Zápis č. 9/2011
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 15.12.2011 v budově radnice
v Jimramově.
Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka
Josef, Ing. Kutal Vít, Ing. Petr Jan, Ing. Šikula Pavel, Šikulová Věra, Tušla
Josef, Vojta Petr
Omluveni: Mgr. Chládek Petr, Kalášek Pavel, Matýsek Miroslav, Pachovská Dana,
Procházka Libor

(10)
(5)

1. Schválení programu jednání
Zastupitelé projednali a schválili doplnění programu jednání o následující:
Pozemkový fond ČR, kupní smlouva Č. 1001941151 (bod č. 3)
Pozemkový fond ČR , smlouva o bezúplatném převodu pozemku (bod č. 4)
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (bod
č.5)
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
6. Rozpočet Městyse Jimramov rok 2012
7. Rozpočtové opatření Č. 5/2011 na rok 2011
8. Pověření rady narovnáním rozpočtu roku 2011
9. Dar pozemků Českobratrské církve evangelické
10.0dprodej pozemku p.č. 364/13 v k.ú. Ubušín
11.0dprodej pozemků p.č. 667/4, PK 669, část pozemku p.č. 667/1, část pozemku p.č. 667/2
vše v k.ú. Jimramov
12. Odprodej pozemku p.č. 1198/19 v k.ú. Jimramov
13. Projednání členství ve sdružení Svaz místních samospráv ČR
14. Projednání nájemného v obecních bytech
15. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p.č. 1198/15 a
p.č. 1246 v k.ú. Jimramov.
16.Různé
10-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni Ing. Jan Petr a pan Per Vojta.

8-0-2

3. Pozemkový fond ČR, kupní smlouva č. 1001941151
ZM projednalo kupní smlouvu Č. 1001941151 mezi Městysem Jimramov a Pozemkovým
fondem ČR. Pozemkový fond ČR prodává tyto pozemky v k.ú. Jimramov:
p.č. 1098/6 (orná půda) o výměře 24000 m 2, kupní cena 480.000,-KČ
p.č. 1098/7, (orná půda) o výměře 663 m 2 ,kupní cena 13.260,-Kč
p.č. 1098/8, (orná půda) o výměře 167 m 2 ,kupní cena 3.340,-Kč
Celková kupní cena činí 496.600,-Kč.

ZM rozhodlo o zaplacení kupní ceny ve výši 496.600,-Kč
1001941151

a uzavření Kupní smlouvy č.
10-0-0

4. Pozemkový fond ČR, smlouva o bezúplatném převodu pozemku
ZM projednalo Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č. 1001981151 mezi Městysem
Jimramov a Pozemkovým fondem ČR. Smlouva se týká bezúplatného převodu pozemku p.č.
97/2 v k.ú. Jimramov o výměře 564 m 2 (zastavěná plocha a nádvoří) z majetku Pozemkového
fondu do majetku Městyse Jirnramov. ZM rozhodlo o uzavření Smlouvy o bezúplatném
převodu pozemku č. 1001981151.
10-0-0

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu
ZM projednalo smlouvu o Smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi Městysem Jirnramov a E.ON Distribuce, a.s. Městys Jimramov je vlastníkem pozemku
PK 303/1 v k.ú. Trhonice. Formou věcného břemene umožní Městys Jimramov zřídit právo
umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy - spočívající v umístění příhradového stožáru na části zatížené nemovitosti. Věcné
břemeno se zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 3.000,-Kč. ZM
rozhodlo o uzavření této smlouvy.
10-0-0

6. Rozpočet Městyse Jimramov rok 2012
Rozpočet Městyse Jirnramov na rok 2012 byl řádně zveřejněn, nebyly vzneseny žádné
připomínky. Na straně příjmů byl doplněn očekávaný zůstatek z roku 2011 ve výši
900.000,-Kč. Příjmy celkem 15.014.900, Kč.
Na straně výdajů byla doplněna v kapitole kanalizace - projektová dokumentace kanalizačních
přípojek ve výši 94.800,-Kč. Jedná se o přesun z roku 2011. Výdaje celkem 12.521.700,-Kč.
Rezerva na rok 2012 činí 2.493.200,-Kč. ZM schválilo takto doplněný rozpočet na rok 2012.
9-0-1

7. Rozpočtové opatření č. 5/2011 na rok 2011
ZM projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5/2011:
- Pozemky .Balda", koupě od Pozemkového fondu ČR- výdaje 496.000,-Kč
- Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov:
VHS-Bohernia, vlastní podíl DPH - výdaje 39.000,-Kč
VHS-Bohernia -lirnitka-dotace - příjmy 195.000,-Kč
VHS-Bohernia -lirnitka - platba- výdaje 195.000,-Kč
- Dotace hasiči - příjmy 11.935,-Kč
- Požární zbrojnice Trhonice- výdaje 130.000,-Kč
10-0-0

8. Pověření rady narovnáním rozpočtu roku 2011
ZM pověřilo radu narovnáním rozpočtu Městyse Jimramov ke dni 31.12.2011.

10-0-0

9. Dar pozemků Českobratrské církve evangelické
ZM projednalo Darovací smlouvu mezi Farním sborem Českobratrské církve evangelické
v Jirnramově a Městysem Jimramov. Farní sbor daruje Městysu Jimramov tyto nemovitosti
v k. Ú. Ubušín:
Budovu (jiná stavba bez č.p.) v Ubušíně na st. parcele Č. 82 a pozemek st. 82 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 48 m 2, pozemek p.č. 322/2 ostatní plocha o výměře 550 m 2 , pozemek
p.č. 322/3 ostatní plocha o výměře 736 m 2.• ZM přijímá darované pozemky a rozhodlo o
podpisu darovací smlouvy.
10-0-0

10.0dprodej pozemku p.č. 364/13 v k.ú. Ubušín
ZM rozhodlo o odprodeji pozemku p.č. 364/13 v k.ú. Ubušín o výměře 210m 2 z majetku
Městyse Jirnramov do majetku manželů Jiřího Flodra a MUDr. Jarmily Flodrové, Myslbekova
1154/19, Židenice, Brno, za cenu 70,-Kč/m 2.
10-0-0

11.0dprodej pozemků p.č, 667/4, PK 669, část pozemku p.č. 667/1, část
pozemku p.č. 667/2 vše v k.ú. Jimramov
ZM rozhodlo o odprodeji pozemků v k.ú. Jimramov do majetku manželů Ing. arch. Jiřího
Lakomého a paní Sylvy Lakomé, Mučednická 8, Brno. Jedná se o tyto pozemky:
-pozemková parcela Č. 667/4 ostatní plocha o výměře 104 m 2, prodejní cena 30,-Kč/m 2
-pozemková parcela zjednodušené evidence PK Č. 669 (trvalý travní porost) o výměře
284 m 2 , která geometrickým plánem zaniká a je nahrazena parcelami Č. 67015 o výměře
209 m 2 a parcelou Č. 670/4 o výměře 75 m 2 v k.ú. Jimramov, prodejní cena 1O,-Kč/m 2.
- díl "a" o výměře 35 m 2 oddělený z parcely Č. 667/1, který bude připojen k parcele Č. 667/3
ve vlastnictví kupujících v k.ú. Jimramov; prodejní cena 30,-Kč/m 2 •
- díl" b" o výměře 87 m 2 oddělený z parcely Č. 667/2, který bude připojen k parcele Č.
667/3 ve vlastnictví kupujících v k.ú. Jimramov, prodejní cena 30,-Kč/m 2.
10-0-0

12.0dprodej pozemku p.č, 1198/19 v k.ú. Jimramov
ZM projednalo žádost manželů Zdeňky Ondrůchové a Miroslava Ondrůcha, Panská 64,
Jirnramov o odprodej pozemku p.č. 1198/19 v k.ú. Jirnramov o výměře 6 m 2 •. Vzhledem
k tomu, že byly vzneseny připomínky ze strany sousedů manželů Jany Bartošové a Jaroslava
Bartoše, Panská 303, Jirnramov, rozhodlo zastupitelstvo
pozemek neodprodávat. ZM
rozhodlo o pronájmu tohoto pozemku a to ~ manželům Ondrůchovým a Y2 manželům
Bartošovým.
10-0-0

13.Projednání členství ve sdružení Svaz místních samospráv ČR
ZM rozhodlo o vstupu Městyse Jimramov do sdružení Svazu místních samospráv ČR od
1.1.2012. Jedná se o dobrovolné sdružení obcí, které prosazuje m.j. zvýšení příjmů obecních
rozpočtů.
Roční členské příspěvky jsou 1000,-Kč + 1,-Kč na obyvatele.
10-0-0

14. Projednání nájemného v obecních bytech
Zastupitelé obdrželi přehled současného nájemného placeného v obecních bytech.
ZM
rozhodlo o navýšení nájemného v obecních bytech na 33,-Kč/m 2. Tato změna se netýká
obecních bytů v Jimramově na Padělku 328 , v Jimramově na Benátkách, Ubušínská 67 a
obecních bytů kde je již nájem v této výši sjednán. Změna výše nájmu bude provedena od
nejbližšího možného termínu.
9-0-1

15.Smlouva O zřízení práva odpovídajícího věcnému
pozemcích p.č. 1198/15 a p.č, 1246 v k.ú. Jimramov

břemenu

na

ZM projednalo smlouvu mezi Městysem Jimramov a E.ON. Distribuce, a.s. Městys Jimramov
je vlastníkem pozemků p.č. 1198/15 a 1246 v k.ú. Jimramov. Formou věcného břemene
umožní Městys Jimramov využití zatížených pozemků pro účely zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN,
podpěrného bodu, pojistkové skříně a uzemnění. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za
jednorázovou úplatu ve výši 5.000,-Kč bez DPH. ZM rozhodlo o uzavření smlouvy.
10-0-0
Různé:
Střecha hasičská zbrojnice Jimramov - byla vypracována projektová dokumentace
nové sedlové střechy jirnramovské hasičské zbrojnice. Zastupitelstvo rozhodlo pořídit
řezivo na tuto střechu z obecních lesů.
10-0-0
V roce 2007 byla na bývalé nájemníky již odprodaného obecního domu v Trhonicích
č.p. 7 nařízena exekuce č.j. 35ex54217. Jedná se o náhradu nákladů řízení ve sporu sp.
zn.ll C126/2005 na částku 9.927,-Kč. K dnešnímu dni bylo exekucí vymoženo
celkem 466,36 Kč. Povinní tuto exekuci stále rozporují. Vzhledem k tomu, že exekuce
je řešena dlouhou dobu a není jasné kdy a jak skončí a mezitím vznikají další náklady
na další soudní projednávání, rozhodlo zastupitelstvo podat návrh na zastavení
exekuce za podmínek stanovených zastupitelstvem.
10-0-0
- Na základě stížností občanů Jimramova rozhodli zastupitelé o dalším neposkytování
místnosti v sokolovně, která sloužila jako klubovna pro jimramovskou mládež.
Důvodem je nedodržení základních podmínek pro provoz této klubovny.
10-0-0
Zastupitelé byli informování o připravované směně pozemků mezi Městysem
Jimramov a Povodím Moravy v oblasti lávky přes řeku Fryšávku u Pulgretových. V
současné době je zpracován geometrický plán na základě kterého bude směna
pozemků v roce 2012 provedena.
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