
Zápis č. 1/2014 

z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 30. 1. 2014 v budově radnice 

v Jimramově 

 

 

Přítomni: Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Mgr. Chládek Petr, Ing. Kutal Vít, 

Matýsek Miroslav, Pachovská Dana, Ing. Petr Jan, Ing. Šikula Pavel, Šikulová Věra, Tušla 

Josef, Vícha Petr, Vojta Petr.                     (13)

   

Omluveni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Kalášek Pavel.            (2) 

 

 

1) Schválení programu jednání 

Program jednání byl rozšířen o následující body: 

8. Smlouva o zřízení věcného břemene 

9. Odkup polovičního podílu parcely č. PK 267 v k. ú. Jimramov 

 

                         2. Volba ověřovatelů zápisu 

  3. Regenerace parku Bludníku 

4. Navrácení pozemků Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

5. Solení místních komunikací v zimním období 

6. Změna provozní doby pošty v Jimramově 

7. Sestavení komise pro výběrové řízení na dodavatele svozu komunálního  

odpadu 

  10. Různé                                 12-0-0 

 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Ing. Jan Petr a pan Oldřich Hejtmánek.                         10-0-2  

 

3) Regenerace parku Bludníku 

Na jednání se dostavil pan Petr Vojta. 

 

Městys Jimramov dostal nabídku od společnosti TVORBA KRAJINY s. r. o. na vypracování 

projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro podání žádosti o přidělení dotací z OPŽP 

na akci „Regenerace parku Bludníku v Jimramově“. Cena za vypracování projektové 

dokumentace je 54 450,- Kč s DPH. Dotace na projekt je 75 % z uznatelných nákladů. 

 

Do diskuse byla přizvána přítomná občanka, která zmínila, že v minulosti byl na park vytvořen 

posudek, ve kterém se uvádí, že stromy jsou ve špatném zdravotním stavu. Dále upozornila, že 

obyvatelé sousedící s parkem mají obavy z pádu vzrostlých stromů při nepříznivém počasí. 

 

Zastupitelé odsouhlasili podepsání smlouvy na vypracování projektové dokumentace.     13-0-0 

 

4) Navrácení pozemků Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Městys Jimramov obdržel dopis od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

ve kterém žádá o navrácení pozemků pod komunikacemi kraje, které byly v minulosti 

neoprávněně převedeny na městys. Jedná se o parcely č. 682, 683, 662/1 a 667 v k. ú. Ubušín. 

 



Zastupitelstvo rozhodlo o navrácení výše zmíněných pozemků Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových.               13-0-0 

 

5) Solení místních komunikací v zimním období 

Pan starosta informoval zastupitele o tom, že Městys Jimramov obdržel od Agentury ochrany 

přírody a krajiny ČR (CHKO) rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu provádět chemický posyp 

cest, a to na místní komunikaci okolo základní školy (v ulici Hliník a Padělek). Výjimka se 

uděluje na zimní období 2013/2014 až 2017/2018. Ošetření cest musí být prováděné technologií 

přesného dávkování skrápěné soli. Dále byli zastupitelé informování o možnostech technologií 

pro solení komunikací. O nákupu technologie bude jednáno na jednom z dalších jednání 

zastupitelstva. 

 

6) Změna provozní doby pošty v Jimramově 

Zastupitelé byli obeznámeni s výsledkem jednání se zástupci České pošty. Česká pošta zkracuje 

otevírací hodiny pro veřejnost pošty Jimramov o 30 minut denně, tzn. že se bude o 30 min. 

později otevírat, tj. Po – Pá 8:30 – 11:00 a 13:00 – 16:30. 

 

Zastupitelé vzali na vědomí změnu otevíracích hodin pošty.          

 

7) Sestavení komise pro výběrové řízení na dodavatele svozu komunálního odpadu 

Zastupitelé byli informování o připravených podkladech k výběrovému řízení. Výběrové řízení by 

mělo proběhnout v týdnu od 17. 2. do 21. 2. 2014. Do komise pro výběrové řízení byli navržení 

pan Josef Tušla, pan Ing. Jan Petr a pan Ing. Josef Homolka a jako náhradnice paní Dana 

Pachovská.  

10-0-3 

 

Navrhnuté firmy, které budou osloveny pro výběrové řízení: TS služby s. r. o. (Nové Město na 

Moravě), TS města a. s. (Bystřice nad Pernštejnem), TES s. r. o. Polička, AVE Nasavrky, a. s. 

13-0-0 

 

8) Smlouva o zřízení věcného břemene 

E.ON Distribuce, a. s. navrhlo smlouvu o zřízení věcného břemene. Na pozemku ve vlastnictví 

Městyse Jimramov parcely č. 659/1 v k. ú. Jimramov v rámci rozšíření distribuční soustavy bude 

umístěno venkovní vedení NN. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je 2 000,- Kč 

bez DPH. 

 

Zastupitelstvo rozhodlo smlouvu s E.ON Distribuce, a. s. podepsat.        13-0-0 

 

9) Odkup polovičního podílu parcely č. PK 267 v k. ú. Jimramov 

Městys Jimramov byl osloven majitelem ½ podílu pozemku parcely č. PK 267 v k. ú. Jimramov 

s nabídkou prodeje svého podílu. Parcela se nachází u místní komunikace, výměra parcely 

je 1 077 m², prodejní cena je 5,- Kč/m², což je celkem 5 385,- Kč. 

 

Zastupitelé odsouhlasili koupi podílu výše zmíněné parcely.         13-0-0 

 

 

 



10) Různé 

I) Pan starosta informoval zastupitele o zůstatku financí z rozpočtu 2013, který činí 

1 817 000,- Kč. 

 

II) Zastupitelstvo bylo obeznámeno s dopisem od Organizačně správního institutu, 

o. p. s., který zajišťoval nákup elektrické energie a zemního plynu pro městys a ZŠ na 

burze. Bylo dosaženo celkové přímé meziroční úspory 264 000,- Kč. Organizačně správní 

institut připravuje rozšíření možnosti nákupu energií i pro občany. 

 

III) Zastupitelé byli seznámeni se studií revitalizace veřejného prostranství v ulici Panské od 

dětského hřiště po ulici U Fryšávky k hasičské zbrojnici (viz příloha). 

 

 

 

Dne 31. 1. 2014 zapsala: Bc. Jana Gregorová 

 

 

Ověřovatelé: Oldřich Hejtmánek 

 

 

  Ing. Jan Petr   

   

 

Starosta: Ing. Josef Homolka 

 

 

 Místostarosta: Pavel Kalášek 
 


