Zápis č. 4/2015
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 4. 6. 2015 v budově radnice
v Jimramově
Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďuriš Milan, Gregor Jiří, Ing. Homolka Josef,
Just Jiří, Kalášek Pavel, Mgr. Křížová Věra, Matýsek Miroslav, Pajkr Jaroslav, Ing. Petr
Jan, Sedláková Petra, Tušla Josef, Vojta Petr.
(14)
Omluvena: Pachovská Dana.

(1)

1. Schválení programu jednání
Program jednání byl rozšířen o následující body:
13. Úprava plotu u parku Bludníku
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Dary od Kraje Vysočina
4. Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou F. R. Z. agency, s. r. o.
5. Pořízení vysavače na listí a trávu
6. Přijetí dotace na zajištění sociálních služeb od Kraje Vysočina
7. Přijetí dotace na výměnu vrat hasičské zbrojnice od Kraje Vysočina
8. Nákup a prodej pozemků
9. Projednání a schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2014
10. Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Jimramově
11. Pořízení osobního automobilu pro DPS
12. Doplnění bezdrátového rozhlasu
14. Rozpočtové opatření č. 2
15. Různé
2. Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli zvoleni paní Mgr. Věra Křížová a pan Zdeněk Bureš.

14-0-0

12-0-2

3. Dary od Kraje Vysočina
Městys Jimramov obdržel dvě darovací smlouvy od Kraje Vysočina. První darovací smlouva
se týká finančního daru ve výši 27 487,- Kč na podporu převodu vzdělávacích činností základních
uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových
a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních
sportovištích.
Druhou darovací smlouvou poskytuje Kraj Vysočina městysi finanční dar ve výši 1 000,- Kč
na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto
žáků.
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Zastupitelstvo městyse rozhodlo výše uvedené dary přijmout a uzavřít darovací smlouvy s Krajem
Vysočina.
14-0-0
Zastupitelé rozhodli navýšit neinvestiční příspěvek pro Základní školu a mateřskou školu Jimramov
o 28 487,- Kč.
14-0-0
4. Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou F. R. Z. agency, s. r. o.
Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 1. 2014 s firmou F. R. Z. agency, s. r. o. na zhotovení
publikace o městysu Jimramov se mění rozsah díla z 96 stran na 108 stran, cena díla bude navýšena
o 10 150,- Kč plus 10 % DPH. Z důvodu změn sazeb DPH se jedná o navýšení do rozpočtu městyse
o 6 030,- Kč. Termín dodání díla je 30. 6. 2015.
Zastupitelé rozhodli uzavřít Dodatek č. 2 s firmou F. R. Z. agency s. r. o..

14-0-0

5. Pořízení vysavače na listí a trávu
Pro sběr a nakládání komunálního odpadu, listí a trávy lze pořídit vysavač na listí. Vysavač na listí
VD 440/25, výkon – 17,5 kW (23,5 HP) při 3 600 ot/min/rpm, nabízí společnost P L, spol. s r. o.
za 90 750,- Kč s DPH.
Zastupitelé se usnesli výše uvedený vysavač na listí pořídit.

13-0-1

6. Přijetí dotace na zajištění sociálních služeb od Kraje Vysočina
Městys Jimramov obdržel smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015.
Účelová neinvestiční dotace je ve výši 82 900,- Kč.
Zastupitelé rozhodli dotaci přijmout a uzavřít smlouvu s Krajem Vysočina.

14-0-0

7. Přijetí dotace na výměnu vrat hasičské zbrojnice od Kraje Vysočina
Městys Jimramov obdržel smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci akce Výměna vrat hasičské
zbrojnice čp. 52 Jimramov. Výše účelové veřejné finanční podpory je 105 000,- Kč.
Zastupitelé rozhodli dotaci přijmout a uzavřít smlouvu s Krajem Vysočina.

14-0-0

8. Nákup a prodej pozemků
a) Městys Jimramov prodává panu a paní XXX do společného jmění manželů pozemek nové
parcely č. 1282 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Jimramov o výměře 95 m². Prodejní cena je
30,- Kč/1 m², což je celkem 2 850,- Kč.
Zastupitelé rozhodli výše uvedený pozemek prodat.

14-0-0

Manželé XXX prodávají Městysi Jimramov pozemek nové parcely č. 188/2 – zahrada v k. ú.
Jimramov o výměře 5 m². Prodejní cena je 30,- Kč/1 m², což je celkem 150,- Kč.
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Zastupitelé rozhodli výše uvedený pozemek koupit.

14-0-0

b) Městys Jimramov prodává paní XXX pozemek nové parcely č. 1198/39 – ostatní plocha, jiná
plocha v k. ú. Jimramov o výměře 22 m². Prodejní cena je 30,- Kč/1 m², což je celkem 660,-Kč.
Zastupitelé rozhodli výše uvedený pozemek prodat.

14-0-0

Paní XXX prodává Městysi Jimramov pozemek nové parcely č. 117/3 – zahrada v k. ú.
Jimramov o výměře 33 m². Prodejní cena je 30,- Kč/1 m², což je celkem 990,- Kč.
Zastupitelé rozhodli výše uvedený pozemek koupit.

14-0-0

c) Městys Jimramov prodává panu a paní XXX do společného jmění manželů pozemek parcely č.
875/14 - zahrada v k. ú. Sedliště u Jimramova o výměře 208 m². Prodejní cena je 30,- Kč/1 m²,
což je celkem 6 240,- Kč.
Zastupitelé rozhodli výše uvedený pozemek prodat.

14-0-0

d) Městys Jimramov prodává panu a paní XXX do společného jmění manželů pozemek nové
parcely č. 688/5 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Sedliště u Jimramova o výměře 199 m².
Prodejní cena je 30,- Kč/1 m², což je celkem 5 970,- Kč.
Zastupitelé rozhodli výše uvedený pozemek prodat.

14-0-0

Manželé XXX prodávají Městysi Jimramov pozemek nové parcely č. 688/4 – zahrada v k. ú.
Sedliště u Jimramova o výměře 6 m². Prodejní cena je 30,- Kč/1 m², což je celkem 180,- Kč.
Zastupitelé rozhodli výše uvedený pozemek koupit.

14-0-0

e) Městys Jimramov prodává paní Marii Žaloudkové pozemky v k. ú. Trhonice parcely č.:
941 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 159 m²,
858/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 71 m²,
82 - ostatní plocha o výměře 48 m².
Prodejní cena je 30,- Kč/1 m², což je celkem 278 m² za 8 340,- Kč.
Zastupitelé rozhodli výše uvedené pozemky prodat.

14-0-0

f) Městys Jimramov prodává místní organizaci Moravský rybářský svaz Jimramov pozemek parcely
č. st. 153 – zastavěná plocha, dvůr v k. ú. Trhonice o výměře 48 m² za celkovou částku 200,- Kč.
Na parcele se nachází garáž, která je ve vlastnictví MO MRS Jimramov. Cena byla stanovena
s ohledem na to, že pozemek byl v minulosti již finančně vypořádán.
Zastupitelé rozhodli výše uvedený pozemek prodat.
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14-0-0

g) Městys Jimramov vykupuje parcely pod příjezdovou komunikací vedoucí k chatám v oblasti
místně zvaném „Žákovina“ v k. ú. Jimramov. Jedná se o následující pozemky parcel č.:
1261/1 – ostatní plocha o výměře 1 673 m²,
1261/2 – ostatní plocha o výměře 3 m²,
968/9 – travní porost o výměře 161 m².
Výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví paní XXX. Kupní cena pozemků je 30,- Kč/1 m², což
je celkem 1 837 m² za 55 110,- Kč.
Zastupitelé rozhodli výše uvedené pozemky koupit.

14-0-0

Další vykupované pozemky jsou ve vlastnictví pana XXX a jedná se o následující pozemky
parcel č.:
958/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 326 m²,
960/7 – travní porost o výměře 141 m²,
965/5 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4 m².
Kupní cena pozemků je 30,- Kč/1 m², což je celkem 471 m² za 14 130,- Kč. Pan starosta upozornil zastupitele, že v tomto bodě programu je ve střetu zájmů.
Zastupitelé rozhodli výše uvedené pozemky koupit.

13-0-1

9. Projednání a schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2014
Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku Městyse Jimramov sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2014.
14-0-0
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet Městyse Jimramov za rok 2014 společně se zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 bez výhrad.
14-0-0
10. Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Jimramově
V rámci rozpočtu prací na vybudování 1. nadzemního podlaží hasičské zbrojnice nebyla
požadována dodávka oken do stávajících vikýřů. Firma OLSPOL s. r. o. nabídla okna včetně
montáže za cenu 38 546,- Kč s DPH.
Zastupitelé rozhodli uzavřít dodatek smlouvy s firmou OLSPOL s. r. o. na dodávku oken. 14-0-0
Dále byla zahájena výměna podlah v garážích. Původní betony byly odstraněny, byl snížen terén
pod podlahou, nasypána vrstva štěrku a vybetonován podkladní beton, vše za pomoci členů SDH
Jimramov. Nyní je třeba provést hydroizolaci a uložit drátkobetonovou desku. Za tímto účelem byly
osloveny firmy Needful s. r. o. z Brna a NACKO Group s. r. o. ze Sádku. Firma NACKO Group
s. r. o. nabídla cenu o 7 186,- Kč nižší než firma Needful s. r. o. při srovnatelných parametrech.
Výsledná cena od firmy NACKO Group s. r. o. je 175 290,- Kč s DPH.
Zastupitelé městyse rozhodli uzavřít smlouvu s firmou NACKO Group s. r. o..
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14-0-0

11. Pořízení osobního automobilu pro DPS
Osobní automobil používaný pracovnicemi Domu s pečovatelskou službou v Jimramově je již
ve velmi špatném technickém stavu. Platnost technické kontroly končí 30. 6. 2015 a další
technickou kontrolou by auto již neprošlo, proto je zapotřebí pořídit nový vůz.
Zastupitelé se usnesli, že nově pořízený automobil by měl mít nejlépe pohon na všechny čtyři kola,
stáří do 6 let, najeto do 150 000 km a za částku do 300 000,- Kč.
14-0-0
12. Doplnění bezdrátového rozhlasu
Při kontrole nově instalovaného bezdrátového rozhlasu v Jimramově bylo zjištěno, že se zde
nachází 3 hluchá místa a to v ulici Mostní, u sokolovny a Nad Vápenicí, proto je potřeba doplnit
3 ks hlásičů. Další nedostatek byl zjištěn v místní části Ubušín, kde instalované antény nepřijímají
dostatečně signál, proto je zapotřebí pořídit výkonnější směrové antény. Doplnění výše uvedených
komponentů po slevě bude celkem 61 400,- Kč s DPH.
Zastupitelé rozhodli pořídit doplňující komponenty rozhlasu za výše uvedenou cenu od firmy
TEWIKO systems, s. r. o..
14-0-0
13. Úprava plotu u parku Bludníku
Při úpravě plotu u parku Bludník je zapotřebí na kamennou zítku instalovat stříšku proti zatíkání
a to buď z pálených cihel, nebo z betonu. Nejvhodnější a nejhezčí pálená cihla je od firmy Klinker,
avšak 1 ks cihly stojí 65,30 Kč a na celou zítku by jich bylo potřeba přibližně 1 000 ks.
Zastupitelstvo rozhodlo z důvodu vysoké ceny cihel, že stříška bude vyhotovena z betonu. Z cihel
budou vyzděny pouze sloupky u bran plotu.
14-0-0
14. Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 2, které je přílohou tohoto zápisu.

14-0-0

15. Různé
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Žďár nad Sázavou, vydalo
po dlouhých jednáních rozhodnutí, kterým se povoluje provádět zimní údržbu silnice Jimramov –
Nové Město na Moravě solením. Toto povolení má platnost na zimní období 2015/2016 2017/2018. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání Krajskou správou a údržbou silnic
Vysočiny, která nesouhlasí s požadavky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na monitorování
povrchových vod.
Kraj Vysočina zadal zpracování dokumentace na rekonstrukci mostu přes Fryšávku na ulici
Borovnická. Rekonstrukce by měla být realizována v roce 2016 nebo 2017.
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Zapsala:

Bc. Jana Gregorová

Dne: 10. 6. 2015

Ověřovatelé: Mgr. Věra Křížová

Zdeněk Bureš

Starosta:

Ing. Josef Homolka

Místostarosta: Pavel Kalášek
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