
Zápis č,.6/2020

z jednání zastupitelstva MěsĘse Jimramov konaného dne 17.l2.2020v sokolovně
v Jimramově.

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, MgA.Frcimmel Yác|av, Hejtmánek
oldřich, Ing. Homolka JoseĘ Hrdliěka Radek, Mgr. KřížováYěra,Ing. Loľencová
Ivaĺa, Matýsek Miroslav, Pachovská Dana, Ing. Petľ Jan' Petľásová Renata,
Sedláková Petra, Vojta Petr (14)

omluveni: Just Jiří (1)

Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

1. Schválení pľogľamu jednání
MgA. Frĺjmmel navľhl pořizování zvukoých záznarnűz jednáníZM. Pľo 7
MgA.Fľömmel,Ing. Loľencová, Matýsek, Sedláková, Petrásová, Hrdlička, Vojta
Tento návľh nebyl schválen.

Ing. Josef Homolka předloŽil body k doplnění na program jednání a navrhl úpravu pořadí
projednávání:

- Zźlpis č. 512020 z jednźlniZMJimramov ze dne 26.l|.2020
- Žádosto finanční příspěvek
- Projekt - stavební úpravy ZŠ Jimľamov
_ Dílčí přezkoumĺĺní hospodďení MěsĘse Jimramov

Pořadí pľojednávání:
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zátpisu
3. Zápis č,. 512020 z jednáni ZM limramov ze dne 26.II.2020
4.Úpravazpevněné plochy před Panským domem
5. Rekonstrukce kuchyně v obecním domě v Ubušíně
6. odepsání dluhu
7. Schváleni zápisu do kľoniky zarok2}I9
8. Stavební úpravy části domu č.p.41
9. Dodatek ke smlouvě o đílo s firmou AQUA PRoCoN s.r.o
10. Schválení rozpočtu narok})2l
1 1. Schválení střednědobého qýhledu rozpočtu
12. Żádosto finanční příspěvek
13. Projekt-stavební úpravy ZŠ Jimramov
14. Dílčí přezkoumání hospodaření Městyse Jimramov
15. Různé 14-0-0

Zastwitelé schválili program j ednání. 14-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu

Zaovětovatele tohoto zápisubyly zvoleny Ing. Ivana Loľencová a Mgľ. Věra KříŽová.12-0-2
(Zdržely se: Ing. Loľencová, Mgľ. KŤížováVěra)



3. Zápis č,. 512020 z jednání ZM Jimľamov ze dne 26.ll.2020
Pan starostavyzva|pana MgA. Frömmelak podepsání zápisu z jednániZMJimramov č,.5l202O
ze dne26.ll.2020, kdy byl pan MgA. Fľömmel zvolen jako ověřovatel zápisu.

Pan MgA. Václav Frömmel k tomuto sdělil, žezápis nemusí být nutně podepsán ověřovatelem,
je to svobodná volba kaŽdého zastupitele. MgA. Fľömmel předložil písemně k doplnění do
zápisu jeho stanoviska k jednotlivým bodům zápisu. Tyto body byly předloženy ažpo ziíkonné
lhůtě na vyhotovení zźryisu.
Zvlaště byl diskutován bod ě. 1 c), kdy pan MgA. Frömmel nebyl vpuštěn do budovy ZŠ.
Paní Petrásová se dotazovala proč pan MgA. Frĺimmel nebyl vpuštěn do budovy školy. Paní
Mgr. Věra Křížová ktomuto sdělila' že 25.II.2020 vstoupil vplatnost ,'Pokyn uŠvľ
kprovozu škol a školských zařízení od 25.|l.2020*. Vpokynu jsou uvedeny instrukce ke
vstupu třetích osob do škol v době koľonavirové, kde jsou vyjmenované osoby, kteľé mohou
být vpuštěny za đodržení přísných hygienických opatření.

MgA. Frĺimmel navrhl, aby jeho připomínky k zápisu, kteľé byly červeně vyznač,eny, byly do
zápisu doplněny a hlasovalo se o každém doplněném bodu zvlášť.

Pro 1 (MgA. Fľömmel)
Návrh pana MgA. Frömmela nebyl přijat.

Dále MgA.Fľĺjmmel navľhl' aby se o jeho připomínkách k zápisu hlasovalo dohĺomady.
Pro 1 (MgA. Fľĺlmmel)

Tento návľh nebyl přijat.

Zápis č). 512020 z jednání ZM Jimramov zę dne 26.Il .2020 nebude doplněn o připomínky pana
MgA.Frĺjmmela.

4. Upľava zpevněné plochy před Panským domem

Ing. Arch. Věra Junová, projektantka ľekonstrukce Panského domu ailpravy zpevněné plochy
před Panským domem, podala vysvětlující infoľmace k oběma stavbám.
Pan Bureš vznesl dotaz, vjakém časovém horizontu by se měl projekt realizovat. Dle sdělení
projektantky není moŽné přesně specifikovat dobu ľealizace.
MgA. Frömmel sdělil, že podporuje vše, co se dělá pro podnikání, a|e měl by být přítomen
majitel Panského domu. Yjezdy do domů na celém náměstí jsou na obecních pozemcích a
nikomu se nepřiděluje dotace na úpravu vjezdů. Ing. Arch. Junová sdělila, že předmětem řęšení
nejsou vjezdy do domů, ale paľkování podél komunikace.
Pan Vojta vznesl đotaz co bude, kdyŽ se změni majitel Panského domu. Pľojektantka
odpověděla, že projekt bude připľaven i pľo případné další majitelé.
Ing. Lorencová vznesla ďotaz pľoč se řeší pľostor před jedním domem a ne na celém nĺíměstí.
Staľosta sdělil, že projednávaná oprava je na rozpoěet 130.000,-Kč, kdybychom řešili opľavu
celého náměstí, byla by cena v milionech.
ZM odsouhlasilo zźlměr předláŽdění stání. 10-1-3



Pro: Mgr.Bartošová' Buľeš, MgA.Fľĺimmel, Hejtmánek, Ing. Homolka, Hrdlička,
Mgr.Křížová, Pachovsk á, Ing. Petr, Vojta

Pľoti: Ing. Loľencová
Zdrželi se: Matýsek, Petrásová, Sedláková

5. Rekonstľukce kuchyně v obecním domě v Ubušíně

Pan starosta informoval o vyši původního rozpočtu na celkovou ľekonstrukci kuchyně
v Ubušíně sjednanou ve ýši I83.775,-Kč s firmou Kamil Šenkýř. V průběhu rea|izace došlo
k navýšení nákladů o 18.502,-Kč na celkovou částku 202.2]7,-Kč. Pan MgA. Frcimmel vznesl
připomínku, Žeby mělo být rozepsáno dle jednotlivých rozpočtových poloŽek.

Zastupitelé projednali a schválili navýšení částky na rekonstrukci kuchyně v Ubušíně na
celkovou částku 202.277,-Kč,. 14-0-0

6. odepsání dluhu

Zastupitelé proj ednali a schválili odepsání dluhu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
XxxXXxxXxXXxxxXxxxXxX,za nájemné a společnou elektřinu od' I.2.2016 do 11.l0.2017
v celkové wši34.634,-Kč,. |2-0-2

Pro: Mgľ. Baľtošová, Buľeš, MgA.Fľömmel, Hejtmánek,Ing. Homolka' Mgr. KŤížová,
Ing. Loľencová, Matýsek' Pachovská, Ing. Petr, Sędláková, Vojta

Zđrželi se: Petrásová, Hrdlička

7. Schválení zápisu do kľoniky za ľok 2019

MgA.Frĺimmel upozomil na střet zájmu Mgr. Křížové (zastupitelka a kľonikářka) avyzyvá,
aby se jedné z funkcí vzdala a žádá zastupitele, aby navrhli osoby, kteľé by nebyli ve střetu
zájmu. Dále upozornil, že v zéryise do kľoniky není zaznamenán ýskyt salmonely naZŠ.
Mgľ. KříŽová odpověděla, Žev zápise kĺoniky je zaznamentlnškolní rok 201 8l20I9 a salmonela
byla až vę školním roce 201912020 , tudíž i zmínka bude zaznamenána až v roce 2020 .
Ing. Loľencová připomněla, Že hledání kronikaře je velice těžké a zájem občanů o tuto činnost
není.
Pan starosta podal návth, aby zastupitele schválili zápis do kĺoniky za rok 2019 vypracovaný
kľonikďkou Mgľ. Věrou Křížovou.
Pan MgA. Fľömmel podal pľotinávľh, schválení zápisu kľoniky za rok 2019 s doplněním o
infoľmace o epidemii salmonely v ZŠ s tím, že kronikář paní Křížová podá rezignaci buď na
kľonikáře nebo zastupitele tak, aby kronikář Městyse Jimramov nebyl ve střetu zájmů pro
sepsání kĺoniky k roku 2020 a dalších. I-l2-|
Pro: MgA. Frömmel
Pľoti: Mgľ. Bartošová, Buľeš, Hejtmánek, Ing. Homolka, Hrdlička, Ing. Loľencová, Matýsek,
Pachovská, Ing. Petr, Petrásová, Sedláková, Vojta
Zdržel se: Mgr. Křížová
Tento návrh nebyl přijat.



Paní Petľásová poznamenala, že by návľh na usnesęní měl zohlednit informaci paní Mgr.
Kiížové, že zápis dkající se školy je za školní ľok 2018l20I9. Na základě této připomínky vzal
starosta svůj návľh zpět anavrhl' aby zastupitelé schválili zápis do kĺoniky zarok2019 včetně
zápisutýkající se ZŠ a MŠ Jimramov zaškolní rok 2018/2019. I2-O-2
Pro 12 Mgr. Bartošová, Bureš, Hejtmánek' Ing. Homolka' Hrdlička,Ing. Lorencová, Matýsek,
Pachovská, Ing. Petľ, Petrásová, Sedláková, Vojta
Zđržel se: MgA. Frömmel, KŤížová
Zápis do kľoniky zarok2}I9by| schválen.

8. Stavební úpľavy části domu č.p.41

Zastupitelé pĄednali položkoý rozpočet stavby ,,Stavební úpľavy části objektu měšťanského
domu č.p. 41 - Jimramov". Celkovácenačiní 1.139.587,-Kč včetně DPH.
Zastupitelé ľozhodli o podání žádosti o dotaci na ministerstvo kultury z havaľijního progľamu.

14-0-0

9. Dodatek ke smlouvě s fiľmou AQUA PRoCoN s.ľ.o.

Zastupitelé projednali Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č,. 1547720 mezi Městysem Jimramov a
firmou AQUA PRoCoN s.r.o.. Předmět smlouvy se nemění' pľodluŽuje sę ěas plnění a to
předání dokumentace pľo stavební povolení k pľojednání do 30.9.202I, projednání
dokumentace pro stavební povolení s oľgány a organizacemi, podání žádosti o stavební
povolení do 31 .10.2021. 14-0-0

l0.Schválení rozpočtu na rok202l
Předsedkyně ťlnančního qýboru paní Pachovská seznámila zastupitele s návľhem rozpočtu
Městyse Jimramov na ľok 202I.
MgA. Frömmel vznesl đotaz, zda je v rozpočtu uvažováno s poklesem ýnosu z đanĹ Starosta
infoľmoval, že je počítáno spoklesem daní zdůvodu zľušęní superhrubé mzdy. Zastupitelé
projednali a schválili rozpočet MěsĘse Jimľamov na rok 202I. 13-0-1
Zdrže| se: MgA. Frcimmel

11.Schválení střednědobého výhledu ľozpočtu

Pan MgA. Frömmel dal ke nážení, zđaby se neměl úvěr městyse splatit dříve' Starosta sdělil,
že z đtxodu chystaných investicí by bylo uhrazení úvěru předčasné.
Zastupitele projednali a schválili střednědobý ýhled ľozpočtu na rok 2022-2024. 13-0-1
Zdržel se: MgA. Frĺjmmel

l2.Zád,ost o Íinanční příspěvek

Zastupitele projednali žádost oblastní chaľity Polička o finanční příspěvek na rok 2021
Poskytnuté finanční prostředky budou vyuŽiĘ na částečné pokrytí sociálních sluŽeb, které
budou poskytovány i občanům Jimramova v roce 202I. Charita pomáhá lidem v nouzi tak,



aby vedli život odpovídající jejich důstojnosti, podporuje je v samostatnosti a v aktivaci
vlastních sil a možností, a dopľovází je v obtíŽné životní situaci. Charita žádá o finanění
příspěvek ve qýši 23.000,-Kč.
Pan MgA. Fľömmel podal návrh, aby byla poskytnuta částka ve qýši 30.000,-Kč.
Pľo 1 MgA. Frĺĺmmel.
Tento návrh nebyl přijat.
Zastupitelé hlasovali o návrhu staľosty poskytnout oblastní chaľitě Polička ťrnanční
příspěvek ve qýši 23.000,-Kč auzavtít s nimi smlouvu o poskytnutí příspěvku. 14-0-0

l3.Pľojekt - stavební úpravy ZS Jimľamov
Zastupitelé pľojednali a schválili nabídku Ing. Fľantiška Laštovičky z firmy UNI PROJEKT na
vypracování projektové dokumentace týkající se stavebních prací při rekonstrukci kuchyně,
školní jídelny a suterénních prostor pod těmito objekty. Cena za tyto pľáce ěiní 79.860,-Kč
včetně DPH. 13_0-l
ZdrŽe| se: MgA. Frömmel

14.Dílčí přezkoumání hospodaření Městyse Jimľamov

Pan starosta podal informaci o provedené kontľole Kľajským úřadem ýkajicí se hospodďení
Městyse Jimramov zaleden až listopad 2020. Zastupitelé vzali infoľmaci na vědomí.

1S.Různé
- Staľosta infoľmoval zastupitele o plnění füolů z minulého zápisuZM
- MgA.Frömmel připomněl, Že stále nesvítí některá světla.

Zapsal: Ing. Jan Petr Dne: 17.12.2020

Starosta: Ing. Josef Homolka

ověřovatelé: Ing. Ivana Loľencová

Mgr. Věra KŤížovźl


