
Zápis č.2l202t
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 3.6.202| v sokolovně

v Jimramově.

Přítomni: Mgľ. Bartošová Jaľoslava, Buľeš Zdeněk, MgA. FrĺjmmelVáclav, Hejtmánek
oldřich, Ing. Homolka Josef, Mgr. KříŽováYěra,Ing. Petr Jan, Sedláková Petľa,
Vojta Petľ (9)

omluveni: Hrdlička Radek, Just Jiří, Ing. LorencováIvana, Maýsek Miroslav, Pachovská
Dana, Petrásová Renata (6)

Je přítomna nadpoloviění většina všech zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Pan starosta podalnávrh na schválení progľamu jednaní:
1. Schválení pľogľamu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení vyběru dodavatele traktoru
4. Nákup pozemků
5. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Městyse Jimramov zarok 2020 včetně

zprtwy o výsledku přezkoumání hospodaření
6. Pľojekt ,,Prźzđniny v Jimramově"
7. Rozpočtové opatření číslo 3
8. Různé 8-1-0

Proti: MgA.Frömmel.
Tento návrh byl schválen.

1. Schválení pľogľamu jednání
MgA.Václav Frommelnavrhl doplnit program jednání o tyto body:
-Pořizování zvukovéh o zźtznamu z j eđnání ZM'
Pro: MgA. Frcĺmmel' p.Vojta, p.Sedláková
Tento návrh na doplnění pľogramu jednání nebyl schválen.

-Schválení projektové dokumentace k č.p. 73.
Pro: MgA' Fľömmel, p.Vojta
Tento návrh na doplnění pľogľamu jeđnání nebyl schválen.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ov ětov atelku tohoto zápisu byla navrŽena Mgr. Y ěĺ a Křížov á.
ZdrŽe|a se: Mgr. KŤížov á

Za ověřovatele tohoto zápisuby| navržen MgA. YácIav Frömmel.
Pro: MgA. Frömmel
Návľh nebyl přijat.

Pan MgA. Václav Frömmel odešel v 18.13 hod. z jednáníZM

Za ověŤovatele tohoto zápisu byl navrŽen pan oldřich Hejtmánek
ověřovateli tohoto zápisu byli zvoleni Mgr. Věra KříŽová apan oldřich Hejtmánek.
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3. Schválení výběľu dodavatele tľaktoru
Zastupitelé byli seznámeni s qýsledkem ýběľového ĺízení na veřejnou zaktnku "Dodávka
traktoru pľo Městys Jimramov". Byly předloženy 3 nabídky, hodnotícím kľitériem byla nejnižší
nabídková cena V Kč bez DPH.
Pořadové číslo:

1' MOREAU AGRI VYSOČINA, spol. s.r.o' Maršovice 87, 59z 31 Nové Město na
Moravě' IČ:26259044, nabídkovácena 1 997 000,_Kč bez DPH

2. CTV SERVIS 
' 
s.r.o. , Nerudova 1881, 530 02 Paľdubice,IČ:28852}95,nabídkovácena

1 999 000,-Kč bez DPH
3. P&L, spol. s.ľ.o., Biskupice 206, 763 41 Biskupice, IČ:003 51504, nabídková cena

2 057 000,-Kč bez DPH
Z výběrového Íízení byl r,ylouěen účastník P&.L, spol. s.r.o., IČ: 00351504.
Jako Ęvhodnější byla zadavatelem vybrĺĺna nabídka uchazeče MOREAU AGRI
VYSOCINA, spol. s.r.o., Maršovice 87, 592 31 Nové Město na Moľavě, nabídková cena
I997 000,-Kě bez DPH.
Zastupitelé schválili vyběr dodavatele veřejné zakázky ,pođávka traktoru pro Městys
Jimĺamov" a rozhodli o uzavření smlouvy s vítěznou fiľmou. 8-0-0

4. Nákup pozemků

a) Zastupitelstvo městyse schvaluje nĺĺkup pozemků p. č:. 862 trvalý travní porost o ýměře
I 3I3 m2, p. č. 863 orná půda o výměře Ż 292 lrŕ, P. č). 864 ostatní plocha, neplodná půda
o výměře Ż69 m2, p. č. 86912 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2, p. č.
86913 ostatní plocha, ostatní komunikace o ýměře 833 ÍfLŻ, P. č). 86914 ostatní plocha,
neplodná půda o ýměře 25 m2, p. č:.90213 ostatní plocha, silnice o výměře l42 m2 a p. č.
90216 ostatní silnice o 67 m2 vše v k. ú. Sedliště u Jimľamova od pana

cenu 60 Kčlm2,to je celkem 5 02I mŻ za celkovou
8-0-0

b) Zastupitelstvo měsĘse schvaluje nfüup pozemků p. č. 815/19 travní poľost 2 535 ,r? up.
č.8I5l20, travní porost o
293, 600-8612019, od paní

99 m2 v k. ú. Tľhonice, které vmikly na zźlkladě GP č
zacęnu60 Kč/m2, to

je celkem Ż 634 m2 zacelkovou cenu 158 040 Kč. 8-0-0

c) Zastupitelstvo městyse schvaluje nákup pozemků p. č. 1303 ostatní plocha, ostatní
komunikace o qýměře 22m2,kterávznikJanazźkladě GP č. 615-94l202I,a č. 116 ostatní

ZA

cenu 301 260Kč,.

plocha, neplodná půda o vyměře 4l m2, v k. ú. Jimľamov od pana
za cenv 50 Kč/m2, to je celkem 63 m2 za

celkovou cenu 3 150 Kč. 8_0-0

d) Zastupitelstvo městyse schvaluje nákup pozemku p. č,. 5914 zahradao výměře 5 m2 v k. ú.

Jimĺamov, vznikl na zźklađě GP č. 574-13612018, od pana
zacenv l90 Kč/m2, to je 950 Kč 8-0-0

e) Zastupitelstvo městyse schvaluje nĺákup pozemku p' č.59/6 zahradao ýměře 3 m2v k. ú.

Jimľamov, vznikl nazáklađě GP č. 574-13612018, od



I, zacen.J 190 Kč/m2' to je 570ý Kč 8-0-0

5. Schválenízávérečného účtu a účetní závěrky Městyse Jimľamov za
rok2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Zastupitelstvo po pľojednĺíní schvaluje zźxérečný účet měsĘse včetně zpráw o výsledku
přezkoumiĺní hospodaření za r. 2020 s výhľadou. K nápravě zjištěných nedostatků přijalo
následující opatření:
Nedostatek:
Při inventarizaci majetku k3I.12.2020 byl zjištěn inventarizaění rozdi| na rozvahovém účtu
028 a022 (űčet 028 ve \.ýši 12 515 Kč, na úětu 022ve vyši 1 650,_ Kč). Tyto inventanzač,ni
rozdíIy uvedené v inventarizaění zprźwě nebyly proúčtovány.
opatření: případné inventarizační rozdíly budou proúčtovĺĺny v příslušném účetním období.
Termín splnění: splněno, tľvale
Zodpovídá: inventarizační komise, úěetní
Na účtu 401 jmění účetní jednotĘ, městys nesprávně účtoval o opľavách pozemků (účetní
doklad 20-007-000376 ze dne 3t.l2.2020) a na 408 opravy předcházejících účetních
období byly účtovĺány opravy nedosahující stanovené hladiny ýzramnosti (účetní doklad 20-
007-00078 ze dne 30.9.2020), mělo být účtováno na nĺĺkladovou ěi ',nýnosovou položku ve
ýkazuzisku a ztráĘ)
opatření: bude dodržováno obsahové vymezení účtů 401 a 408. Termín splnění: trvale
Zodpovidá: účetní
Kontrolou kupních smluv bylo zjištěno, Že městys neúčĘe k okamŽiku podĺíní návľhu na vklad.
Např. kupní smlouvou ze đne 4.3. Ż020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke
dni 6. 3. 2020 nabyl měsĘs do svého vlastnictví pozemek parc. č. 874l|
v k.ú. Sedliště u Jimľamova. o jeho zařazenído majetku bylo účtováno aždne 1. 5.2020 (účetní
doklad č,. 20-007 -0002I).
opatření: bude účtovano k okamŽiku podání návľhu na vklad. Termín splnění: trvale
Zodpovíđá: účetní
Informace o přijetí a plnění opatření bude zaslána na Krajský úřad Kĺaje Vysočina v termínu
do 15.června202l
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěľku MěsĘse Jimramov zarck2020. 8-0-0

6. Projekt ,rPrźndniny v Jimľamověo'
PĄekt ,,Prázdniny v Jimĺamově" byl zahájen jižv roce 2020. Zastupitelé rozhodli o uzavření
dohody o pľovedenípráce na roky 202I a2022 s paní Petľou Sedlfüovou ýkající se zajištění
aorgarńzace projektu dle rozpočtu akce. 8-0-0

7. Rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelé pľojednali a schválili rozpočtové opatření Městys Jimramov č. 3

8. Různé
-Pan staľosta informoval zastupitele o plnění úkolů z minulého zápisuZM

8-0-0



- Paní Sedláková vzresla dotaz ťýkající se ČoV a ukládríní odpadů i cizími občany.
Zaměstnancĺ Čov budou pľověřovat bydliště občanů.

-Pan Vojta upozomilna špatný stav komunikace nad kostely.

Zapsal: Ing. Jan Petr Dne:3.6.2021

Staľosta: Ing. Josef Homolka

ověřovatelé: Mgľ. Y ěra KŤižov á

oldřich Hejtmĺínek


