
Zápis č. 7 /2022
zjednání Zastupitelstva městyse Jimramov konaného dne 27.10.2022 v budově radnice

v Jimramově.

Přítomni : Jarmila Basovníková, Ing. Josef Homolka, Jan Hubert, JiříJust, Ing. Jaroslava Kudová,
Mgr.Lenka Machová, Dana Pachovská, Renata Petrásová, Mgr. Jitka Šafrová, Ing. František
Štursa, Milan Švarc, Petr Vícha, Petr Vojta, Václav Tulis (14)

Omluvena : Petra Boháčová (1)

Je přítomna nadpolovičnívětšina všech zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Zasedání Zastupitelstva městyse Jimramova (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno
starostou obce městyse (dále jako „předsedající“).

Zapisovatelkou zápisu zjednání Zastupitelstva městyse Jimramova bude paní Dana Pachovská.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům.
Návrh na usnesení — zastupitelstvo určuje zapisovatelkou zápisu paní Danu Pachovskou.

14-0—0
Návrh byl přijat

1. Schválení programu jednání
Předsedající navrhl doplnit na program jednání bod:

Úhrada mikrobusu na školní fotbalový turnaj škol v Jihlavě
14-0-0

Návrh byl přijat

Zastupitelé hlasovali o navrženém programu 5 doplněním programujednání:

1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba členů finančního a kontrolního výboru
4. Volba členů zastupitelstva do školské rady
5. Jmenování oddávajících a schválení práva používat státní znak
6. Rozhodnutí o měsíčních odměnách neuvolněných zastupitelů
7. Pravomoc rady
8. Pořízení párty stanů
9. Schválení dohody o poskytnutí dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu
10. Dotace z Ministerstva kultury
11. Doplnění nových objektů a zařízení na ČOV Jimramov
12. Úhrada mikrobusu na školní fotbalový turnaj škol ih lavě
13. Rozpočtové opatření č.9
14. Různé

14-0-0
Zastupitelstvo schválilo celý program s doplněným bodem

Na jednání zastupitelstva se dostavila paní Petra Boháčová.

2.  Volba ověřovatelů zápisu
Navrženi byli : Mgr. Lenka Machová

Václav Tulis
13-0-2



Zdrželi se Mgr. Lenka Machová, Václav Tulis
Návrh byl přijat

3. Volba členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající navrhl, aby finanční výbor měl 5 členů a kontrolní výbor 3 členy.

15-0 -0
Návrh byl přijat

a) Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru.

Člen zastupitelstva Jarmila Basovníková navrhla zvolit členem finančního výboru Hanu Cackovou.
15-0-0

Návrh byl přijat

Člen zastupitelstva Jarmila Basovníková navrhla zvolit členem finančního výboru Dagmar Kašovou.
15-0-0

Návrh byl přijat

Člen zastupitelstva Jarmila Basovníková navrhla zvolit členem finančního výboru Ing. Ivanu
Lorencovou. 15-0-0

Návrh byl přijat

Člen zastupitelstva Jarmila Basovníková navrhla zvolit členem finančního výboru Ing. Pavla Šikulu.
15-0-0

Návrh byl přijat

b) Volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru.

Člen zastupitelstva Milan Švarc navrhl zvolit členem kontrolního výboru Petra Vojtu.
14-0-1

Zdržel se Petr Vojta
Návrh byl přijat

Člen zastupitelstva Milan Švarc navrhl zvolit členem kontrolního výboru Jiřinu Konvalinkovou.
15-0-0

Návrh byl přijat

4. Volba členů zastupitelstva do školské rady
Předsedající navrhl zvolit členem školské rady Petra Vojtu.

14-0-1
Zdržel se Petr Vojta

Návrh byl přijat

Předsedající navrhl zvolit členem školské rady Mgr. Lenku Machovou.
14-0—1

Zdržela se Mgr. Lenka Machová
Návrh byl přijat



5. Jmenování oddávajících a schválení práva používat státní znak
Zastupitelstvo jmenovalo od 27.10.2022 do konce volebního období tyto členy zastupitelstva jako
oddávající pro matriční obvod Jimramov :

Mgr. Lenku Machovou
Milana Švarce
Petra Voj tu

Podle zákona 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 5 108 odst.2, mají právo používat p ř i
významnějších příležitostech a občanských obřadech závěsný znak, který má uprostřed státní znak a
po obvodu znaku je uveden název Česká republika.

13-0-2
Zdržel se: Vojta, Švarc

Návrh byl přijat

6. Rozhodnutí o měsíčních odměnách neuvolněných zastupitelů
Předsedající podal následující návrh měsíčních odměn:
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.000,—Kč.
Člen výboru nebo komise 1.500,-Kč.
Předseda výboru nebo komise 2.000,-Kč.
Člen rady 3.500,-Kč.
Místostarostka 10.000,-Kč.

Ing. Jaroslava Kudová podala protinávrh na ponechání stávajících odměn.
6-5-4

Pro : Basovníková, Boháčová, Ing. Kudová, Mgr .  Machová, Petrásová, Vojta
Proti : |ng.Homolka, Hubert, Just, Švarc, Tulis
Zdržel se : Pachovská, Mgr. Šafrová, Ing. Štursa, Vícha

Návrh nebyl přijat

Následně bylo hlasováno o návrhu předsedajícího.
7-2-6

Pro : Ing.Homolka, Hubert, Just, lng.Štursa, Švarc, Tulis, Vícha
Prot i  : Boháčová, lng.Kudová,
Zdrželi se : Basovníková, Mnachová ,  Pachovská, Petrásová, MgrŠafrová,  Vojta

Návrh nebyl přijat

Ing. František Štursa navrhl měsíční odměny pro neuvolněné zastupitele ve stejné výši jako
předsedající, pouze mistostarostce odměnu 8.000,-Kč.

7-2-6
Pro : lng.Homolka, Hubert, Just, lng.Štursa, Švarc, Tulis, Vícha
Proti  : Boháčová, Kudová
Zdrželi se : Basovníková, Mnachová ,  Pachovská, Petrásová, Mgr.Šafrová, Vojta

Návrh nebyl přijat

Paní Renata Petrásová navrhla měsíční odměny pro neuvolněné zastupitele ve stejné výši jako
předsedající, pouze mistostarostce odměnu 7.000,-Kč.

3-2—10
Pro : Basovníková, Mnachová ,  Petrásová
Proti  : Boháčová, Kudová
Zdrželi se: lng.Homolka, Hubert, Just, Pachovská, Mgr.Šafrová, |ng.Štursa, Švarc,

Tulis, Vícha, Vojta
Návrh nebyl přijat



Předsedající podal návrh na odložení tohoto bodu na příští jednání zastupitelstva.
14-0-1

Zdržel se : Ing.Štursa
Návrh byl přijat

7 .  Pravomoc rady
Předsedající navrhl zplnomocnit radu k rozhodování o výdajích obce a provádění rozpočtových
opatření na straně příjmů neomezeně a na straně výdajů do výše 150.000,— Kč.

14-0-1
Zdržela se: Mgr.Machová

Návrh byl přijat

8. Pořízení párty stanů
Předsedající navrhl na základě cenového marketingu, který provedla rada městyse, koupit od firmy
TENTino s.r.o 2 ks nůžkových párty stanů včetně příslušenství za cenu 88.288,- Kč.

15—0-0
Návrh byl přijat

9. Schválení dohody o poskytnutí dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu
Městys Jimramov podal žádost o dotaci na rekonstrukci Obecního domu v Ubušíně a to na výměnu
oken a pořízení 2 ks nůžkových párty stanů. Celková výše uznatelných nákladů projektu je stanovena
na 300.000,-Kč a celková výše přiznané dotace je 80% tj. 240.000,- Kč.
Zastupitelé schválili smlouvu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR od Státního
zemědělského intervenčního fondu a pověřili starostu podpisem smlouvy.

15-0-0
Návrh byl přijat

10. Dotace z Ministerstva kultury
Zastupitelstvo městyse rozhodlo podat žádost o uvolnění finančních prostředků v rámci Programu
regenerace MPR a MP2 na opravu kulturních památek. Jedná se o 400.000,-Kč pro Městys
Jimramov, 700.000,-Kč pro Římskokatolickou farnost Jimramov a 328.000,-Kč pro Apartmány
Jimramov s.r.o.

15-0-0
Návrh byl přijat

11. 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" o Doplnění třetího stupně čištění na ČOV Jimramov.
Nabídnutá cena za projektovou dokumentaci činí 245.000,- Kč bez DPH.
Předsedající podal návrh pořídit od firmy AQUA PROCON s.r.o. projektovou dokumentaci na Doplnění
třetího stupně čištění na ČOV Jimramov za cenu 245.000 Kč bez DPH.

14-0-1
Zdržela se : Boháčová

Návrh byl přijat

12. Úhrada mikrobusu na školní fotbalový turnaj škol v Jihlavě
Předsedající navrhl uhradit dopravní firmě Šauer Vír mikrobus ve výši 7.260,-Kč na školní fotbalový
turnaj škol v Jihlavě konaný dne 31.10.2022.

15-0-0
Návrh byl přijat



13. Rozpočtové opatření č.9
Předsedající podal návrh schválit rozpočtové opatření č.9

15-0—0
Návrh byl přijat

14. Různé
— Paní Petrásová upozornila na stojící vodu u garáží Na Vápenici.
- Paní Pachovská upozornila na spolupráci s Korunou Vysočiny.
- lng. Štursa požádal starostu o přípravu tabulky připravených projektů.

Zapsala : Dana Pachovská

Starosta : Ing. Josef Homolka

Ověřovatelé : Mgr. Lenka Machová

Václav Tulis

Dne : 27.10.2022


