Zápis č. 5/2021
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 9.12.2021 v 18 hod.
v sokolovně v Jimramově.
Přítomni: Bureš Zdeněk, Ing. Homolka Josef, Just Jiří, Ing. Lorencová Ivana, Matýsek
Miroslav, Pachovská Dana, Ing. Petr Jan, Petrásová Renata, Sedláková Petra, Vojta
Petr
(10)
Omluveni: Mgr. Bartošová Jaroslava, MgA. Frömmel Václav, Hejtmánek Oldřich, Hrdlička
Radek, Mgr. Křížová Věra
(5)
Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

1. Schválení programu jednání
Zastupitelé projednali a schválili program jednání ZM
Program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení výběru dodavatele na zajištění svozu komunálního odpadu
4. Obecně závazná vyhláška Městyse Jimramov o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
5. Poskytnutí daru
6. Rozpočet Městyse Jimramov na rok 2022
7. Nákup a prodej pozemků
8. Pověření rady narovnáním rozpočtu roku 2021
9. Přísedící u okresního soudu
10. Stavební a terénní úpravy ZŠ
11. Různé
Před hlasováním opustil jednací místnost pan Vojta.
Program byl schválen.
9-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatelku tohoto zápisu byla zvolena Ing. Ivana Lorencová.
Za ověřovatele tohoto zápisu byl zvolen pan Miroslav Matýsek.

8-0-1
Zdržela se: Ing. Lorencová
8-0-1
Zdržel se: p. Matýsek

3. Schválení výběru dodavatele na zajištění svozu komunálního odpadu
Dne 6.12.2021 proběhlo výběrové řízení na akci „Sběr a likvidace komunálního odpadu
v Městysi Jimramov 2022-2023“ .
Osloveny byly tyto firmy:
- LIKO Svitavy a.s., Tolstého 2114/13, 568 02 Svitavy, IČ:25260715
- TS služby s.r.o., Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:25509187
- TS města a.s., K Ochozi 666, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 25303660
- SUEZ CZ a.s., Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2-Vinohrady, IČ: 25638955

Nabídku podala firma LIKO Svitavy a.s., Tolstého 2114/13, 568 02 Svitavy, IČ:25260715.
Firma LIKO Svitavy a.s. splnila podmínky výběrového řízení.
Zastupitelé schválili výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou LIKO
Svitavy a.s. Smlouva se uzavírá od 1.1.2022 do 31.12.2023.
9-0-0

4. Obecně závazná vyhláška Městyse Jimramov o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo městyse projednalo navrženou obecně závaznou vyhlášku Městyse Jimramov
č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Oproti návrhu se mění :
V článku 5 „ Sazba poplatku“, bod 1: Sazba poplatku činí 800,-Kč.
V čl.7 v názvu „Osvobození a úlevy“ se vypouští slova „a úlevy“
V čl. 7, bod 2 a: „Žije prokazatelně v zahraničí nepřetržitě déle než ½ roku“ se vypouští slovo
„prokazatelně“
V čl. 7, bod 2 b: se vkládá věta:“ Nedosáhla věku 2 let“.
Zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku Městyse Jimramov o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství s výše uvedenými změnami. Vyhláška nabývá
účinnosti dnem 1.1.2022. Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2019
„Obecně závazná vyhláška Městyse Jimramov č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ ze
dne 12.12.2019.
9-0-0

5. Poskytnutí daru
Paní Renata Petrásová navrhla poskytnout dar Ladě Vondrové - zlatou hvězdičku v ceně cca
10 000,-Kč za dosažené sportovní výsledky.
Zastupitelé návrh paní Petrásové schválili a rozhodli o uzavření darovací smlouvy s Ladou
Vondrovou.
9-0-0
Do jednací místnosti se vrátil pan Vojta.

6. Rozpočet Městyse Jimramov na rok 2022
Zastupitelé rozhodli o doplnění rozpočtu v položce výdaje:
- zvýšení kybernetické bezpečnosti úřadu 353 580,-Kč
- věcný dar sportovkyni v hodnotě 10 000,-Kč
Zastupitelé rozhodli o doplnění rozpočtu v položce příjmy:
- nakládání s odpady ponížit na 1 076 000,-Kč
- krajská dotace ve výši 150 000,-Kč kybernetická bezpečnost úřadu
Pan starosta podal návrh na schválení rozpočtu městyse Jimramov na rok 2022 s výše
uvedenými úpravami.
10-0-0

7. Nákup a prodej pozemků
a) Zastupitelé schválili nákup pozemků od pana Michala Frendla a paní Pavly Frendlové,
Okružní 811/55, Žďár nad Sázavou 3. Jedná se o pozemek p.č. 1200/6, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 6 m 2 a p.č. 202/16, travní porost, o výměře 201 m 2, která vznikla na
základě GP 619-169/2021, obě v k.ú. Jimramov, za dohodnutou cenu 10,-Kč/m 2, tj. 207 m 2

za celkovou cenu 2 070,-Kč a prodej pozemků p.č. 208/4, ostatní plocha, neplodná půda, o
výměře 509 m2, která vznikla na základě GP 619-169/2021, p.č. 202/10, ostatní plocha,
neplodná půda, o výměře 6 m 2, p.č. 202/11, trvalý travní porost, o výměře 11 m 2 a p.č. 202/12,
trvalý travní porost o výměře 8 m 2, vše v k.ú. Jimramov, do společného jmění manželů panu
Michalu Frendlovi a paní Pavle Frendlové, Okružní 811/55, Žďár nad Sázavou 3, za cenu
10,-Kč/m 2 tj. celkem 534 m 2 za celkovou cenu 5 340,-Kč. Prodávané pozemky jsou kupujícími
zaplocené a pro městys nevyužitelné.
10-0-0
b) Zastupitelé schválili prodej pozemku p.č. 204, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
1100 m 2 v k.ú. Jimramov, která vznikla na základě GP 619-169/2021 za cenu 10,-Kč/m 2, tj.
11 000,-Kč paní Mgr. Zdence Nettové, Krásné 66, 592 03 Krásné. Prodávaná parcela je
částečně zaplocena, po obecních pozemcích je nepřístupná a pro městys nevyužitelná. 10-0-0
c) Zastupitelé schválili prodej pozemku p.č. 208/8, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře
46 m 2, která vznikla na základě GP 619-169/2021 a p.č. 207, trvalý travní porost, o výměře
299 m 2, v k.ú. Jimramov, za cenu 10,-Kč/m 2 tj. 345 m 2 za celkovou cenu 3 450,-Kč panu
Ing. Vladimíru Dostálovi, Žabárna 317, Jimramov. Prodávané pozemky jsou z obecních
pozemků nepřístupné a pro městys nevyužitelné.
10-0-0
d) Zastupitelé schválili prodej pozemku p.č. 863, lesní porost, o výměře 695 m 2, která vznikla
na základě GP 618-155/2021, v k.ú. Jimramov, za cenu 30,-Kč/m2 tj. 20 850,-Kč panu
Bc. Jáchymu Kovářovi, Budislav 11, 569 65 Budislav. Prodávaný pozemek je zasažen
kůrovcem a bude prodaný po ukončení těžby. Pozemek je v ochranném pásmu vysokého napětí
a pro pěstební činnost nevhodný.
10-0-0
2
Zastupitelé schválili nákup pozemku p.č. 865/14, travní porost, o výměře 762 m , která vznikla
na základě GP 618-155/2021 v k.ú. Jimramov, za cenu 30,-Kč/m 2 tj. 22 860,-Kč od pana
Bc. Jáchyma Kováře, Budislav 11, 569 65 Budislav.
10-0-0

8. Pověření rady narovnáním rozpočtu roku 2021
Zastupitelé pověřili radu městyse narovnáním rozpočtu Městyse Jimramov roku 2021. 10-0-0

9. Přísedící u okresního soudu
V příštím roce končí 4-letý mandát přísedící u okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou paní
Olze Groulíkové, Sedliště 8.
Zastupitelé jednali o navržení nových přísedících u okresního soudu Žďár nad Sázavou na
období 2022-2026. Paní Groulíková Olga se svoji kandidaturou souhlasí.
Soud by chtěl, aby obec provedla průzkum nových kandidátů na přísedící.
Zastupitelé schválili paní Olgu Groulíkovou, Sedliště 8, jako přísedící u okresního soudu Žďár
nad Sázavou na období 2022-2026.
10-0-0

10. Stavební a terénní úpravy ZŠ
Starosta seznámil zastupitele s vícepracemi na akci „Stavební a terénní úpravy ZŠ“ v částce
82 829,58 Kč. Zastupitelé schválili navýšení rozpočtu o tuto částku a uzavření dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo.
10-0-0

11. Různé
- Starosta podal informaci o zamítnutí žádosti o dotaci z ministerstva zemědělství na posílení
vodních zdrojů a zkapacitnění vodovodu v Jimramově.
- Pan starosta se omluvil za špatné prohrnování chodníků z důvodu opravy techniky.
- Ing. Lorencová upozornila na špatný stav dřevěného mostku přes řeku Fryšávku - chybí místy
prkna.
- Petra Sedláková vznesla dotaz, jak je to s územním plánem.

Zapsal: Ing. Jan Petr

Starosta: Ing. Josef Homolka

Ověřovatelé: Ing. Ivana Lorencová

Miroslav Matýsek

Dne: 9.12.2021

