
Zápis č. 5/2022
zjednání Zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 22.9.2022 od 18 hodin na Úřadě

městyse Jimramov.

Přítomni : MgA.  Frómmel Václav, Hejtmánek Oldř ich, Ing.Homolka Josef, JustJiří, lng. Lorencová
Ivana, Pachovská Dana, Petrásová Renata, Sedláková Petra, Vojta Petr

(9)
Omluveni : Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hrdlička Radek, Mgr.Křížová Věra,

Matýsek Miroslav, Ing. Petr Jan
(6)

Je přítomna nadpolovičnívětšina všech zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

1. Schválení programu jednání
Návrh starosty lng. Homolky na doplnění programu jednání:

a) Doplnění nových objektů a zařízení na ČOV Jimramov 8-0—1
Zdržel se MgA. Frómmel

Schváleno

a) Žádost o příspěvek na akci „Stavební úpravy, výměna krovů a střešní krytiny RD č.p. 24
Jimramov — l. etapa"

9-0-0

Schváleno
b) Žádost SDH Sedliště o koupi lodních kontejnerů

9—0—0
Schváleno

c) Rozpočtové opatření č. 8 9-0-0
Schváleno

Návrh MgA. Frómmela na další doplnění programu:
d) Finanční podpora-darv hodnotě 2.000,- na energetické výdaje pro trvale žijící obyvatele

důchodového věku, kteří bydlí sami jako jednočlenná domácnost v domě či bytě, dále i pro
osoby handicapované s přiznaným celým či částečným invalidním důchodem.

8—0-1
Zdržel se Ing. Homolka

Schváleno

Zastupitelé hlasovali o navrženém programu 5 doplněním programu jednání :
1. Schváleníprogramujednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Žádost o příspěvek na koncerty
4. Prodej pozemku
5. Doplnění nových objektů a zařízení na ČOV Jimramov
6. Žádost o příspěvek na akci „Stavební úpravy, výměna krovu a střešní krytiny RD č.p. 24

Jimramov— |. etapa“
7. Žádost SDH Sedliště o koupi lodních kontejnerů
8. Rozpočtové opatření č.8
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Návrh MgA. Frómmela na další doplnění programu :
d) Finanční podpora-darv hodnotě 2.000,- na energetické výdaje pro trvale žijící obyvatele

důchodového věku, kteří bydlí sami jako jednočlenná domácnost v domě či bytě, dále i pro
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9. Finanční podpora-dar v hodnotě 2.000,— na energetické výdaje pro trvale žljicí obyvatele
důchodového věku, kteří bydlí sami jako jednočlenná domácnost v domě či bytě, dále i
pro osoby handicapované s přiznaným celým či částečným invalidním důchodem.

10. Různé
9-0-0

Zastupitelstvo schválilo celý program s doplněnými body programu

2. Volba ověřovatelů zápisu

MgA. Frómmel podal návrh, aby bylo hlasováno o obou ověřovatelích zápisu najednou.
5-0-4

Zdrželi se: Hejtmánek, Ing.Homolka, Just, Pachovská
Návrh nebyl přijat

MgA. Frómmel se přihlásil jako ověřovatel zápisu.
3-0-6

Pro : Ing.Lorencová, Petrásová, Vojta
Návrh nebyl přijat

Za ověřovatele zápisu byli zvoleni : Just Jiří 8-0-1
Zdržel se Just

Hejtmánek Oldřich 8-0—1
Zdržel se MgA.Frómmel

3. Žádost o příspěvek na koncerty
Farářka evangelického sboru Elen Plzáková a kurátorka sboru Jana Kadeřávková požádaly městys
Jimramov o příspěvek na varhaní koncert Mgr.0ndřeje Horňase a na koncert pěveckého sboru
Naenia z Nového Města na Moravě, který se uskuteční v říjnu a listopadu tohoto roku. Cena každého
koncertu činí 5.000,- Kč.
Starosta podal návrh poskytnout dar na koncerty ČCE Jimramov ve výši 50% tj. 5.000,-Kč a uzavřít
darovací smlouvu.
Pan MgA.Frómmel podal protinávrh na přidělení příspěvku ve výši 40% - stejnou, jako jsou dotace
na Kraji Vysočina pro oblast kultury. 5-0-4

Zdrželi se : Ing. Homolka, Just, Pachovská, Sedláková
Návrh nebyl přijat

Následně bylo hlasováno o návrhu starosty. 4-0-5
Zdrželi se : MgA.Frómmel, Ing.Lorencová, Hejtmánek, Petrásová, Vojta

Návrh nebyl přijat

Pan Vojta podal další návrh na dar ve výši 45%.
8-0-1

Zdržel se : MgA.Fr6mmel
Návrh byl přijat

4. Prodej pozemků
Firma EG.D, a.s. žádá o prodej pozemku č.664/111 o výměře 26m 2 ostatní plocha v k.ú. Jimramov na
výstavbu trafostanice .
Starosta podal návrh prodat parcelu č.664/111 firmě EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, za cenu
250,-Kč za m 2 tj. 6.500,- Kč.

8-0—1

Zdržel se : MgA Frómmel
Návrh byl přijat

. . :9. Finanční podpora-dar v hodnotě 2.000,- na energetické výdaje pro trvale ŽIjICÍ obyvatele
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10. Různé
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2. Volba ověřovatelů zápisu

MgA. Frómmel podal návrh, aby bylo hlasováno o obou ověřovatelích zápisu najednou.
5-0-4

Zdrželi se: Hejtmánek, Ing.HomoIka, Just, Pachovská
Návrh nebyl přijat

MgA. Frómmel se přihlásil jako ověřovatel zápisu.
3-0-6

Pro : Ing.Lorencová, Petrásová, Vojta
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Za ověřovatele zápisu byli zvoleni : Just Jiří 8-0-1
Zdržel se Just

Hejtmánek Oldřich 8-0-1
Zdržel se MgA.FrčmmeI

3. Žádost o příspěvek na koncerty
Farářka evangelického sboru Elen Plzáková a kurátorka sboru Jana Kadeřávková požádaly městys
Jimramov o příspěvek na varhaní koncert Mgr.0ndřeje Horňase a na koncert pěveckého sboru
Naenia z Nového Města na Moravě, který se uskuteční v říjnu a listopadu tohoto roku. Cena každého
koncertu činí 5.000; Kč.
Starosta podal návrh poskytnout dar na koncerty ČCE Jimramov ve výši 50% tj. 5.000,-Kč a uzavřít
darovací smlouvu.
Pan MgA.Frómmel podal protinávrh na přidělení příspěvku ve výši 40% - stejnou, jako jsou dotace
na Kraji Vysočina pro oblast kultury. 5-0-4

Zdrželi se : Ing. Homolka, Just, Pachovská, Sedláková
Návrh nebyl přijat

Následně bylo hlasováno o návrhu starosty. 4-0—5
Zdrželi se : MgA.Frómmel, Ing.Lorencová, Hejtmánek, Petrásová, Vojta
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Pan Vojta podal další návrh na dar ve výši 45%.
8-0-1

Zdržel se : MgA.Fr6mmel
Návrh byl přijat

4. Prodej pozemků
Firma EG.D, a.s. žádá o prodej pozemku č.664/111 o výměře 26m 2 ostatní plocha v k.ú. Jimramov na
výstavbu trafostanice .
Starosta podal návrh prodat parcelu č.664/111 firmě EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, za cenu
250,-Kč za m z tj. 6.500; Kč.
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5. Doplnění nových objektů a zařízení na ČOV Jimramov
" Projektová a inženýrská společnost AQUA PROCON s.r.o. nabízí vypracování projektové

dokumentace, která rozšiřuje projektovou dokumentaci na „Doplnění malého kalového hospodářství
na ČOV Jimramov". Především jde o rozšíření řídícího systému včetně doplnění prvků polní
instrumentace z původně sjednaného rozsahu pouze pro MKH na celou ČOV a dále doplněni ČOV o
terciární stupeň dočištění, jako zásadní způsob odstraňování fosforu. Toto intenzifikační opatření
významně zvýší kvalitu vypouštěných odpadních vod do řeky Svratky nad vodním dílem Vír, což
přispěje nejen k významné úspoře poplatků za vypouštěné znečištění nutrienty N a P podle
připravené poplatkové vyhlášky.
Nabídnutá cena za projektovou dokumentaci činí 245.000,- Kč bez DPH.
Starosta podal návrh odložit schválení tohoto projektu na příští zastupitelstvo.

9-0-0
Návrh byl přijat

6. Žádost o příspěvek na akci „Stavební úpravy, výměna krovu a střešní krytiny RD č.p.24
Jimramov — I. etapa

Pan Ing. Pavel Šikula a paníJitka Klementová, technik stavebních investic Brněnského biskupství,
seznámili zastupitele se stavebně-historickým průzkumem RD č.p.24 — Římskokatolické fary. Fara je
kulturní památkou a nachází se na území městské památkové zóny Jimramov. Jedná se o významnou
architekturu se starším historickým jádrem a strukturálně koncipovanou fasádou v průčelí.
Stav konstrukce krovu i stropů byl posouzen odborníky a byl shledán natolik poškozen dřevokazným
hmyzem (tesaříkem krovovým a červotočem) i houbami, že oprava není možná a bude třeba
přistoupit k jeho výměně za nový.
Stav krovu je havarijní a vyžaduje co nejdříve stavební zásah.
Římskokatolická farnost žádá městys Jimramov o finanční podporu této |. etapy opravy. Výměna
krovu a střešní krytiny bude zahájena již v tomto roce a je v plánu realizovat polovinu střechy farní
budovy. Cena díla dle dohody je 1.245.692,- Kč.
Starosta podal návrh věnovat dar Římskokatolické farností ve výši 370.000,-Kč.

9-0-0
Návrh byl přijat

7. Žádost SDH Sedliště o koupi lodních kontejnerů
Pan Petr Vojta žádá za SDH Sedliště městys Jimramov o koupi 4 použitých lodních 205topových
kontejnerů. Tyto kontejnery by byly použityjako skladovací prostor hasičského vybavení SDH
Sedliště. Přibližná cena těchto kontejnerů + doprava je 400.000,-Kč.
Starosta podal návrh na pořízení 4 použitých lodních 205topových kontejnerů + doprava za celkovou
cenu do 400.000,-Kč.

9-0-0
Návrh byl přijat

8. Rozpočtové opatření č. 8
Zastupitele schválili rozpočtové opatření č. 8.

8-0-1
Zdržel se : MgA. Frómmel

Návrh byl přijat

9. Finanční podpora - dar v hodnotě 2.000,-Kč na energetické výdaje pro trvale žijící
obyvatele důchodového věku, kteří bydlí sami jako jednočlenná domácnost v domě či
bytě, dále pro osoby handicapované s přiznaným celým či částečným invalidním
důchodem.

5. Doplnění nových objektů a zařízení na ČOV Jimramov
" Projektová a inženýrská společnost AQUA PROCON s.r.o. nabízí vypracování projektové

dokumentace, která rozšiřuje projektovou dokumentaci na „Doplnění malého kalového hospodářství
na ČOV Jimramov". Především jde o rozšíření řídicího systému včetně doplnění prvků polní
instrumentace z původně sjednaného rozsahu pouze pro MKH na celou ČOV a dále doplnění ČOV o
terciární stupeň dočištění, jako zásadní způsob odstraňování fosforu. Toto intenzifikační opatření
významně zvýší kvalitu vypouštěných odpadních vod do řeky Svratky nad vodním dílem Vír, což
přispěje nejen k významné úspoře poplatků za vypouštěné znečištění nutrienty N a P podle
připravené poplatkové vyhlášky.
Nabídnutá cena za projektovou dokumentaci činí 245.000,- Kč bez DPH.
Starosta podal návrh odložit schválení tohoto projektu na příští zastupitelstvo.

9-04)
Návrh byl přijat

6. Žádost o příspěvek na akci „Stavební úpravy, výměna krovu a střešní krytiny RD č.p.24
Jimramov — I .  etapa

Pan Ing. Pavel Šikula a paníJitka Klementová, technik stavebních investic Brněnského biskupství,
seznámili zastupitele se stavebně-historickým průzkumem RD č.p.24 - Římskokatolické fary. Fara je
kulturní památkou a nachází se na území městské památkové zóny Jimramov. Jedná se o významnou
architekturu se starším historickým jádrem a strukturálně koncipovanou fasádou v průčelí.
Stav konstrukce krovu i stropů byl posouzen odborníky a byl shledán natolik poškozen dřevokazným
hmyzem (tesaříkem krovovým a červotočem) i houbami, že oprava není možná a bude třeba
přistoupit k jeho výměně za nový.
Stav krovu je havarijní a vyžaduje co nejdříve stavební zásah.
Římskokatolická farnost žádá městys Jimramov o finanční podporu této I. etapy opravy. Výměna
krovu a střešní krytiny bude zahájena již v tomto roce a je v plánu realizovat polovinu střechy farní
budovy. Cena díla dle dohody je 1.245.692,- Kč.
Starosta podal návrh věnovat dar Římskokatolické farnosti ve výši 370.000,-Kč.

9-0-0
Návrh byl přijat

7. Žádost SDH Sedliště o koupi lodních kontejnerů
Pan Petr Vojta žádá za SDH Sedliště městys Jimramov o koupi 4 použitých lodních 205topových
kontejnerů. Tyto kontejnery by byly použity jako skladovací prostor hasičského vybavení SDH
Sedliště. Přibližná cena těchto kontejnerů + doprava je 400.000,-Kč.
Starosta podal návrh na pořízení 4 použitých lodních 205topových kontejnerů + doprava za celkovou
cenu do 400.000,-Kč.

9-0—0
Návrh byl přijat

8. Rozpočtové opatření č. 8
Zastupitele schválili rozpočtové opatření č. 8.,

8-0—1
Zdržel se : MgA. Frómmel

Návrh byl přijat

9. Finanční podpora - dar v hodnotě 2.000,-Kč na energetické výdaje pro trvale žijící
obyvatele důchodového věku, kteří bydlí sami jako jednočlenná domácnost v domě či
bytě, dále pro osoby handicapované s přiznaným celým či částečným invalidním
důchodem.



Pan MgA. Frómmel podal návrh poskytnout finanční podporu—dar v hodnotě 2.000,— Kč na
energetické výdaje pro trvale žijící obyvatele důchodového věku, kteří bydlí sami jako jednočlenná
domácnost v domě či bytě, dále pro osoby handicapované s přiznaným celým či částečným invalidním
důchodem.

1-0-8
Pro : MgA. Frómmel

Návrh nebyl přijat

Pani Renata Petrásová z důvodu nestanovení podmínek v návrhu pana MgA. Frómmela, podala
návrh, aby Městys Jimramov pomáhal lidem s žádostí o příspěvek na bydlení.

8-0-1
Zdržel se : MgA.Fómme|

Návrh byl přijat

Pan MgA. Václav Frómmel odešel zjednání zastupitelstva.

10. Různé
Starosta městyse Jimramov Ing. Josef Homolka poděkoval zastupitelům za čtyřletou práci
v zastupitelstvu.

Zapsala : Dana Pachovská

Starosta : Ing. Josef Homolka

Ověřovatelé : Oldřich Hejtmánek

Jiří Just

Pan MgA. Frómmel podal návrh poskytnout finanční podporu-dar v hodnotě 2.000,- Kč na
energetické výdaje pro trvale žijící obyvatele důchodového věku, kteří bydlí sami jako jednočlenná
domácnost v domě či bytě, dále pro osoby handicapované s přiznaným celým či částečným invalidním
důchodem.

1—0-8
Pro : MgA. Frómmel

Návrh nebyl přijat

Paní Renata Petrásová z důvodu nestanovení podmínek v návrhu pana MgA. Frómmela, podala
návrh, aby Městys Jimramov pomáhal lidem s žádostí o příspěvek na bydlení.

8-0-1
Zdržel se : MgA.Fómme|

Návrh byl přijat

Pan MgA. Václav Frómmel odešel zjednání zastupitelstva.

10. Různé
Starosta městyse Jimramov Ing. Josef Homolka poděkoval zastupitelům za čtyřletou práci
v zastupitelstvu.

Zapsala : Dana Pachovská

Starosta : Ing. Josef Homolka

Ověřovatelé : Oldřich Hejtmánek

Jíří Just


