
Zápis č. 2/2022
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 8.3.2022 od 18 hod. na Úřadě

městyse Jimramov.

Přítomni:  MgA. Frömmel Václav, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Hrdlička Radek,
Just Jiří, Mgr. Křížová Věra, Ing. Lorencová Ivana, Pachovská Dana, Ing. Petr Jan,
Petrásová Renata, Sedláková Petra, Vojta Petr (12)

Omluveni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Matýsek Miroslav                             (3)

Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

1. Schválení programu jednání
MgA. Frömmel četl zápis z jednání rady č.III/2022, která jednala o návrhu na konkursní řízení
na místo ředitele/ky  ZŠ a MŠ Jimramov, příspěvkové organizace. MgA. Frömmel požadoval
doplnit  za bod 3:  Diskuse k vypsání konkursního řízení na ředitele/ku ZŠ a MŠ Jimramov,
příspěvkové organizace

Pan Vojta podal protinávrh:Držet se programu na pozvánce a toto řešit až v bodě „Různé“.
11-0-1

Zdržel se: MgA. Frömmel

Zastupitelé hlasovali o navrženém programu a schválili program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Pomoc Městyse Jimramov Ukrajině a ukrajinským běžencům, kteří utíkají před hrůzou

války a okupací Ruska
4. Různé 11-0-1

Zdržel se: MgA. Frömmel

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byly  navrženy Mgr. Věra Křížová a paní Renata Petrásová.

10-0-2
Zdržely se: Mgr. Křížová, paní Petrásová

3. Pomoc Městyse Jimramov Ukrajině a ukrajinským běžencům, kteří
utíkají před hrůzou války a okupací Ruska

Proběhla rozsáhlá diskuse o tomto bodu pomoci ukrajinským běžencům. Diskutovali
MgA. Frömmel, pan Vojta, Ing. Lorencová, Ing. Homolka, paní Petrásová, pan Just. Byly
předloženy různé návrhy pomoci.
Bylo hlasováno o návrhu pana MgA. Frömmela:

a) Poskytnout finanční dar ve výši 50.000,-Kč pro Český červený kříž a 50.000,-Kč pro
organizaci Člověk v tísni.

b) Alokaci 200.000,-Kč radě městyse na materiální pomoc ukrajinským běžencům, kteří
budou v Jimramově.

c) Nabídnout Kraji Vysočina možnosti ubytování v pokojích na radnici.



d) Vyhlásit materiální pomoc pro uprchlíky, kteří jsou již v Jimramově ubytováni
v soukromí.

e) Nabídnout 2 – 3 ukrajinským běžencům zaměstnání u obce.
f) Zveřejnit výzvu občanům Jimramova a místních částí na možnost ubytování

v soukromí. 1-0-11
Pro: MgA. Frömmel
Tento návrh nebyl přijat.

Paní Petrásová navrhla:
a) Pověřit radu městyse rozdělením částky 200.000,-Kč na materiální pomoc ukrajinským

běžencům, kteří jsou v Jimramově.
b) Vyzvat občany k materiálové pomoci pro ukrajinské běžence v Jimramově a pomoc

Ukrajině.
c) Umožnit 2-3 uprchlíkům z Ukrajiny zaměstnání u obce.
d) Zveřejnit výzvu občanům Jimramova a místních částí na možnost ubytování

v soukromí. 11-0-1
Zdržel se: MgA. Frömmel
Tento návrh byl schválen.

Ing. Homolka navrhl, aby zastupitelé jednali o úpravě rozpočtového opatření  týkající se
pověření rady rozdělit částku 200.000,-Kč na materiální pomoc ukrajinským běžencům
v Jimramově. 12-0-0

4. Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č.2. 12-0-0

5. Různé
- Starosta podal vysvětlení ke konkursnímu řízení na ředitele/ku  ZŠ a MŠ Jimramov, které je
plně v kompetenci rady. MgA. Frömmel navrhl, aby v této komisi byl i některý z opozičních
zastupitelů.
Na základě tohoto požádal pan starosta o doplnění programu jednání o nový bod volba
„Zástupce zřizovatele do konkursní komise na výběr ředitele/ky ZŠ a MŠ  Jimramov“.

6. Zástupce zřizovatele do konkursní komise na výběr ředitele/ky ZŠ a
MŠ  Jimramov

Paní Petrásová podala  návrh na volbu zástupce zřizovatele do této komise: pan Vojta
a Ing. Homolka.
Pan MgA. Frömmel podal protinávrh na to, aby v komisi byla: paní Petrásová 3-0-9
Pro: Pan Vojta, pan Hrdlička, Ing. Lorencová
Tento návrh pana MgA. Frömmela nebyl přijat.

Bylo hlasováno o původním návrhu paní Petrásové tj. aby v komisi byl pan Vojta a
Ing. Homolka. 10-0-2
Zdržel se: MgA. Frömmel, pan Vojta
Tento návrh byl schválen.



- Bylo upozorněno na nevhodné umístění kontejnerů firmy TextilEco, a.s. v prostoru
parkování před prodejnou Coop. Bude s firmou jednáno o jiném vhodném místě.

Zapsal: Ing. Jan Petr                                                                                            Dne: 8.3.2022

Starosta: Ing. Josef Homolka

Ověřovatelé: Mgr. Věra Křížová

Paní Renata Petrásová


