
Zápis ć.4/2o2L

z jednőní zastupÍtelstva městyse timramov konaného dne 7.70.2027 v 78 hodÍn

v sokolovně v timramově.

Přítomni : Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, MgA. FrömmelVáclav, Hejtmánek oldřich,
lng. Homolka JoseĹ JustJiří, lng. Lorencová lvana, Mgr.Věra Křížová,
Pachovská Dana, Petrásová Renata, Vojta Petr

omluveni : Hrdlička Radek, Matýsek Mĺroslav, lng. PetrJan, Sedláková Petra

Je přítomna nadpolovĺčnívětšina všech zastupĺtelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné

(11)

(4)

1. Schválení programu jednání
lng. Homolka navrhl doplnit následující body k projednání před rozpočtové opatření:

- oprava teplovodního kanálu a kanalizace
- Doplněnístožárů a svítĺdel Vo a osazení podzemního rozvaděče
- Rekonstrukce ulice Kostelní
- Výměna 8 ks svítidel na náměstí
- Vítání občánků

MgA. FrömmelVáclav navrhl bod jednání:
- Pořízení zvukového záznamu pro zápis.

o návrhu pana MgA. Frömmela bylo hlasováno.
4-O -7

Pro- M gA. Frcim mel, l ng. Lorencová, Petrásová, Vojta
ostatní se zdrželi hlasování.

Návrh nebyl přĺjat.

Dále bylo hlasováno o programu jednání, včetně doplnění dle návrhu pana starosty.
Program jednání : 1) Schválení programu jednání

2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Nákup a prodej pozemků
4) Nepořádek na náměstíJana Karafiáta
5) Kniha Jimramov včera a dnes
6)Zpevněná plocha mezĺmístníkomunĺkacía Vstupem do školní jídelny
7) oprava teplovodního kanálu a kanalĺzace
8) Dop|nění stožárů a svítidel Vo a osazení podzemního rozvaděče
9) Rekonstrukce ulice Kostelní

10)Výměna 8 ks svítidel na náměstí
11) Vítání občánků
L2) Rozpočtové opatření
L3) Různé

10-0-1
ädržel se - MgA. Frommel

Návrh na schválení programu byl přĺjat.

Zápis č. 4/2021
z jednánízastupitelstva městyse Jimramov konaného dne 7.10.2021 v 18  hodin

v sokolovně v Jimramově.

Přítomni : Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, MgA. Frómmel Václav, Hejtmánek Oldřich,
Ing. Homolka Josef, Just Jiří, Ing. Lorencová Ivana, Mgr.Věra Křížová,
Pachovská Dana, Petrásová Renata, Vojta Petr (11)

Omluveni : Hrdlička Radek, Matýsek Miroslav, Ing. Petrlan, Sedláková Petra (4)

Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

1. Schválení programu jednání
Ing. Homolka navrhl doplnit následující body k projednání před rozpočtové opatření:

- Oprava teplovodního kanálu a kanalizace
- Doplnění stožárů a svítidel V0 a osazení podzemního rozvaděče
- Rekonstrukce ulice Kostelní
- Výměna 8 ks svítidel na náměstí
- Vítání občánků

MgA. Frómmel Václav navrhl bod jednání:
- Pořízení zvukového záznamu pro zápis.

O návrhu pana MgA. Frómmela bylo hlasováno.
4—0—7

Pro— MgA.Fr6mme|, Ing.Lorencová, Petrásová, Vojta
Ostatní se zdrželi hlasování.

Návrh nebyl přijat.

Dále bylo hlasováno o programu jednání, včetně doplnění dle návrhu pana starosty.
Program jednání : 1) Schválení programu jednání

2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Nákup a prodej pozemků
4) Nepořádek na náměstílana Karafiáta
5) Kniha Jimramov včera a dnes
6) Zpevněná plocha mezi místní komunikaci a vstupem do školníjídelny
7) Oprava teplovodního kanálu a kanalizace
8) Doplnění stožárů a svítidel V0 a osazení podzemního rozvaděče
9) Rekonstrukce ulice Kostelní

10) Výměna 8 ks svítidel na náměstí
11) Vítání občánků
12) Rozpočtové opatření
13) Různé

10 — 0 — 1
Zdržel se - MgA. Frómmel

Návrh na schválení programu byl přijat.



2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu byly zvoleny : Mgr. Bartošová Jaroslava, Petrásová Renata.

9-0-2
ZdrŹely se - Mgr.Bartošová Jaroslava, Petrásová Renata

3. Nákup a prodei pozemků
a) Pan starosta podal návrh prodat panu Pavlu Novotnému, Komenského 767,664 0L Řícmanĺce,
parcelu č'.8t7/2 o výměře 36 mz, ostatní plocha, ostatníkomunikace, v k.ú. Trhonĺce za cenu
50,-Kč/m 2 tj. celkem 1.8oo,- Kč. Pozemek je dlouhodobě zaplocen a užíván rodinou žadatele.

L1-0-0
Prodej pozemku byl schválen'

b) Pan starosta podal návrh prodat firmě EG.D, a.s., Lidická L873/36, Černá Pole, Brno, parcelu č.
87LlL5, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 34 m2, v k.ú. Trhonice, oddělenou z parcely 8LL/L, za
cenu 250,-Kč/m'tl.8.5oo,-Kč. Pozemek se prodává za účelem stavby nové trafostanice. 10 - o - L

7drźel se _ MgA. Frömmel
Prodej pozemku byl schválen.

c) Pan starosta podal návrh prodat paní Zdence Prchalové a panu Vladimíru Prchalovi, Jeclov 16, 588
21 Velký Beranov, do společného jmění manželů parcelu číslo 973/38 v k.ú. Jimramov, travní porost, o
výměře 223 mz za So,-Kč./m 2, tj. celkem LL.15o,-Kč. Pozemek je zaplocený, je využíván žadateli a je
z obecních pozemků nepřístupný. 1L - 0 - o
Prodej pozemku byl schválen.

d) Pan starosta podal návrh prodat paní Libuši Kamarádové a panu Tomáši Kamarádovi,
Kupecká 2387 /3, Ždär nad Sázavou 3, 591 ot Żd:ár nad Sázavou, do společného jmění manželů
parcelu 973/Lo, travní porost, o výměře 233 m 2, v k.ú. Jimramov, za cenu 50,_Kč/m 2, tj. 11.65o,-Kč'
Pozemek je zaplocený, je využíván žadateli a je z obecních pozemků nepřístupný. L]. - 0 _ 0
Prodej pozemku byl schválen.

e) Pan starosta podal návrh koupĺt od pana

I parcelu č,. LŁL/L6, ostatní plocha, manĺpulační plocha, o výměře L25 m 2, v k.ú. Jimramov,
za cenu 50,-Kč/m 2, tj. celkem 6.25o,-Kč. Jedná se o pozemek pod parkovištěm před nákupním
střediskem. 11-o-o
Návrh na koupi pozemku byl schválen.

f) Pan starosta seznámĺl zastupĺtele s vyhlášenou draŽbou týkající se podílu % pozemkÜ;
552/t, trvalý travní porost, výměra 1363 m 2, k.ú. Jimramov
552/2, ostatní plocha, neplodná půda, výměra 446 m 2, k.ú' Jimramov
552/6, ostatní plocha, jiná plocha, výměra L8 m 2, k.ú. Jĺmramov
552/9, ostatníplocha, neplodná půda, o výměře 203 m 2, k.ú. Jimramov
556/L, trvalý travní porost, o výměře 20486 m 2, k.ú. Jimramov
556/4, ostatní plocha, jĺná plocha, o výměře 948 m 2, k.ú. Jimramov
Vyvolávací cena dražených pozemků je 5L6.000,-Kč, výše nejnĺŽšího podáníčiní5L6.000,-Kč, mĺnimální
příhoz je ve výšĺ 5.000,-Kč.
Starosta podal návrh účastnĺt se dražby za minimální cenu 516.000,-Kč.

7 -0-4
Pro -Mgr.Bartošová, Bureš, Hejtmánek, lng.Homolka, Just, Mgr.Křížová, Pachovská
Zdržel se -MgA. Frömmel, lng.Lorencová, Petrásová, Vojta

Návrh nebyl přijat

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu byly zvoleny : Mgr. Bartošová Jaroslava, Petrásová Renata.

9 — 0 — 2
Zdržely se — Mgr.Bartošová Jaroslava, Petrásová Renata

3. Nákup a prodej pozemků
a) Pan starosta podal návrh prodat panu Pavlu Novotnému, Komenského 167, 664 01  Řícmanice,
parcelu č. 817/2 o výměře 36 m 2,  ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Trhonice za cenu
SO,-Kč/m 2 tj. celkem 1.800,— Kč. Pozemekje dlouhodobě zaplocen a užíván rodinou žadatele.

11 — 0 — 0
Prodej pozemku byl schválen.

b) Pan starosta podal návrh prodat firmě EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, parcelu č.
811/15, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 34 m 2,  v k.ú. Trhonice, oddělenou z parcely 811/1, za
cenu 250,-Kč/m 2 tj. 8.500,-Kč. Pozemek se prodává za účelem stavby nové trafostanice. 10 — 0 — 1

Zdržel se — MgA. Frómmel
Prodej pozemku byl schválen.

c) Pan starosta podal návrh prodat paní Zdence Prchalové a panu Vladimíru Prchalovi, Jeclov 16, 588
21 Velký Beranov, do společného jmění manželů parcelu číslo 973/38 v k.ú. Jimramov, travní porost, o
výměře 223 m 2 za SO,-Kč/m 2, tj. celkem 11.150,-Kč. Pozemek je zaplocený, je využíván žadateli a je
z obecních pozemků nepřístupný. 11 — 0 — 0
Prodej pozemku byl schválen.

d) Pan starosta podal návrh prodat paní Libuši Kamarádové a panu Tomáši Kamarádovi,
Kupecká 2387/3, Žďár nad Sázavou 3, 591 01  Žďár nad Sázavou, do společného jmění manželů
parcelu 973/10, travní porost, o výměře 233 m 2,  v k.ú. Jimramov, za cenu SO,-Kč/m 2 ,  tj. 11.650,-Kč.
Pozemek je zaplocený, je využíván žadateli a je z obecních pozemků nepřístupný. 11 — 0 - 0
Prodej pozemku byl schválen.

e) Pan starosta podal návrh koupit od pana
parcelu č. 121/16 , ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 125 m 2,  v k.ú. Jimramov,

za cenu SO,-Kč/m 2, tj. celkem 6.250,-Kč. Jedná se o pozemek pod parkovištěm před nákupním
střediskem. 11—0-0
Návrh na koupi pozemku byl schválen.

f) Pan starosta seznámil zastupitele s vyhlášenou dražbou týkající se podílu % pozemků:
552/1, trvalý travní porost, výměra 1363 m 2, k.ú. Jimramov
552/2,  ostatní plocha, neplodná půda, výměra 446 m 2 ,  k.ú. Jimramov
552/6, ostatní plocha, jiná plocha, výměra 18 m 2 ,  k.ú. Jimramov
552/9, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 203 m 2, k.ú. Jimramov
556/1, trvalý travní porost, o výměře 20486 m 2, k.ú. Jimramov
556/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 948 m 2,  k.ú. Jimramov

příhoz je ve výši 5.000,-Kč.
Starosta podal návrh účastnit se dražby za minimální cenu 516.000,-Kč.

7 - O — 4
Pro -Mgr.Bartošová, Bureš, Hejtmánek, Ing.HomoIka, Just, Mgr.Křížová, Pachovská
Zdržel se —MgA. Frčmmel, Ing.Lorencová, Petrásová, Vojta

Návrh nebyl přijat.



g) Pan poŽádal Městys Jimramov o odprodej parcely 66/Lv k.ú. Sedliště
u Jimramova. Na základě požadavku občanů místní části Sedliště, pan starosta navrhl výše uvedenou
parcelu neprodávat. L0 -0- 1

Zdrźel se - Vojta
Návrh byl přijat.

4. Nepořádek na náměstí
Paní Pachovská vznesla dotaz na pana Frömmela, kdy si uklidí dlouhodobý nepořádek a lešení před
svým domem na náměstí. Pan Frömmel se protĺtomu ohradil tím, že má dům v rekonstrukci a měla
by se ocenĺt jeho proměna domu, květiny a reklama kavárny v širokém okolí.
lng. Lorencová podala návrh na usnesení na uklizení náměstí, aby všichni občané žijící na náměstísĺ
odstraniĺi dlouhodobý nepořádek, včetně stavebního materĺálu do 30.11.2021. 10 - 0 - 1

Zdrtel se - MgA. Frömmel

5. Kniha Jimramov včera a dnes
Nakladatelství rVÁŘe z Polničky zaslalo Městysi Jimramov aktuální cenu za výrobu knih Jĺmramov
včera a dnes' Cena obsahuje grafické zpracování dodaných podkladů, redakční práce, tisk knihy,
asistenci přĺ výrobě, dopravu a slevu 5.000,- Kč.
lng. Homolka podal návrh: vybrat s předložených variant, variantu 128 stran, 600ks, za cenu
149.076,- Kčvčetně DPH a knihu u nakladatelstvíwÁŘr objednat. 11-o-o
Návrh byl přijat.

6. Zpevněná plocha mezĺ místní komunikací a vstupem do školní jídelny
lng. Homolka ĺnformoval o nabídce zpevnění plochy mezi místní komunikací a školníjídelnou
od fĺrmy Frantĺšek Šandera, Nová Ves u Nového Města na Moravě. Rozpočet této fĺrmy je 760.465,-Kč
včetně DPH.
MgA.Frömmel podal návrhodloŽittentobodnapříštíjednánízastupitelstvaamít3firmyvnabídce.

4-O-7
Pro - MgA.Frömmel, lng.Lorencová, Petrásová, Vojta

Zdrźel se _Mgr.Bartošová, Bureš, Hejtmánek, lng.Homolka, Just, Mgr.KříŽová, Pachovská
Návrh nebyl přĺjat.

lng. Homolka podal návrh zrealizovat výše uvedenou akcí dle nabídky fĺrmy František šandera za
cenu 760.465,- Kč včetně DPH. 7 - o _ 4

Pro-Mgr.Bartošová, Bureš, Hejtmánek, lng. Homolka, Just. Mgr.Křížová, Pachovská
Zdržel se - MgA.Fömmel, lng'Lorencová, Petrásová, Vojta

Návrh nebyl přĺjat'

lng. Lorencová podala návrh, aby u stavebních akcí nad 500.000,_ Kč byly předkládány cenové
nabídkyod 3firem. LL-0-0
Návrh byl přijat.

7. oprava teplovodního kanálu a kanalĺzace
Starosta informoval o potřebě opravy teplovodního kanálu V prostoru dvora za školkou. Teplovodní
kanál je zakryt PZ deskamĺ, které jsou popraskané a je nutné je vyměnit. Rovněž je třeba snížit Výšku
teplovodního kanálu, aby mohlo dojít k zadláŽdění dvora' Rovněž je nutno zajistit přeložku něktených
dešťových svodů.
Nabídka od fĺrmy Alois Čupr, Jímramov je L37 .o4I,- Kč s DPH.

g) Pan _ požádal Městys Jimramov o odprodej parcely 66/1 v k.ú. Sedliště
u Jimramova. Na základě požadavku občanů místní části Sedliště, pan starosta navrhl výše uvedenou
parcelu neprodávat. 10 — 0 — 1

Zdržel se — Vojta
Návrh byl přijat.

4. Nepořádek na náměstí
Paní Pachovská vznesla dotaz na pana Frómmela, kdy si uklidí dlouhodobý nepořádek a lešení před
svým domem na náměstí. Pan Frčmmel se proti tomu ohradil tím, že má dům v rekonstrukci a měla
by se ocenit jeho proměna domu, květiny a reklama kavárny v širokém okolí.
Ing. Lorencová podala návrh na usnesení na uklizení náměstí, aby všichni občané žijící na náměstí si
odstranili dlouhodobý nepořádek, včetně stavebního materiálu do 30.11.2021. 10 — 0 — 1

Zdržel se — MgA. Frómmel

5. Kniha Jimramov včera a dnes
Nakladatelství TVÁŘE z Polničky zaslalo Městysi Jimramov aktuální cenu za výrobu knih Jimramov
včera a dnes. Cena obsahuje grafické zpracování dodaných podkladů, redakční práce, tisk knihy,
asistenci při výrobě, dopravu a slevu 5.000,— Kč.
Ing. Homolka podal návrh: vybrat s předložených variant, variantu 128 stran, 600ks, za cenu
149.076,- Kč včetně DPH a knihu u nakladatelství TVÁŘE objednat. 11 — o — 0
Návrh byl přijat.

6. Zpevněná plocha mezi místní komunikací a vstupem do  školní jídelny
lng. Homolka informovalo nabídce zpevnění plochy mezi místní komunikací a školníjídelnou
od firmy František Šandera, Nová Ves u Nového Města na Moravě. Rozpočet této firmy je 760.465,-Kč
včetně DPH.
MgA. Frómmel podal návrh odložit tento bod na příštíjednání zastupitelstva a mít 3 firmy v nabídce.

4 — O — 7
Pro — MgA.Fr6mmel, Ing.Lorencová, Petrásová, Vojta

Zdržel se —Mgr.Bartošová, Bureš, Hejtmánek, lng.Homolka, Just, Mgr.Křížová, Pachovská
Návrh nebyl přijat.

Ing. Homolka podal návrh zrealizovat výše uvedenou akci dle nabídky firmy František Šandera za
cenu 760.465,— Kč včetně DPH. 7 — 0 — 4

Pro-Mgr.Bartošová, Bureš, Hejtmánek, Ing. Homolka, Just. Mgr.Křížová, Pachovská
Zdržel se - MgA.FómmeI, Ing.Lorencová, Petrásová, Vojta

Návrh nebyl přijat.

lng. Lorencová podala návrh, aby u stavebních akcí nad 500.000,- Kč byly předkládány cenové
nabídky od 3firem. 11—0—0
Návrh byl přijat.

7. Oprava teplovodního kanálu a kanalizace
Starosta informoval o potřebě opravy teplovodního kanálu v prostoru dvora za školkou. Teplovodní
kanál je zakryt PZ deskami, které jsou popraskané a je nutné je vyměnit. Rovněž je třeba snížit výšku
teplovodního kanálu, aby mohlo dojít k zadláždění dvora. Rovněž je nutno zajistit přeložku některých
dešťových svodů.
Nabídka od Firmy Alois Čupr, Jimramov je 137.041; Kč s DPH.



lng. Homolka podal návrh objednat opravu teplovodního kanálu a kanalizace za cenu 137.041,- Kč
s DPH od firmy Alois čupr. 1]. - o - o
Návrh byl přijat.

8. Doplnění stožárů a svítidel Vo a osazení podzemního rozvaděče
Starosta ĺnformoval o zpracované projektové dokumentaci, která řeší osazení podzemního rozvaděče
el. energie v parčíku v horní části náměstí, kteni bude využíván při pořádáníobecních akcí. Dále budou
osazena 2 světla před zámek, 3 světly osvětlen chodník k hasičské zbrojnici, L světlo bude umístěno u
el. rozvaděče pod podzemními kontejnery na tříděný odpad a ]. světlo na dětské hřiště.

9. Rekonstrukce ulice Kostelní
lng. Tomáš Petr dokončuje projekt na rekonstrukci Kostelní ulĺce mezĺ kostelem a zámkem. od
majitele přilehlé nemovítostĺ byl vznesen požadavek, aby v části rekonstruované ulice byla
vybudována nízká kamenná zídka v délce 5 m. Po projednání projektu zastupitelstvem, podal
lng. Homolka návrh dokončit projektovou dokumentaci bez kamenné zídky. 11 - o - o
Návrh byl přijat.

10. Výměna 8 ks svítĺdel na náměstí
Uprostřed náměstí před domem č.p. 18 a na protějšístraně náměstí jsou umístěna 4 + 4 nízká světla
veřejného osvětlení. Tato světla bývajíčasto poničena a stávajíse nebezpečná. Starosta navrhl nahradĺt
tato světla LED svítidly, která budou zabudována do dĺažby a budou vyčnívat nad dlažbu pouze 5 cm.
Pojezdové zatíźení do 4000 kg. Světla jsou vodotěsná a schválená památkáři.
Výrobcem je německá fĺrma BEGA. Cena za ]. ks činí Ż0.357,].0 Kč bez DPH.
lng. Homolka podal návrh zakoupit 8 ks LED svítidel vestavné DAL| 20W za celkovou cenu
I97.o95,- Kč včetně DPH. 10 - o - 1

Zdrź.el se - MgA. Fr<ĺmmel
Návrh byl přijat.

11. Vítání občánků
Kvůli neznámé covĺdové situaci v následujícím období, rada městyse rozhodla (29.9'zozt), tak jako
v loňském roce, opět neuskutečnit i v roce ŻO27 vítání občánků na Úraoc městyse Jĺmramov.
Schválené finanční dary, které se předávajív den vítání, budou předány na úřadě městyse. Rodiče dětí
budou k převzetí finančního daru vyzváni písemně'

lng. Lorencová upozornila na špatnou práci předsedkyně socĺální komise, která zároveň rozhoduje
i v radě městyse. Zároveň upozornila, že celá sociální komĺse Ve stavu nouze neudělala pro občany
vůbec nĺc. Starosta informoval zastupĺtele, že sociální a kulturní komĺse měla po řadu měsíců z důvodu
covĺdové pandemie přerušenou činnost na základě rozhodnutí rady městyse.

Paní Petrásová podala návrh na usnesení, aby proběhlo na úřadě městyse vítáníobčánků pouze
s rodiči a dítětem. 4 -o _7

Pro - Bureš, lng. Lorencová, Petrásová, Vojta
Návrh nebyl přijat.

M Frömmel se ohra dil, že rada městyse rozhodla nedarovat peněžní dar jeho synovĺ
a místo toho rozhodla o odepsání dluhu, který neuznává. Bere to jako útok na

svoji osobu ze strany starosty, rady a sociální komĺse

Ing. Homolka podal návrh objednat opravu teplovodního kanálu a kanalizace za cenu 137.041; Kč
s DPH od firmy Alois Čupr. 11 — 0 — 0
Návrh byl přijat.

8. Doplnění stožárů a svítidel V0 a osazení podzemního rozvaděče
Starosta informoval o zpracované projektové dokumentaci, která řeší osazení podzemního rozvaděče
el. energie v parčíku v horní části náměstí, který bude využíván při pořádání obecních akcí. Dále budou
osazena 2 světla před zámek, 3 světly osvětlen chodník k hasičské zbrojnici, 1 světlo bude umístěno u
el. rozvaděče pod podzemními kontejnery na tříděný odpad a 1 světlo na dětské hřiště.

9. Rekonstrukce ulice Kostelní
Ing.Tomáš Petr dokončuje projekt na rekonstrukci Kostelní ulice mezi kostelem a zámkem. Od
majitele přilehlé nemovitosti byl vznesen požadavek, aby v části rekonstruované ulice byla
vybudována nízká kamenná zídka v délce 5 m. Po projednání projektu zastupitelstvem, podal
Ing. Homolka návrh dokončit projektovou dokumentaci bez kamenné zídky. 11 —0 -0
Návrh byl přijat.

10. Výměna 8 ks svítidel na náměstí
Uprostřed náměstí před domem č.p. 18 a na protější straně náměstí jsou umístěna 4 + 4 nízká světla
veřejného osvětlení. Tato světla bývajíčasto poničena a stávajíse nebezpečná. Starosta navrhl nahradit
tato světla LED svítidly, která budou zabudována do dlažby a budou vyčnívat nad dlažbu pouze 5 cm.
Pojezdové zatížení do 4000 kg. Světla jsou vodotěsná a schválená památkáři.
Výrobcem je německá firma BEGA. Cena za 1 ks činí 20.357,10 Kč bez DPH.
Ing. Homolka podal návrh zakoupit 8 ks LED svítidel vestavné DALI 20W za celkovou cenu
197.095; Kč včetně DPH. 10 — 0 — 1

Zdržel se - MgA. Frómmel
Návrh byl přijat.

11. Vítání občánků
Kvůli neznámé covidové situaci v následujícím období, rada městyse rozhodla (29.9.2021), tak jako
vloňském roce, opět neuskutečnit i vroce 2021 vítání občánků na Úřadě městyse Jimramov.
Schválené Finanční dary, které se předávajív den vítání, budou předány na úřadě městyse. Rodiče děti
budou k převzetí finančního daru vyzváni písemně.

Ing. Lorencová upozornila na špatnou práci předsedkyně sociální komise, která zároveň rozhoduje
i v radě městyse. Zároveň upozornila, že celá sociální komise ve stavu nouze neudělala pro občany
vůbec nic. Starosta informoval zastupitele, že sociální a kulturní komise měla po řadu měsíců z důvodu
covidové pandemie přerušenou činnost na základě rozhodnutí rady městyse.

Paní Petrásová podala návrh na usnesení, aby proběhlo na úřadě městyse vítání občánků pouze
s rodiči a dítětem. 4 -0—7

Pro — Bureš, lng. Lorencová, Petrásová, Vojta
Návrh nebyl přijat.

M . Frómmel se ohradil, že rada městyse rozhodla nedarovat peněžní darjeho synovi
a místo toho rozhodla o odepsání dluhu, který neuznává. Bere to jako útok na

svoji osobu ze strany starosty, rady a sociální komise.



Rada městyse vycházela při svém rozhodnutí z usnesení zastupitelstva ze dne L6'7.2oI5, kde
zastupitelstvo odsouhlasilo: ,,Příspěvek na vítání občánků v částce 5.ooo,-Kč na každé vítané dítě bude
i nadále vyplácen rodičům dítěte formou peněŽĺtého daru. V případě, Že rodiče vítaného dítěte mají
peněžní závazky vůči městysu Jimramov, budou mu tyto závazky z daru odečteny až do výše hodnoty
daru".
Snĺžování daru touto formou bylo jĺž v minulostĺ uplatněno.

MgA. Frommel měl v době jednání rady (1.9.2021) u obce evidovaný závazek ve výši 7.o62,-Kč. Tento
závazek rozhodla rada městyse v celkové výši odepsat.Závazek bylodepsán dne L.10.2021.

lng. Lorencová upozornila, že usnesením zastupitelstva v následujícím období, kdy došlo k navýšení
částky na dítě z 5.000,-Kč na 7.000,-Kč, došlo ke zrušení usnesení, které řešilo odečítání závazků
z daru pro dítě.
Pan MgA. Frĺjmmelseznámil přítomné s textem dopisu, kteni napsala paní
zastupitelům. Jedná se o odvolání proti rozhodnutí Rady Městyse Jĺmramov ze dne L.g.2o2L.

lng. Lorencová odchází ze zastupĺtelstva

Paní Petrásová podala návrh: udělĺt peněžní dar pro v hodnotě 7.000,- Kč
8-0-2

Zdržel se-MgA. Frömmel, lng. Homolka
Návrh byl přijat.

Ze zastupitelstva odchází MgA. Frömmel

12. Rozpočtové opatření
lng. Homolka podal návrh schválĺt rozpočtového opatřeníč. 5

9-0-0
Návrh byl přijat.

13. Různé
_ lng. Homolka seznámil zastupĺtele se záměrem pana Bořeckého vybudovat sjezd ke svým
pozemkům.

- Paní Renata Petrásová požádala o dar pro atletku
příštím jedná ním zastupitelstva.

Bude projednáno na

Zapsala: Dana Pachovská Dne:7.Lo'ZoŻI

ověřovatelé : Mgr. Jaroslava Bartošová

Renata Petrásová

Starosta : lng.josef Homolka

Rada městyse vycházela při svém rozhodnutí 2 usnesení zastupitelstva ze dne 16.7.2015, kde
zastupitelstvo odsouhlasilo: „Příspěvek na vítání občánků v částce 5.000,—Kč na každé vítané dítě bude
i nadále vyplácen rodičům dítěte formou peněžitého daru. V případě, že rodiče vítaného dítěte mají
peněžní závazky vůči městysu Jimramov, budou mu tyto závazky z daru odečteny až do výše hodnoty
daru“.
Snižování daru touto formou bylo již v minulosti uplatněno.

MgA. Frómmel měl v době jednání rady (1.9.2021) u obce evidovaný závazek ve výši 7.062,—Kč. Tento
závazek rozhodla rada městyse v celkové výši odepsat. Závazek byl odepsán dne 1.10.2021.

Ing. Lorencová upozornila, že usnesením zastupitelstva v následujícím období, kdy došlo k navýšení
částky na dítě z 5.000,-Kč na 7.000,—Kč, došlo ke zrušení usnesení, které řešilo odečítání závazků
z daru pro dítě.
Pan MgA. Frčmmel seznámil přítomné s textem dopisu, který napsala pan í—
zastupitelům. Jedná se o odvolání proti rozhodnutí Rady Městyse Jimramov ze dne 1.9.2021.

Ing. Lorencová odchází ze zastupitelstva.

Paní Petrásová podala návrh: udělit peněžní dar pro _v  hodnotě 7.000,- Kč
8 — 0 - 2

Zdržel se-MgA. Frčmmel, lng. Homolka
Návrh byl přijat.

Ze zastupitelstva odchází MgA. Frómmel.

12. Rozpočtové opatření
lng. Homolka podal návrh schválit rozpočtového opatření č. 5,

Návrh byl přijat.

13. Různé
- Ing. Homolka seznámil zastupitele se záměrem pana Bořeckého vybudovat sjezd ke svým
pozemkům.

- Paní Renata Petrásová požádala o dar pro atletku _. Bude projednáno na
příštím jednáním zastupitelstva.

Zapsala: Dana Pachovská Dne: 7.10.2021

Ověřovatelé : Mgr. Jaroslava Bartošová

Renata Petrásová

Starosta : Ing.Josef Homolka


