhonice
3113-6121-realizační management na zateplení zš


