Zápis č. 3/2014
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10. 4. 2014 v budově radnice
v Jimramově
Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,
Kalášek Pavel, Ing. Vít Kutal, Matýsek Miroslav, Pachovská Dana, Ing. Petr Jan,
Šikulová Věra, Vícha Petr, Vojta Petr.
(12)
Omluveni: Mgr. Chládek Petr, Ing. Šikula Pavel.
1)

(2)

Schválení programu jednání
Program jednání byl rozšířen o následující body:
10. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Jimramov
11. Zplnomocnění zastupitele obce
12. Optimalizace úvěrů
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Prodej pozemku st. 194 v k. ú. Trhonice
4. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
5. Přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na DPS
6. Žádost o dotaci na snížení imisní zátěže omezením prašnosti
z plošných zdrojů
7. Zaktualizování dokumentace kanalizace pro místní část
Trhonice
8. Žádost o dotaci z grantového programu Kraje Vysočina
na bezpečnost a archivaci dat
9. Rozpočtové opatření č. 1
13. Různé
12-0-0

2)
Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Oldřich Hejtmánek a pan Miroslav Matýsek.

10-0-2

3)
Prodej pozemku st. 194 v k. ú. Trhonice
Pan Boleslav Šimon žádá o prodej pozemku parcelní číslo st. 194 v k. ú. Trhonice o výměře
23 m², na parcele je postavena garáž. Záměr o prodeji pozemku parcely byl řádně zveřejněn.
Zastupitelstvo rozhodlo prodat pozemek za celkovou cenu 200,- Kč.
12-0-0
4)
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Městys Jimramov obdržel smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, která bude uzavřena
mezi městysem, Telefónica Czech Republic, a. s. a Krajem Vysočina. Jedná se o zřízení,
provozování, údržbu a oprav podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
na pozemcích 875/1, 1246, 1248/5 v k. ú. Jimramov a 811/6, 813/1, 813/17, 847/1 v k. ú.
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Trhonice. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. Jednorázová náhrada je 700,- Kč bez
DPH.
Zastupitelstvo rozhodlo výše zmíněnou smlouvu uzavřít.

12-0-0

Na jednání se dostavil pan Josef Tušla.
5)
Přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na DPS
Městys Jimramov obdržel od ministerstva práce a sociálních věcí rozhodnutí o poskytnutí
dotace ve výši 200 000,- Kč na poskytování sociálních služeb.
Zastupitelstvo rozhodlo přijmout dotaci.

13-0-0

6)
Žádost o dotaci na snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
Je vyhlášena dotace z fondů ministerstva životního prostředí na snížení imisní zátěže
omezením prašnosti z plošných zdrojů, výše dotace je 90 %. Z této dotace lze pořídit stroj
na úklid místních komunikací. Vůz zametá a zároveň smetí odsává, lze ho použít i na čištění
kanálů. Cena za zpracování projektu je 18 150,- Kč včetně DPH. Nabídku na zpracování
žádosti podala paní Hošková za částku 24 200,- Kč včetně DPH. Náklady na zpracování
projektu a žádosti o dotaci jsou uznatelnými náklady. Předpokládaná cena za zametací vůz je
cca 3 400 000,- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo rozhodlo podat žádost a uzavřít smlouvy na zpracování projektu a žádosti
o dotaci.
13-0-0
7) Zaktualizování dokumentace kanalizace pro místní část Trhonice
V rámci akce Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov je zapotřebí zaktualizovat projektovou
dokumentaci kanalizace pro místní část Trhonice. Městys Jimramov obdržel nabídku
od společnosti EVČ s. r. o. na zpracování aktualizovaných položkových rozpočtů a výkazů
výměr pro místní část Trhonice. Cena za zpracování projektové dokumentace je 38 000,- Kč
bez DPH.
Zastupitelstvo rozhodlo objednat vypracování aktuální projektové dokumentace za výše
zmíněnu cenu.
13-0-0
8) Žádost o dotaci z grantového programu Kraje Vysočina na bezpečnost a archivaci dat
Kraj Vysočina vyhlásil dotaci na Informační a komunikační technologie 2014. V rámci
programu lze čerpat dotaci na bezpečnost a archivaci dat, z dotace lze získat max. 100 000,Kč (60 %). Díky dotaci by se mohl zmodernizovat již nevyhovující server na Úřadu Městyse
Jimramov.
Zastupitelstvo rozhodlo podat žádost o dotaci.

13-0-0
2

9) Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1, které je přílohou tohoto
zápisu.
13-0-0
10) Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Jimramov
Státní pozemkový úřad je majitelem parcel PK 595/1 díl 2 a parcely PK 595/2 v k. ú.
Jimramov. Parcela PK 595/1 díl 2 o výměře 1 869 m² a část parcely PK 595/2 o výměře
204 m² se nachází v zaploceném prostoru prameniště jimramovského obecního vodovodu.
Zastupitelstvo rozhodlo podat žádost o bezúplatný převod zaplocených pozemků do majetku
městyse.
13-0-0
11) Zplnomocnění zastupitele obce
Zastupitelstvo rozhodlo pro jednání v rámci realizace protipovodňových opatření, jehož
předmětem je řešení špatného stavu místního informačního systému, zplnomocnit pana Ing.
Josefa Homolku.
13-0-0
12) Optimalizace úvěrů
Městys Jimramov obdržel nabídku od ARCH consulting s. r. o na refinancování obecních
úvěrů. Cena za zprostředkování refinancování úvěrů je příliš vysoká, proto bude jednáno
přímo s bankou a bude oslovena další firma.
13) Různé
Byly zpracovány návrhy znaku místní části Sedliště, které obdržel pan Vojta, aby návrh znaku
projednal s obyvateli Sedlišť.

Jimramov 15. 4. 2014

Zapsala:

Bc. Jana Gregorová

Ověřovatelé: Oldřich Hejtmánek
Miroslav Matýsek

Starosta:

Ing. Josef Homolka

Místostarosta: Pavel Kalášek
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