
Zápis č. 4/2022 ,
zjednání Zastupitelstva Městyse Jimramova konaného dne 30.6.2022 od 18 hod. na Uřadě

městyse Jimramov.

Přítomni: Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Hrdlička Radek, Pachovská
Dana, Ing. Petr Jan, Sedláková Petra, Vojta Petr (8)

Omluveni: Mgr. Bartošová Jaroslava, MgA. Frommel Václav, Just Jiří, Mgr. Křížová Věra,
Ing. Lorencová Ivana, Matýsek Miroslav, Petrásová Renata (7)

Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Zastupitelstvo je  usnášeníschopné.

1. Schválení programu jednání
Zastupitelé schválili program jednání:

1.  Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3 .  Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Městyse Jimramov

za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
. Schválení výběru dodavatele akce “Revitalizace veřejného prostranství

Jimramov-Padělek“ a rozhodnutí o realizaci této akce
. Posílení strategického řízení v obcích Mikroregionu Novoměstsko
. Schválení stanov Sdružení obcí Vysočiny
. Žádost o příspěvek na opravu krovu a výměnu střechy
. Kontejnerový přístřešek Ubušín
. Žádost o dotaci na „Rekonstrukci ulice Kostelní v J imramově“

10. Podání žádosti o dotaci „Posílení vodních zdrojů a zkapacitnění
vodovodu v Jimramově“

11. Nákup pozemků
12. Rozpočtové opatření č .  5
13. Různé 8-0-0
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2.  Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byl navržen pan Zdeněk Bureš. 8-0-0
Za ověřovatel tohoto zápisu byla navržena paní Dana Pachovská. 8-0-0

3. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Městyse Jimramov za
rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Zastupitelstvo po projednání schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku Městyse Jimramov
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.  2021 s výhradou. _ K nápravě
zjištěných nedostatků přijalo následující opatření:
Nedostatek: Smlouva o dílo č .  013/2021 ze dne 23.9.2021 na „Dodání a montáž pavlačových
stěn Dům s pečovatelskou službou, Náměstí Jana Karafiáta 27  v Jimramově“ ve výši
646 758 Kč bez DPH, zhotovitel Pavel Sedláček, CASTELOKNA, IČ:  1 8533396, nebyla ke dni
kontroly zveřejněna na profilu zadavatele, čímž nebyla dodržena zákonná 15-denní lhůta pro
uveřejnění.
Opatření: důsledně dbát na včasné zveřejňování smluv.
Termín splnění: opatření je  k dnešnímu dni splněno, trvale.
Zodpovídá: starosta 8-0-0



4. Schválení výběru dodavatele akce “Revitalizace veřejného prostranství
Jimramov-Padělek“ a rozhodnutí o realizaci této akce

Osloveno byly 3 firmy, nabídku podaly 2 firmy, nabídkové ceny jsou s DPH:
- Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, lČz259538l8,

nabídková cena 2 294 300,67 Kč.
- VHS Bohemia a.s., Haškova 153/17, 638 00  Brno, IČ:47910305,

nabídková cena 3 124 849,50 Kč .
Zastupitelé schválili výběr dodavatele a uzavření smlouvy s vítěznou firmou Dlažba Vysoké
Mýto s.r.o., která splnila všechny požadavky dle zadávací dokumentace k zakázce a nabídla
ekonomicky nejvýhodnější nabídku. 8-0-0

5. Pos11ení strategického řízení v obcích Mikroregionu Novoměstsko
Zastupitelé projednali projekt „Posílení strategického řízení v obcích Mikroregionu
Novoměstsko“ a rozklad financí pro jednotlivé obce mikroregionu. V rámci tohoto projektu byl
pro Městys Jimramov vypracován pasport vodovodu a kanalizace a dále byl pořízen
software pro zakreslení těchto pasportů do katastrálních map. V rámci tohoto projektu byl také
vytvořen dokument Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství pro mikroregion
Novoměstsko. Po rozpočítání nákladů na jednotlivé obce vychází na Jimramov cena 100 419,75
Kč. Zastupitelé tento projekt schválili. 8-0-0

6. Schválení stanov Sdružení obcí Vysočiny
Zastupitelé projednali a schválili nové znění Stanov SOV revidovaných v souvislosti s platnou
legislativou a pověřili svého zástupce ve valném shromáždění v SOV, aby schválil tyto Stanovy
na valném shromáždění SOV. 8-0-0

7. Zádost o příspěvek na Opravu krovu a výměnu střechy
Zastu itelé projednali žádost ČCE Jimramov o příspěvek na opravu krovu a výměnu střechy
fary CE v Jimramově. Žádají o 10 % zcelkové částky rozpočtu tj. 85.000,—Kč. Pan Vojta.
podal návrh navýšit tuto částku na 250.000,-Kč a poskytnout v této výši dar ČCE Jimramov.
Zastupitelé schválili dar ve výši 250 000,-Kč a uzavření darovací smlouvy s ČCE Jimramov.

8-0—0

8. Kontejnerový přístřešek Ubušín
a) Zastupitelé projednali smlouvu o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina, fond Vysočiny,
program „Odpady-oběhové hospodářství 2022“, podprogram „Technická podpora“ . Účelem
této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory na realizaci projektu
„Kontejnerový přístřešek Ubušín“. Celkové náklady projektu 292111 , -Kč ,  výše dotace
100 000,—Kč, vlastní podíl městyse 192 111,-Kč. Zastupitelé schválili smlouvu s Krajem
Vysočina a rozhodli o jejím uzavření. 8-0-0

b) Zastupitelé rozhodli o uzavření smlouvy s firmou Petr Vícha, IČ:65757301, na realizaci
projektu „ Kontejnerový přístřešek Ubušín“ za cenu 292 110,94 Kč. 8-0-0

9.  Žádost o dotaci na „Rekonstrukci ulice Kostelní v Jimramově“
Zastupitelé rozhodli o podáním žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce ulice Kostelní
v Jimramově“ v rámci programu MMR PORV Místní komunikace. 8-0—0



10. Podání žádosti o dotaci „Posílení vodních zdrojů a zkapacitnění
vodovodu v Jimramově“

Zastupitelé rozhodli o podání žádosti o dotaci „Posílení vodních zdrojů a zkapacitnění
vodovodu v J imramově“ na ministerstvo zemědělství. 8-0-0

11. Nákup pozemků
a) Zastupitelé schválili nákup pozemku .č. 65/3, zahrada, 0 'měře 4 m 2 v k.ú. Jimramov zam,-Kč/m . tj. 760,-Kč od _ _
_ 8-0-0

b) Zastupitelé schválili nákup pozemku .č. 66/2, zahrada, o 'měře 3 m 2 v k.ú. Jimramov za190,-Kč/m2tj. 570,-Kč od *
_ ' 8-0-0

c) Zastupitelé schválili nákup pozemku p.č. 881, trvalý travní porost, o výměře 950 m 2 v k.ú.
Jimramov za cenu 30,-Kč/m 2 tj. 28  500,-Kč od pana Zdeňka Bureše a paní Lydie Burešové,
Dolní 109, 592 42 Jimramov. 8-0-0

12.  Rozpočtové opatření  č .  5
Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č .  5 8-0-0

13. Různé
— Pan starosta informoval o plnění usnesení ze zasedání ZM č .  3/2022.
- Pan Bureš podal připomínku na instalování nových světel do výstavní místnosti.
- Paní Sedláková podala připomínku k úpravě prostranství u vývěsky u nákupního střediska.
- Pan Bureš přečetl písemně podané připomínky paní Petrásové týkající se nevymahatelných

dluhů za vodné, stočné a skládkovné, vyplácených odměn za roznos jimramovského
zpravodaje a možnosti prodeje BIO mléčných výrobků ze Strachuj ova v Jimramově.

- Pan Vojta upozornil na posekání trávy na koruně hráze u řeky Svratky.

Zapsal: Ing. Jan Petr Dne: 30.6.2022

Starosta: Ing. Josef Homolka

Ověřovatelé: Pan Zdeněk Bureš

Paní Dana Pachovská


