
Zápis č.ll2021
z jednání zastupitelstva Městyse Jĺmľamov konaného dne 22.4.2021v sokolovně

v Jimľamově.

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaľoslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek oldřich, Ing. Homolka JoseĘ
Hrdlička Radek, Just Jiří, Mgr. Křížová Věra, Ing. Loľencová Ivana, Matýsek
Miroslav, Pachovská Dana, Ing. Petr Jan, Sedláková Petra, Vojta Petr (13)

omluveni: MgA. Frömmel Václav, Petrásová Renata (2)

Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

1. Schválení pľogramu jednání
Pan starosta navrhl doplnění progľamu jednání před bod ,,Rozpoětové opatření ěíslo 2":
-Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
Na zakladě písemného požadavku pana MgA. Frcimmela byly doplněny na progľam jednání
tyto body:
-Vhodněj ší umístění Z-Boxu Zásilkovna
- Žádost spolku ZaJimramov o souhlas s umístěním bronzové dlažebníkostĘ do chodníku
před domem ě.p. 73 v Jimľamově
Paní Sedláková navrhla doplnit bod:
-Parkování nepojízdných automobilů a autovraků na obecních pozemcích
Doplnění ýše uvedených bodů jednrání bylo schváleno. 13_0-0
Program jednaní byl doplněn o ýše uvedené body a bylo upľaveno pořadí projednávání:

1. Schválení pľogramu jednání
Ż. Yolba ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti finančního vyboru zarok2020
4. Zpráva o činnosti kontrolního ýboru zarok2020
5' osadní qýbor Tľhonice
6. Nakup pozemků
7. Přeprava kontejneru na odpad
8. oprava WC v obecním domě v Ubušíně
9. Podání Žádosti o dotaci na opravu WC v obecním domě v Ubušíně

10. Žádost o finanční podporu na spoľtovní přípravu
1 1. Podaní Žádosti o 

-dotaci z Fondu Vysočiny na pľojekt malého kalového
hospodářství na CoV Jimľamov

12. Zádost o dotaci na posílení vodních zdrojů a zkapacitĺění vodovodu
v Jimramově

13. Stavební úpravy č.p. 39 v Jimramově
14' Záđost o prominutí stočného
15. oprava lávky přes SvratkuzaŽabámou
16. Dohoda o poskytnutí dotace z Pľogramu rozvoje venkova ČR
17. Rozpočtové opatření ěíslo 2
18. Stavębní úpravy části objektu měšt'anského domu č.p. 41
l9. obecně závaznávyhláška Městyse Jimramov o místním poplatku

z pobytu
ŻO. Bezirylatný převod pozemků Úřadu pro zastupoviíní státu ve věcech

majetkových



2l. Zrušenipřepážky na poště v Jimramově
22. Vhodnější umístění Z-Boxu Zásilkovna
23. Žádost spolku Za Jimramov o souhlas s umístěním bronzov é đlažebni

kostky do chodníku před domem č,.p.73 v Jimramově
24 . P arkov źni nep ojízdných automob ilů a autovľaků na obecních pozemcích
25. Různé

Byl schválen pľogram jednání. 13-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni paní Mgr. Jaroslava Baľtošová a pan Zdeněk Bureš.

I1.0-Ż
Zdrželi se: Mgr. Bartošová, p. Bureš

3. Zprána o činnosti finančního výboľu za rok2020
Paní Pachovská, předsedkyně finančního ýboľu, přednesla zprźlvu o činnosti finančního
výboru za rck 2020. Ing. Lorencová vznesl a đotaz, zđa už je znźm qýsledek hospodařen í za I .

čtvrtletí letošního ľoku pro porovnání se stejným obdobím loňského roku. Výsledek ještě není
znám, bude zpracováno a zas|áno zastupitelům. Zastupitelstvo schválilo zpľávu o činnosti
finaněního ýboru zarok2020. I2-O-|
Zdržela se: p. Pachovská

4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok2020
Pan Vojta, předseda kontrolního výboru, přednesl zprávu o činnosti kontľolního ýboru zarok
2020. Zastupitelstvo schválilo zprávu o činnosti kontrolního výboru zarok2020. I2-O-I
Zdržel se: p.Vojta

5. osadní výboľ Trhonice
Zastllpitelé rozhodli o zřízení osadního ýboru v místní části Trhonice. Bylo navľženo toto
složení osadního qýboru:
Ing. Zora Gregorová, Trhonice 8

Poul Radek, Tľhonice 3
DoleŽelová Pavla, Tľhonice 39
Gregorová Marie, Trhonice 7

Gľegor Michal, Trhonice 7 13-0-0

Za předsedkyni osadního ýboru Trhonice byla navržena a schválena Ing. Zora Gregoľová'
Tľhonice 8, které byla schválena odměna ve ýši 600,-Kč/měsíc od 23.4.202I. 13-0-0

6. Nákup pozemků
a) Zastupitelstvo měsĘse schvaluje nákup pozemku p. ě. 82515 ostatní plocha, ostatní

komunikace o výměře 35 m2 v k. ú. Trhonice, vzniká na základě GP 291, 598-
8612019, od uvlastníků'

a MI Estate s.r.o.' Roháčova I88l37, Pľaha Žižkov,ve
vyši jejích podílů zacen]J 190,- Kč/m2, celkem 6 650 Kč. 13-0-0



b) Zastupitelstvo městyse schvaluje nákup pozemků p. ě.87012 ostatní plocha, neplodná půda
o qýměře 223 m2,p. č. 870/3 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 169 m2,p. č,.87Ol4
ostatní plocha, neplodná půda o výměře
1313 m2 v k. ú. Sedliště u Jimľamova od
50,- Kč/m2to je celkem I77O m2 Za cenu 88 500 Kč.

65mza č,.874l2 travní o qýměře
za ceÍu
13-0-0

c) Zastupitelstvo městyse schvaluje nákup pozemků p. č. 868 ostatní plocha, neplodná půda
o qýměře 165 m2, p. č. 869/1 twa|ý travní poľost o výměře 1018 m2, p. č:. 902l| ostatní
plocha, silnice o výměře I7 m2, p. č. 9O2l27 ostatní plocha, silnice o qýměře 65 m2 a p. ě.
904/4 ostatní ostatní komunikace o ýměře 85 m2 v k. ú. Sedliště u Jimľamova od

zaceil) 50'_ Kě/m2to je celkem 1 350 m2 zacenu
67 500 Kč. 13-0-0

d) Zastupitelstvo městyse schvaluje nĺĺkup pozemku p. č:. 5412 zahľada o 8m2vk.ú.
Jimramov, vznikánaztů<ladě GP č. 574-13612018, od

zacenv 190,- Kč/mŻto ie celkem 1 520 Kč. 13-0-0

e) Zastupitelstvo městyse schvaluje nákup pozemků p. č:. 925 ostatní plocha, jiná plocha o
169 m2 a č,. 936 ostatní 50 m2 v k. ú. Jimramov od

zacenu50'- Kč/m2to je celkem 219 flŕ zacenu 10 950 Kě
13-0-0

7. Přepľava kontejneľů na odpad
Pan starosta seznámil zastupitele se současným stavem, kdy technická kontrola automobilu
LIAZjiŽ končí. Je možnostvyuŽít služeb ZD Sněžné' ale jenom dočasně, kdy by zajišťovalo
odvoz kontejnerů lx týdně, ale mimo zęmědělskou sezónu. Pan staľosta navľhl vľátit se
k pľojednání moŽnosti nákupu traktoru s přívěsem na kontejnery,kteý má i další využití. Pan
Vojta zdtlraznil, že tęrmín technických kontľol u nákladních automobilů se posouvá, ale při
jakékoliv nehodě zavše ručí řidič. Pan starosta podal návrh schválit realizováni výběrového
řizení na pořízení traktoľu o ýkonu 86 kW s čelním nakladačem a nosičem kontejneru, kteý
by nahľadil dosluhující automobil LIAZ. Cena do 2 milionů Kč bez DPH. 9-0-4
Zđrželi se: Mgľ. Křížová,Ing. Lorencová' p. Hejtmánek, p. Maýsek

8. opľava wC v obecním domě v Ubušíně
Ze dvouoslovených firem předloŽila společnou nabídku firma Golas Maľtin + Čupr Alois za
cenu 824 557,08 Kč. Pan starosta podal návrh objednat stavební práce u firmy Golas Maľtin a
Čupr Alois za celkovou cenu 824 557,08 Kě. 10-0-3
Zđrželi se: p. Hrdlička, p. Just, Ing. Lorencová

9. Podání žádosti o dotaci na opľavu WC v obecním domě v Ubušíně
Zastupitelé projednali moŽnost podání žáđosti na akci ',oprava WC v obecním domě
vUbušíně" o dotaci zKraje Vysočina, Zpľogramu ,,obnova venkova Vysočiny 202I*.



Minimální výše dotace na jeden pľojekt je 30 000,-Kč, maximální qýše dotace poŽadovanána
jeden projekt je 100 000,-Kč, minimální podíl příjemce dotace je 40 % celkoqých nákladů
pľojektu. Pľojekt se můŽe realizovatdo3l.12.ŻO2l.Żáďostse podává do25.6'2O2l. Zastupitelé
rozhodli o podání Žádosti o dotaci. I2-O-I
Zdržel se: p. Just

10. Zád,ost o finanční podpoľu na sportovní přípravu
Zastupitelé projednali žádost pana Jaľoslava Jőĺa, trenéľa Lady Vondrové, o finanční podporu
na její sportovní přípľavu pro ľok 202I.Ing. Lorencová vznesla připomínku, že v jejich
prezentacích nebyl uváděn Jimramov, bylo by vhodné uvést zmínku o Jimramovu. Zastupitelé
rozhodli poskytnout finanční dar ve vyši 40 000,-Kč auzavřít darovací smlouvu. 13-0-0

1l.Podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny na projekt malého
kalového hospodářství na čov Jimľamov

Zastupitelé pľojednali moŽnost podání žáđosti o dotaci zKraje Vysoěina ýkající se programu
,'ProjektovápŤípravave vodním hospodářstvíŻ02I, podprogram odvádění a čištění odpadních
vod. Maximální výše dotace požadovanó na jeden pľojekt je 300 000,-Kč, minimální podíl
příjemce dotace je 35 % celkoých nákladů. Projekt musí být ukončen nejpozději do
3L'IO.2O22. Žađost o dotaci se podává do 6.5.20ŻI. Zastupitelé rozhodli o podání žádosti o
dotaci na akci ,, Doplnění MKH na ČoV Jimľamov _ zpracování PD" od firmy AQUA
PRoCoN zacen]J 665 000,-Kč bez DPH. Jedná se o projektovou dokumentaci pro provádění
stavby azadźni stavby zhotoviteli. 13-0-0

t2.Zádost o dotaci na posílení vodních zdľojů a zkapacitnění vodovodu
v Jimľamově

V loňském roce byla našę Žádost o dotaci na posílení vodních zdrojů a zkapacitnění vodovodu
v Jimramově ministerstvem zemědělství zamítnuta. Zastupitelé rozhodli podat v letošním
ľoce Znovu Žáďost o dotaci na ministerstvo zemědělství. Cęlkové rozpočtové náklady jsou ve
wši32 861 000,-Kč bez DPH. 13-0_0

13. Stavební úpravy č.p. 39 v Jimľamově
Na základě návrhu rady byly osloveny 2 firmy na podání nabídky na akci "Stavební úpravy
č.p. 39 v Jimramověo' . Radou byla zastupitelům doporučena ke schválení nabídka fi.my
Šenkýř + Čupľ za celkovou cenu 535 015,26 Kč. Zastupitelé o návľhu rady hlasov ali. 12-0-I
Zdrželse: p.Vojta

Ĺ4.Zádost o pľominutí stočného
Zastupitelé pľojednali žádost firmy Buzzing Green Lines s.r.o. o prominutí platby stočného za
rok2020 z důvodu poškození ventilu. Jedná se o částku I2I II2,29 Kč věetně DPH. Voda'
kteľá unikla poškozeným ventilem, ptokazatelně nenatekla do splaškové kanalizace, ale došlo
k jejímu vsáknutí. n-O-Ż
Zđržely se: p. Sedláková, Mgr. Bartošová



lS.oprava lávky přes Svľatku za Zabárnou
Vzhledem k havarijnímu stavu současné lávky přes řeku Svratku za Żabárnou, byly osloveny
následující tři ťrrmy k podání nabídky na Vypľacování projektové dokumentace. Jedná se o
firmy:

- Ing.Josef Pohanka, Nové Veselí
- RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s ľ.o., Ing. Vít Rybák
- Atęliéľ Bening, s.r.o., Ing. ondřej Svoboda

NejniŽší nabídnutá cena byla ođ ťrľmy Ing. Josefa Pohanky 66 550,-Kě včetně DPH.
Zastupitelé ľozhodli zadatvypracování projektu s ľozpočtem Ing. Josefu Pohankovi. 13-0-0

16.Dohoda o poskytnutí dotace zProgramu ľozvoje venkova Čn
Zastupitelé projednali Dohodu o poskytnutí dotace z Progľamu ľozvoje venkova ČR mezi
Státním zemědělským inteľvenčním fondem a Městysem Jimramov na akci ,,Stavební a terénní
úpravy ZŠ Jimľamov". Celkové l"ýdaje pľojektu činí 3 259 486,-Kč, celková výše přiznané
dotace činí 19832T1,-Kč. Staľosta podal návľh na uzavření dohody o poskytnutí dotace
z Progľamu rozvoje venkova ČR. 13-0-0
Zastupitelé rozhodli následně vyzvat stavební společnost V&K s.ľ.o. k zahájení prací.

13-0-0

17. Rozpočtové opatření č.2
Zastupitelé pľojednali a schválili rozpoětové opatření MěsĘse Jimľamov ě. 2. 13-0-0

18.Stavební rĺpľavy části objektu měštoanského domu č.p. 41
Zdůvodu zamitnutí žádosti NpÚ ľele o dotaci zHavarijního programu na akci" Stavební
úpraly části objektu měšťanského domu č:.p. 4| - Jimramov" se tato akce nebude realizovat.
Zastupite|é vzali informaci na vědomí.

l9.obecně záryazná vyhláška MěsĘse Jimľamov o místním poplatku
z pobytu

Zastupitelé pojednali návrh obecně závazĺé vyhlášky Městyse Jimramov č. |l202I o místním
poplatku zpobytu. Staľostapodal návrh na zqýšení poplatku ze současných l5,-Kč/den na
částku Z},-Kč,lđen 13-0-0
Starosta podal návrh schválit obecně závaznou lyhlášku Městyse Jimramov č. Il20ŻI o
místním poplatku z pobytu. Touto vyhláškou se ľuší obecně závazĺá vyhláška č:. 3l20I9 o
místním poplatku z pobytu ze dne l'l.2020. 13-0_0

2ł.Bezűplatný převod pozemků Úřaou pľo zastupování státu ve věcech
majetkových

Staľosta podal návrh schválit bezúp|atý převod pozemků z majetku MěsĘse Jimramov do
majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkoých:
p.č.902l9,p.č:.902116 ap.č,.902125 vše v k.ú. Sedliště u Jimramova, dále p.č:. 1263128, Í2Ż3122
v k.ú. Jimramov.
Zastllpitelé rozhodli o bezúplatném převodu výše uvedených pozemků do majetku Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkoých. 13_0-0



2Ĺ.Zruśení přepážky na poště v Jimľamově
Zastupitelé byli seznámeni s dopisem na vedení České pošty do Brna s žádostí o zachováni
dvou přepáŽek na poště v Jimramově a nesniŽování úľovně sluŽeb oběanům. Vedení pošty
žádosti nevyhovělo z důvodu, że z d|ouhodobého hlediska je pošta Jimramov pod hranicí
standaľdního vytížení pľovozu' z tohoto důvodu došlo k |.3.202I k optimalizaci této pobočky
Zastupiteló vzali tuto informaci na vědomí.

22.Vhodnější umís tění Z-Boxu Zásilkovna
Pan MgA. Fľömmel podal písemně návrh na jiné umístění Z-Boxu Zásilkovna na jiném
vhodném místě než u dětského hřiště. Po diskusi zastupitelů bylo rozhodnuto navľhnout firmě
Zásilkovna umístění Z-BoxuZásilkovny na ulici Ubušínské před č.p. 6J, Jimrarrlov-BenátĘ.

13-0-0

Z3.Zádost spolku Za Jimramov o souhlas s umístěním bľonzové dlažební
kostky do chodníku před domem č.p. 73 v Jimľamově

Zastupiteló pľojednali žádost spolku Za Jimramov o souhlas s umístěním bronzové dlaŽební
kostky do chodníku se jménem Židovského obchodníka Františka Reinera před jeho bývalý
obchod - Dům módy- v č:.p. 73 v Jimľamově a jeho následné veřejné odhalení dne l4.května
202I. Velikost bľonzové dlažební kostky je l0 x 10 cm. Zastupitelé souhlasí. 13_0-0

24.Parkování nepojízdných automobilů a autovľaků na obecních
pozemcích

Paní Sędláková podala návrh na oslovení majitelů nepojízdných automobilů a autovraků, aby
je odstranili z obecních pozemků. Zastupitelé rozhodli oslovit majitele nepojízdných
automobilů a autovľaků, aby je odstranili z obecních pozemků. 13-0_0

25.Různé
Ye2l.00 hod. skončilo jednání ZM Jimramov.

Zapsal Ing. Jan Petr Dne:22.4.Ż021

Starosta: Ing. Josef Homolka

ověřovatęlé: Mgľ. Jaľoslava Baľtošová

Zdeněk Buľeš


