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Zápis č. 2/2014 

z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově 

 

 

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, 

Mgr. Chládek Petr, Kalášek Pavel, Pachovská Dana, Ing. Šikula Pavel, Šikulová Věra, Tušla 

Josef, Vojta Petr.                            (11)

   

Omluveni: Ing. Kutal Vít, Matýsek Miroslav, Ing. Petr Jan, Vícha Petr,          (4) 

 

1) Schválení programu jednání 

Program jednání byl rozšířen o následující body: 

14. Přijetí podnikatelů do svozu komunálního odpadu 

15. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni 

16. Úprava poplatku za odvoz domovního odpadu 

17. Vodovod V Sytinách 

18. Sestavení komise pro výběrové řízení na dodavatele kompostérů 

19. Sestavení komise pro výběrové řízení na dodavatele zateplení ZŠ Jimramov 

 

                         2. Volba ověřovatelů zápisu 

  3. Zpráva předsedy kontrolního výboru 

  4. Zpráva předsedkyně rozpočtového výboru 

  5. Schválení výběru dodavatele svozu komunálního odpadu 

6. Žádost o vydání veřejné vyhlášky regulující užívání zábavné    

pyrotechniky 

7. Prodej parcely 1198/38 v k. ú. Jimramov 

8. Nákup parcel PK 811/5 v k. ú. Trhonice a 1248/2 v k. ú.  Jimramov 

9. Směna pozemků v k. ú. Jimramov 

10. Podání žádosti o dotaci na zrestaurování památník padlým v Jimramově  

         11. Volba přísedících okresního soudu 

         12. Rozhodnutí o využití finanční podpory z Programu regenerace MPR 

a MPZ 

         13. Územní plán Městyse Jimramov 

          20. Různé                                   11-0-0 

 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Petr Vojta a pan Mgr. Petr Chládek.        9-0-2                          

 

3) Zpráva předsedy kontrolního výboru  

Pan Petr Vojta přednesl zprávu předsedy kontrolního výboru. Uvedl, že byla provedena kontrola 

hospodaření ZŠ a MŠ Jimramov za rok 2013. Škola obdržela dotaci od Městyse Jimramov ve výši 

1,4 mil Kč a dotaci na rozvoj sportu 29 879,- Kč. Čerpání dotací bylo řádně doloženo účetními 

doklady, byla předložena hlavní kniha a účetní deník, kde jsou zaznamenány účetní operace. 

Prostředky poskytnuté od Městyse Jimramov jsou účtovány odděleně. Byla zkontrolována 

i inventarizace majetku k 15.1. 2014. Závěrem předseda kontrolního výboru uvedl, že hospodaření 
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věnuje příspěvková organizace patřičnou pozornost, finanční prostředky jsou využity hospodárně 

a výsledky hospodaření lze hodnotit kladně. 

 

Zastupitelstvo městyse vzalo zprávu předsedy kontrolního výboru na vědomí. 

 

4) Zpráva předsedkyně rozpočtového výboru 

Předsedkyně rozpočtového výboru paní Dana Pachovská přednesla zprávu o činnosti 

rozpočtového výboru za rok 2013. Uvedla, že v loňském roce se rozpočtový výbor sešel na dvou 

schůzích a to 21. 2. 2013 a 19. 11. 2013.  

 

V únoru byl sestavován rozpočtový výhled na rok 2014 až 2016. Příjmy městyse jsou v rozmezí 

17,5 mil. Kč – 17,8 mil. Kč, výdaje jsou od 15 mil. Kč do 15,8 mil. Kč, splácí se úvěr ve výši 1,8 

mil. Kč ročně. Předpokládaná hotovost ke konci roku se pohybuje od 1,98 mil. Kč do 2,85 mil.Kč. 

 

Na druhé schůzi byl sestavován rozpočet na rok 2014. Podkladem pro sestavení rozpočtu bylo 

čerpání Městyse Jimramov k 30. 9. 2013 a základní rozpočet. Příjmy v návrhu roku 2014 jsou 

16 704 723,- Kč a předběžný zůstatek je 750 000,- Kč, příjmy celkem činí 17 454 723,- Kč. 

Výdaje v návrhu roku 2014 jsou ve výši 12 483 700,- Kč, splátky úvěrů činí 1 968 908,- Kč, 

rezerva tvoří 3 002 115,- Kč, celkové výdaje jsou 17 454 723,- Kč. Dále městys přispívá 

na hospodaření a údržbu ZŠ a MŠ Jimramov částkou 1 400 000 Kč. 

 

Zastupitelstvo městyse vzalo zprávu předsedkyně rozpočtového výboru na vědomí. 

 

Na jednání se dostavil pan Ing. Vít Kutal. 

 

5) Schválení výběru dodavatele svozu komunálního odpadu 

Pro výběrové řízení na dodavatele svozu komunálního odpadu byly osloveny 4 společnosti (viz 

Zápis 1/2014 bod 7), do výběrového řízení se nakonec přihlásily jen dvě společnosti z oslovených 

a to TS služby s. r. o. (Nové Město na Moravě) a AVE Nasavrky, a. s., další nabídku podala 

společnost SITA CZ a. s. (Brno). 

Výsledky výběrového řízení: 

Hlavním kritériem byla cena za 1 t komunálního odpadu a cena za 1 t vytříděného odpadu.    

Z výběrového řízení vzešlo následující pořadí: 

1) SITA CZ a. s., cena 2 587,- Kč a 1 035,- Kč, (doporučeno hodnotící komisí) 

2) AVE Nasavrky, a. s., cena 2 185,- Kč a 2 472,50 Kč, 

3) TS služby s. r. o., cena 2 467,90 Kč a 3 387,90 Kč. 

 

Na základě doporučení hodnotící komise zastupitelstvo schválilo výběr dodavatele svozu 

komunálního odpadu. Smlouva bude uzavřena se společností SITA CZ a. s.        12-0-0

            

Smlouva s novým dodavatelem bude uzavřena od dubna 2014. Nově budeme platit za množství 

vyvezených tun místo počtu popelnic. Je zde reálná možnost ušetření peněž za předpokladu, že 

budeme dostatečně třídit odpad. Podrobnosti svozu odpadů budou dohodnuty při osobním jednání 

se zástupci společnosti. 
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6) Žádost o vydání veřejné vyhlášky regulující užívání zábavné pyrotechniky 

Městysi Jimramov byla doručena žádost o vydání veřejné vyhlášky regulující užívání zábavné 

pyrotechniky. Občané zde argumentují negativním vlivem zábavné pyrotechniky na domácí 

zvířata (převážně psy). 

 

Na toto téma proběhla diskuse, ve které byly zmíněny následující otázky a podněty: kdo a jak 

bude kontrolovat dodržování vyhlášky, jaký by za to byl postih, kdy by byla pyrotechnika 

povolena, příp. vyhrazení místa, dále diskriminace druhé skupiny obyvatel, problém psích 

exkrementů,… 

 

Zastupitelstvo se shodlo, že nejdříve je potřeba zjistit ve vedlejších větších obcích, zda podobnou 

vyhlášku mají a jak ji aplikují. Pak by bylo vhodné vytvořit vyhlášku upravující komplexně 

veřejný pořádek i s dalšími problematikami.  

 

7) Prodej parcely 1198/38 v k. ú. Jimramov 

Městys Jimramov obdržel žádost od manželů Dagmary a Emila Kozových o odprodej části 

pozemku parcely 1198/1 v k. ú. Jimramov. Jedná se o nově vzniklou parcelu 1198/38 o výměře 

10 m².  

 

Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji parcely 1198/38 za cenu 30,- Kč/m², což je celkem 300,- Kč. 

12-0-0 

 

8) Nákup parcel PK 811/5 v k. ú. Trhonice a 1248/2 v k. ú.  Jimramov 

Z důvodu přípravy protipovodňové hráze je vhodné koupit pozemky parcel PK 811/5 v k. ú. 

Trhonice o výměře 17 m² a 1248/2 v k. ú.  Jimramov o výměře 238 m². Prodejní cena je 10 Kč/m². 

 

Zastupitelé rozhodli koupit tyto pozemky o celkové výměře 255 m² za cenu 2 550,- Kč.      12-0-0 

 

9) Směna pozemků v k. ú. Jimramov 

Městys Jimramov chce směnit pozemky ve vlastnictví městyse v k. ú. Jimramov a to parcely: PK 

1205/7 o výměře 198 m², PK 454 o výměře 8  646 m², PK 455 o výměře 83 m², PK 228 o výměře 

5 924 m² a PK 229 o výměře 83 m². Pozemky budou směněny za parcelu PK 266 o výměře 

738 m² ve vlastnictví pana Ivoše Hápa. Rozdíl ve výměrách pozemků bude panem Hápem 

doplacen částkou 40 000,- Kč. 

 

Zastupitelstvo souhlasí se směnou pozemků a doplacením rozdílu.          12-0-0 

 

10) Podání žádosti o dotaci na zrestaurování památník padlým v Jimramově  

Je možnost podat žádost o dotaci z Fondu Vysočiny z programu Památkově chráněná území 2014 

(grantový program na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací 

a zón). Můžeme zažádat o příspěvek na zrestaurování památníku padlým v Jimramově (v parku 

před radnicí), výše dotace je 50 %, cena restaurátorských prací je 79 465,- Kč. 

 

Zastupitelstvo rozhodlo podat žádost o dotaci na památník padlým v Jimramově.        12-0-0 
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11) Volba přísedících okresního soudu 

Městys Jimramov obdržel dopis od Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, ve kterém se uvádí, 

že končí čtyřleté funkční období přísedících soudu. Na nové volební období 2014 – 2018 musí být 

zvoleni noví přísedící. Okresní soud navrhuje zvolit dosavadní přísedící, kterými jsou paní Olga 

Groulíková a pan Jaroslav Tušla. Oba s kandidaturou souhlasí. 

 

Pro další funkční období 2014 – 2018 byli zastupitelstvem městyse zvoleni paní Olga Groulíková 

a pan Jaroslav Tušla.                12-0-0  

 

    12) Rozhodnutí o využití finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ 

Z Programu regenerace MPR a MPZ byla městysi přidělena dotace ve výši 200 000,- Kč. Městys 

žádal o dotaci na opravu štítu budovy radnice (náklady činí 278 088,- Kč), restaurování pavlače 

domu ve dvoře radnice (náklady 549 246,- Kč), restaurování náhrobku Vladimíra Chrousta 

(náklady 87 745,- Kč) a restaurování náhrobku Michala Blažka (náklady 28 635,- Kč). 

 

Zastupitelé rozhodli použít dotaci na restaurování náhrobků V. Chrousta a M. Blažka a opravu 

štítu radnice.                11-0-1 

 

   13) Územní plán Městyse Jimramov 

V blízké budoucnosti bude zapotřebí zřídit v Jimramově svozový dvůr, jako vhodné místo pro 

zřízení dvora se jeví prostranství pod ČOV, avšak prostranství je v územním plánu označeno jako 

trvalé travní porosty. Vzhledem k rozvoji obce bude potřeba i některé další území v územním 

plánu změnit. Je možnost změnit územní plán anebo pořídit nový. 

 

Zastupitelstvo Městyse Jimramov schválilo pořízení Územního plánu Jimramov.        12-0-0 

 

Zastupitelstvo Městyse Jimramov schválilo pana Ing. Josefa Homolku určeným zastupitelem pro 

spolupráci s pořizovatelem při pořizování Územního plánu Jimramov.         12-0-0 

 

Městys Jimramov obdržel dvě nabídky na vypracování územního plánu a to od pana Ing. arch. 

Martina Dobiáše z Bystřice nad Pernštejnem za 212 000,- Kč a od pana Ing. arch. Jana Psoty 

ze Žďáru nad Sázavou za 205 000,- Kč. Na zpracování nového Územního plánu lze žádat Kraj 

Vysočina o dotaci až 112 500,- Kč. Územní plán by měl být vypracován cca za 1,5 roku. 

 

Zastupitelé rozhodli zadat vypracování Územního plánu Městyse Jimramov panu Ing. arch. Janu 

Psotovi za cenu 205 000,- Kč a podat žádost o dotaci na Kraj Vysočina.         12-0-0 

                          

    14) Přijetí podnikatelů do svozu komunálního odpadu 

Starosta informoval zastupitele o tom, že podnikatelé v Jimramově dostali výpověď 

od současného dodavatele svozu komunálního odpadu. V rámci podpory podnikání je zde 

možnost přibrat místní podnikatele do obecního svozu komunálního odpadu. Občané platí za svoz 

komunálního odpadu 15 % DPH a podnikatelé 21 % DPH, rozdíl v cenách se bude přeúčtovávat. 

 

Zastupitelé souhlasí s připojením podnikatelů do obecního svozu komunálního odpadu.       11-0-1 
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15) Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni 

Městys Jimramov obdržel návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni od firmy VM Rekostav 

s. r. o., pověřenou společností E.ON, v návaznosti na dokončení stavby s názvem „Jimramov, 

rozšíření DS, přípojka Bárta“ Věcným břemenem je umístění distribuční soustavy – venkovního 

vedení NN na pozemku parcely č. 659/1 v k. ú. Jimramov ve vlastnictví městyse. Jednorázová 

náhrada za zřízení věcného břemene je 2 000,- Kč bez DPH. 

 

Zastupitelé rozhodli uzavřít smlouvu o věcném břemeni se společností E.ON.        12-0-0 

 

16) Úprava poplatku za odvoz domovního odpadu 

Zastupitelé obdrželi dopis od majitelů rekreačních objektů v Jimramově. Majitelé se pozastavují 

nad výší poplatku 700,- Kč za rekreační objekt. Uvádějí, že celý rok v rekreačním objektu 

nepobývají, jsou zde pouze 4 měsíce od června do září a popelnice se vyváží 1 x za 2 týdny. 

Žádají o hrazení poplatku pouze pro určitou část roku. 

 

Zastupitelstvo rozhodlo, tento druh úlevy od poplatků neposkytovat.         12-0-0 

 

     17) Vodovod V Sytinách 

Při stavbě kanalizační stoky v ulici V Sytinách byl opraven i vodovod v této ulici včetně přepojení 

všech přípojek. Délka vodovodu je 95 metrů. Dodavatel VHS Bohemia požaduje za tuto opravu 

uhradit 93 900,- Kč. 

 

Zastupitelstvo souhlasí s uhrazením výše uvedené částky.           12-0-0 

 

     18) Sestavení komise pro výběrové řízení na dodavatele kompostérů 

Pro plánované výběrové řízení na dodavatele kompostérů v případě obdržení dotace je potřeba 

sestavit komisi pro otvírání obálek a hodnocení. Komise se bude skládat z 3 členů a jednoho 

náhradníka.  

 

Zastupitelstvo zvolila za členy komise pana Zdeňka Bureše, pana Josefa Tušlu a pana Ing. Josefa 

Homolku, náhradníkem bude pan Pavel Kalášek.            11-0-1 

 

     19) Sestavení komise pro výběrové řízení na dodavatele zateplení ZŠ Jimramov 

Pro plánované výběrové řízení na dodavatele zateplení ZŠ Jimramov v případě obdržení dotace je 

potřeba sestavit komisi pro otvírání obálek a hodnocení. Komise se bude skládat z 3 členů 

a jednoho náhradníka.  

 

Zastupitelstvo zvolila za členy komise paní Mgr. Věru Křížovou, pana Zdeňka Bureše, a pana Ing. 

Josefa Homolku, náhradníkem bude pan Josefa Tušla.            12-0-0 

 

     20) Různé 

 Zastupitelům byla předložena ukázka návrhu bezbariérového vstupu do evangelického kostela. 
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 Zastupitelé byli seznámeni s návrhem skleněných čekáren na jimramovském autobusovém 

nádraží. 

 

Dále byli zastupitelé informování o vypsání dotačních titulů na protipovodňový rozhlas a snížení 

prašnosti.  

 

Městys Jimramov v současnosti zaměstnává 10 občanů z úřadu práce. Veškeré mzdové náklady 

platí úřad práce a městys přispívá na jednoho pracovníka 55 % příspěvek na stravné.  

 

Pan Vojta přednesl požadavek na vyčištění rybníku v Sedlištích, který slouží jako požární nádrž. 

 

 

Dne 10. 3. 2014 zapsala: Bc. Jana Gregorová 

 

 

Ověřovatelé: Mgr. Petr Chládek  

 

 

           Petr Vojta    

   

 

Starosta: Ing. Josef Homolka 

 

 

 Místostarosta: Pavel Kalášek 
 


