Zápis

Č.

5/2012

z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 28.6.2012 v budově radnice
v Jimramově
Přítomní: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,
Matýsek Miroslav, Pachovská Dana, Procházka Libor, Šikulová Věra, Tušla Josef,
Vojta Petr
10-0-0
Omluveni: Mgr. Chládek Petr, Kalášek Pavel, Ing. Kutal Vít, Ing. Petr Jan, Ing. Šikula Pavel
5-0-0

l.Schválení programu jednání
Zastupitelé projednali a schválili doplnění programu jednání o následující:
- Nákup pozemků v oblasti prameniště pitné vody (bod č.12)
I.Schválení programu jednání
2.Volba ověřovatelů zápisu
3. Odprodej pozemků EN 3341 a EN 334/1 v k.ú. Jimramov
4.Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí
5. Směnná smlouva s Povodím Moravy
6. Zpráva o výsledku hospodaření Městyse Jimramov za rok 2011
7. Závěrečný účet Městyse Jimramov za rok 2011
8. Dotace z fondu Vysočiny "Sportoviště 2012"
9. Rozhodnutí o realizaci opravy střechy kabin na fotbalovém hřišti v Jimramově
10. Nákup pozemků pod místními komunikacemi
11. Rozpočtové opatření Městyse Jimrarnov č. 2/2012
Různé

10-0-0

2.Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Zdeněk Bureš a pan Oldřich Hejtmánek. 10-0-0

3. Odprodej pozemků EN 334/2 a EN 334/1 v k.ú. Jimramov
Paní Marie Šikulová, Padělek 291, Jimramov, žádá o odprodej části pozemků pod bývalou
drůbežárnou, kterou vlastní. Jedná o pozemek EN 334/1 o výměře 54 m 2 a pozemek EN
334/2 o výměře 24 m 2 oba v k.ú. Jimramov. ZM rozhodlo o odprodeji pozemků za cenu 50,Kč/m 2 •
10-0-0

4.Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí
Zastupitelstvo Městyse Jimramov schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č.j.
UZSVMlBZRl2249/2012-BZRM,
a to pozemku parc.č. 825/2 v obci Jimramov a k.ú.
Trhonice, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví Městyse
Jimramov, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. III této smlouvy.
10-0-0

Zastupitelstvo Městyse Jimramov schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č.j.
UZSVMlBZR/I981/2012-BZRM,
a to pozemku parc.č.1264 v obci Jimramov a k.ú.
Jimramov, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví Městyse
Jilnramov.
10-0-0

5. Směnná smlouva s Povodím Moravy
ZM projednalo návrh Směnné smlouvy č. PM027617/2012-ZDMaj/Sm
mezi Městysem
Jimramov a Povodím Moravy, s.p. Uzavřením smlouvy Městys Jirnramov získává pozemek
nové parc.č. 1255/2 v k.ú. Jimramov a předává Povodí Moravy pozemky pod řekou
Fryšávkou v této oblasti a to pozemek p.č. 568/13, 568/12, a 192/4 v k.ú. Jimramov. Městys
Jimramov získá doplatek 2410,-Kč. ZM rozhodlo o uzavření Směnné smlouvy.
10-0-0

6. Zpráva o výsledku hospodaření Městyse Jimramov za rok 2011
7. Závěrečný účet Městyse Jimramov za rok 2011
Zastupitelstvo městyse schválilo celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za
rok 2011 včetně "Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Jimramov za rok
2011" bez výhrad a celkové vyúčtování vodovodu, čav a kanalizace za rok 2011.
10-0-0

8. Dotace z fondu Vysočiny "Sportoviště 2012"
Městys Jimramov získal dotaci z fondu Vysočiny "Sportoviště
ZM rozhodlo o přijetí dotace.

2012" ve výši 22.000,-Kč.
10-0-0

9. Rozhodnutí o realizaci opravy střechy kabin na fotbalovém hřišti
v Jimramově
ZM rozhodlo o realizaci opravy střechy kabin na fotbalovém hřišti v Jimramově v celkové
ceně 73912,-Kč. Na tuto akci bude využita dotace z fondu Vysočiny "Sportoviště 2012" ve
výši 22.000,-Kč.
10-0-0

10. Nákup pozemků pod místními komunikacemi
ZM vybralo pozemky pod místními komunikacemi, které by připadaly k vykoupení v roce
2012.zM pověřilo starostu, aby nákup pozemků projednal s majiteli. O odkupu pozemků bude
rozhodnuto na příští schůzi ZM.

11. Rozpočtové opatření Městyse Jimramov č. 2/2012
ZM schválilo rozpočtové opatření Městyse Jirnramov č. 2/2012, které je přílohou č. 1 tohoto
zápisu.
10-0-0

12. Nákup pozemků v oblasti prameniště pitné vody
ZM rozhodlo o odkupu pozemků p.č. 542/1 o výměře 872 m 2 a p.č. 542/11 o výměře 297 m 2
v k.ú. Jimramov za celkovou cenu 5000,-Kč od pana Josefa Horáka a pana Pavla Horáka.
10-0-0

Různé:
- Ředitelka MŠ a ZŠ Jimramov požádala o navýšení rozpočtu z důvodu navýšení kapacity
v MŠ. Jedná se o drobné stavební úpravy a vybavení MŠ. Žádosti bude vyhověno tak, aby nic
nebránilo rozšíření mateřské školky od 1.9.2012.
-Firma E.ON bude v letošním roce pokračovat s kabelizací venkovního vedení el. rozvodů,
práce budou zahájeny v 28. týdnu. Jedná se o úsek od zámku po hasičskou zbrojnici a od
Havlišových po Kunhartovi.
-Dne 4.7.2012 bude Krajská správa a údržba silnic Vysočiny předávat staveniště pro stavbu
rekonstrukce opěrné zdi u Kmáčových. Následně bude zahájena stavba.
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Ověřovatelé:

~~/

Starosta:

R02

příjmy:

Kč

dotace "Sportoviště 2012"
dotace z Min.kultury

4122
34054-4116

na čp. 29 Jimramov

22000
200000
222000

výdaje:
oprava střechy kabin (soc.zázemí)
předání dotace z Min.kultury

majitelům

rezerva snížení (1,046.778,-)

3419-5171
čp.29

34054-3322-5192

73912
200000

-51912
222000

rezerva po schválení RO 2 činí
Jimramov: 28.6.2012

994866

