
Zápis č. 1/2012
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 19.1.2012 v budově radnice

v Jimramově.

Přítomni: 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)

1. Schválení programu jednání
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Zpráva předsedkyně finančního výboru o činnosti výboru za rok 2011
4. Zpráva předsedy kontrolního výboru o činnosti výboru za rok 2011
5. Krajský dotační program "Program obnovy venkova' - rozhodnutí o využití dotace
6. Různé 15-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Miroslav Matýsek a Ing. Vít Kutal. 13-0-2

3. Zpráva předsedkyně finančního výboru za rok 2011
Předsedkyně finančního výboru paní Dana Pachovská přednesla zprávu o činnosti finančního
výboru za rok 2011. Zastupitelé vzali tuto zprávu na vědomí.

4. Zpráva předsedy kontrolního výboru o činnosti výboru za rok 2011
Předseda kontrolního výboru pan Petr Vojta přednesl zprávu o činnosti kontrolního výboru za
rok 2011. Zastupitelé vzali tuto zprávu na vědomí.

5. Krajský dotační program "Program obnovy venkova"-rozhodnutí o
využití dotace

V rámci krajského dotačního programu "Program obnovy venkova" lze získat dotaci
104.000,- až 140.000,-Kč. Minimální podíl příjemce dotace je 50 % nákladů projektu.
Zastupitelé rozhodli realizovat v rámci tohoto programu opravu chodníku v Jimramově od
č.p.66 po zámek, včetně zpevnění části manipulační plochy před zámkem. Celkové náklady
na tuto akci činí 253.560,-Kč včetně DPH.
ZM rozhodlo podat žádost o dotaci na tuto akci. 15-0-0

6. Různé
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě

Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy mezi Městysem Jimramov a dopravcem Zlatovánek
spol. s. r. o. Na základě této smlouvy by Městys Jimramov dotoval ztráty na lince Č. 6800832
(Polička-Jimramov, Jimramov-Polička) spoje č.l00,101,102,103,104,105,106,1 07, které jezdí
od zavedení nového jízdního řádu v sobotu a v neděli. Do zavedení nového jízdního řádu



Městys Jimramov dotoval spoje na lince Č. 680024 a to č. 7,8,10,18,19,25, které jezdily buď
v sobotu nebo v neděli. Roční příspěvek Městyse Jimramov firmě Zlatovánek v loňském roce
činil cca 20000,-Kč. Pokud bychom smlouvu na výše uvedené spoje s firmou Zlatovánek
uzavřeli, museli bychom firmě Zlato vánek při stejné obsazenosti autobusu, jaký byl dosud,
platit částku více než 50.000,-Kč/rok.
Zastupitelstvo rozhodlo přispívat firmě Zlatovánek pouze na spoj Č. 106 s odjezdem
z Jimramova v 17.00 hod a s příjezdem do Poličky v 17.27 hod. a to pouze v neděli.

15-0-0

-Darování evangelického hřbitova Městysu Jimramov
ČCE v Jimramově souhlasí s darováním evangelického hřbitova Městysu Jimramov za
podmínky, že na pozemek kolem kostela bude zapsáno věcné břemeno týkající se
inženýrských sítí - připojení elektrické energie, odvod dešťových vod. Z tohoto důvodu bude
nutné zaměřit kostel a přilehlý prostor, kterého se věcné břemeno týká. Po provedení
zaměření bude vypracována darovací smlouva.

Benátský most
Kraj Vysočina má od loňského roku zpracovánu dokumentaci a stavební povolení na
vybudování nového Benátského mostu.V letošním roce bohužel k realizaci nedojde, stavba
mostu nebyla zařazena do rozpočtu Kraje Vysočina. Kraj upřednostnil jiné mosty, které
jsou ještě v horším technickém stavu. Lze předpokládat, že by k výstavbě nového
Benátského mostu mohlo dojít v roce 2013.

Rekonstrukce části úseku silnice Jimramov- Strachujov
Kraj Vysočina plánuje zrekonstruovat část silnice v úseku Jimrarnov- Strachujov. Kraj
doposud nemá uzavřené smlouvy s některými majiteli dotčených pozemků, a proto
rekonstrukce této silnice nebude v letošním roce realizována. VzWedem k havarijnímu stavu
opěrné zdi mezi řekou a touto komunikací, kraj rozhodl tuto opěrnou zeď řešit samostatně.
Pokud se kraji podaří včas získat stavební povolení, mělo by dojít k realizaci této stavby
ještě letos.

Rekonstrukce silnice
Na základě požadavku Městyse Jimramov Kraj Vysočina zadal vypracování projektové
dokumentace na opravu silnice před Bludníkem po křižovatku na ulici Borovnická.
Rekonstrukce spočívá v předláždění současně zad1ážděného úseku a vybudováním nového
odvodnění komuníkace. V současné době probíhají jednání s majiteli pozemků. V případě
získání souhlasu od rodiny Belcredi s posunutím současného oplocení Bludníku v některých
místech cca o 1 m, bylo by možné s komuníkací vyprojektovat nový chodník.

Zaměření a vytyčení pozemku u Fryšávky
Na požadavek Městyse Jimramov proběhlo zaměření a vytyčení hranic pozemku řeky
Fryšávky před lávkou u Pulgretových , který je v současné době v majetku Povodí Moravy a
je veden jako řeka a pozemku ve vlastnictví Městyse Jimramov, který se v současné době



nachází v řečišti Fryšávky. Byla podána žádost na Povodí Moravy o výměnu pozemků. V
současné době lze bez problémů procházet k lávce přes řeku Fryšávku.

Soutěž o ce~u za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ
za rok 2011

Městys Jirnramov se přihlásil do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu
regenerace městské památkové zóny za rok 2011. Dne 26.1.2012 přijede do Jirnramova
hodnotící komise z Telče.

Stížnost
Pan Krejčí podal stížnost na průběh voleb do Školské rady. Zastupitelstvo pověřilo Kontrolní
výbor, aby celou situaci prošetřil a podal informaci na příští schůzi ZM. 15-0-0

Zápisy ZM
Zastupitelstvo rozhodlo na každém svém jednání
usnesení zápisu z minulého jednání ZM.

v bodu "různé" provést kontrolu plnění
15-0-0

Zapsal: Au1 Starosta:

Dne: ,f,/ I. 2tJI1. Místostarosta:

Ověřovatelé:


