
Zápis č. 6/2012
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6.9.2012 v budově radnice

v Jimramově.

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,
Kalášek Pavel, Ing. Kutal Vít, Matýsek Miroslav, Ing. Petr Jan, Procházka Libor,
Ing. Šikula Pavel, Tušla Josef, Vojta Petr (12)

Omluveni: Mgr. Chládek Petr, Pachovská Dana, Šikulová Věra (3)

l.Schválení programu jednání
Zastupitelé projednali a schválili doplnění programu jednání o následující:
- 6. Přijetí dotace z Kraje Vysočina na kompostovací sila
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Rekonstrukce veřejného osvětlení v Jirnramově
4. Darovací smlouva-dar Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti zákl. škol
5. Odprodej pozemku pod garáží st. 187 v k.ú. Trhonice
7. Rozpočtové opatření Městyse Jirnramov Č. 3/2012
8. Různé 12-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni Ing. Kutal Vít a Ing. Petr Jan. 10-0-2

3. Rekonstrukce veřejného osvětlení v Jimramově
V měsíci červenci letošního roku začala firma E-mont s kabelizací elektrických rozvodů
v úseku od zámku po trafostanici u Bradáčových a od Havlišových po křižovatku ulic Panská
a Padělek. Součástí této akce je odstranění nadzemního vedení včetně sloupů. Současně
s kabely elektrického vedení byl do výkopů uložen kabel i pro veřejné osvětlení. Náklady na
uložení vedení veřejného osvětlení do země ve výše uvedené oblasti činí 93.340,-Kč včetně
DPH. S rekonstrukcí veřejného osvětlení se bude pokračovat v příštím roce. Bude pořízeno
cca 10 sloupů veřejného osvětlení včetně světel (předpokládaná cena 100.000,-Kč) a
rozmístěno v úseku mezi hasičskou zbrojnicí, zámkem a křižovatkou ulicí Panská a Padělek.
ZM rozhodlo o uzavření smlouvy na dodávku kabeláže s firmou Libor Beneš. 12-0-0

4. Darovací smlouva-dar Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací
činnosti zákl. škol
Zastupitelé projednali darovací smlouvu mezi Krajem Vysočina a Městysem Jimramov
týkající se podpory převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se
speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto
žáků. Kraj Vysočina poskytuje Městysu Jimramov finanční dar ve výši 1000,-Kč. Zastupitelé
rozhodli o přijetí tohoto daru. 12-0-0



5. Odprodej pozemku pod garáží st. 187 v k.ú. Trhonice
ZM projednalo žádost o odprodej pozemku st. 187 v k.ú. Trhonice, pod garáží Na Vápenici.
Záměr o odprodeji byl řádně zveřejněn, nebyly vzne eny připomínky. ZM rozhodlo o
odprodeji pozemku st. 187 v k.ú. Trhonice o výměře 23 m 2 z majetku Městyse Jimramov do
vlastnictví majitele garáže pana Jana Cahy, Zahradní 32, 592 42 Jimramov. Pozemek bude
prodán za celkovou cenu 200,-Kč. 12-0-0

6. Přijetí dotace z Kraje Vysočina na kompostovací sila
Městys Jimramov obdržel na základě žádosti dotaci z Kraje Vysočina na pořízení
kompostovacích sil dotaci ve výši 25.000,-Kč. Zastupitelé rozhodli přijmout tuto dotaci.

12-0-0
7. Rozpočtové opatření Městyse Jimramov č. 3/2012
Zastupitelstvo Městyse Jirnramov projednalo rozpočtového opatření č. 3/2012.
Na straně příjmů došlo k navýšení některých položek, celkem o 202.206,-Kč.
Na straně výdajů se doplňuje:
- pořízení kompostérů v hodnotě 52.764,-Kč
- kapitola veřejné osvětlení se navyšuje o částku 94.000,-Kč
- kapitola požární ochrana se navyšuje o 400.000,-Kč. Důvodem navýšení této kapitoly je
pořízení vazby na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Jimramově a probíhající přístavba
hasičské zbrojnice v Trhonicích.
Celkem na straně výdajů došlo k navýšení částky o 546.764,-Kč.
Rozpočtové opatření č. 312012 je přílohou tohoto zápisu. ZM schválilo rozpočtové opatření
Městyse Jirnramov č. 3/2012. 12-0-0

Různé:
-Probíhá vyřízení stavebního povolení na rekonstrukci veřejného osvětlení v Ubušíně.
V případě získání dotace bude realizováno v roce 2013.

-Dne 20.8.2012 Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí,
nařídil majiteli objektu Jirnramov č.p. 108 (Koruna) nutné zabezpečovací práce, které mají
být provedeny nejpozději do 15.11.2012.

-Byl zpracován projekt na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Jirnramově. V letošním roce
bychom chtěli získat stavební povolení. Zastupitelstvo o dalším postupu bude jednat na
začátku roku 2013.

-Na základě připomínek občanů projednávali zastupitelé možnost vybudování přechodu pro
chodce v dolní části náměstí. Byly zvažovány důvody pro i proti. Dle současných norem
může být maximální délka přechodu maximálně 7 m, pokud by měl být přechod delší, musí
být na vozovce vybudován dělící ostrůvek. V Jirnramově je šířka komunikace v tomto prostoru
8,3 m, tudíž by bylo nutné uprostřed vozovky vybudovat ostrůvek, nebo komunikaci zúžit.
Z hlediska bezpečnosti silničního provozu v dolní části náměstí se jeví jako více
problematický úsek od bývalé školy kolem Kašových, kde z důvodu nedostatku místa není



možné vybudovat chodník. Zastupitelé se shodli na tom že nejlepší bude počkat jak bude
vyřešen současný stav objektu "Koruna".

-Zastupitelé rozhodli prověřit možnost zalesnění pozemku p.č. 725/2 v k.ú. Trhonice o
výměře 6083 m 2 a možnost získání dotace. Jedná se o pozemek mezi malým Trhonickým
potokem a silnicí na Poličku v majetku Městyse Jimramov.

-Na květen roku 2013 připadá výročí 150 let od narození Viléma Mrštíka. ZM rozhodlo
pokusit se získat dotaci na opravu pamětní desky.

-ZM rozhodlo zajistit nabídku na zpracování dokumentace na demolici mostu u moštámy a
vypracování dokumentace na lávku pro pěší.

.e.»>
Zapsala: jan.:::l ~ Starosta:

Ověřovatelé:

~istostaro~Dne: 1'.1. ?t:J/c



Příloha č. 1 k zápisu z jednání ZM Jimramov č. 6/2012

R03 (ZM dne: 6.září 2012)

příjmy:

daň z příjmů fyzických osob
neinv.dotace - Prac. úřad
neinv.dotace - Prac.úřad
pěstební činnost
ostatní záležitosti kultury
údržba inž.sítí - pronájem plynovodu
činnost místní správy
dotace na kompostéry

1112
33113234-4116
33513234-4116
1031-2111
3319-2111
3633-2132
6171-2111

4122

80000
1531
8675

40000
20000
19000

8000
25000

výdaje:
požární ochrana
veřejné osvětlení
kompostéry

5512-5171
3631-5171
3722-5139

202206

400000
94000
52764

Rezerva po schválení RO 3 činí 650.308,- Kč.

Jimramov: 6.září 2012

546764


