Zápis č. 4/2016
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 21.4. 2016 v budově radnice
v Jimramově
Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďuriš Milan, Gregor Jiří, Ing. Homolka
Josef, Just Jiří, Mgr. Křížová Věra, Matýsek Miroslav, Pachovská Dana, Pajkr
Jaroslav, Ing. Petr Jan, Sedláková Petra, Tušla Josef, Vojta Petr.
(14)
Omluven: Kalášek Pavel.

(1)

1. Schválení programu jednání
Program jednání byl rozšířen o následující body:
9. Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a zřízení věcného břemene
10. Žádosti o dotace
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Smlouvy o poskytnutí dotace
4. Dodatek k úvěrové smlouvě
5. Obecně závazná vyhláška Městyse Jimramov k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích
6. Prodej pozemků
7. Nákup pozemků
8. Schválení zprávy o výsledku hospodaření Městyse Jimramov
za rok 2015
11. Různé
14-0-0
2. Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Ing. Jan Petr a pan Jiří Just.

12-0-2

3. Smlouvy o poskytnutí dotace
a) Smlouva o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. Účelem této
smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje Vysočina
na realizaci akce Dodávka a instalace poloautomatického sušáku hadic ve výši 110 000 Kč.
Zastupitelé rozhodli podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace na akci Dodávka a instalace
poloautomatického sušáku hadic.
14-0-0
b) Smlouva o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu z rozpočtu Kraje Vysočina. Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové
dotace na financování provozních nákladů sociálních služeb ve výši 201 000 Kč.
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Dále k této dotaci je Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální
služby zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina.
Zastupitelé rozhodli podepsat Smlouvu o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu
za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu z rozpočtu Kraje Vysočina.
14-0-0
Zastupitelé rozhodli podepsat Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování
sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina.
14-0-0
4. Dodatek k úvěrové smlouvě
Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0419701439 ze dne 18. 12. 2015 s Českou spořitelnou
se týká změny Smlouvy o úvěru a to Období čerpání, oprávnění čerpat.
Zastupitelé rozhodli podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0419701439 ze dne
18. 12. 2015.
14-0-0
5. Obecně závazná vyhláška Městyse Jimramov k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
Obecně závazná vyhláška Městyse Jimramov č. 2/2016 k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích bude upravena tím, že bude vynechán
Článek 6 – Zákaz vstupu s hospodářskými zvířaty a jejich pastvy na veřejném prostranství.
Následující články budou přečíslovány.
Zastupitelé rozhodli opravit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 vynecháním Článku 6
a přečíslováním následující článku.
14-0-0
6. Prodej pozemků
XXX, Trhonice 22 žádají o odkoupení p. č. 89/1 v k. ú. Trhonice o výměře 66 m2, zahrada.
Tento pozemek dlouhodobě užívají.
Zastupitelé rozhodli prodat XXX p. č. 89/1 v k. ú. Trhonice o výměře 66 m2 za cenu
30 Kč/m2, celková cena je tedy 1 980 Kč.
14-0-0
7. Nákup pozemků
Městys Jimramov chce koupit od paní XXX, Náměstí Jana Karafiáta 27, Jimramov p. č.
542/10 o výměře 881 m2 ostatní plocha a p. č. 542/12 o výměře 133 m2 trvalý travní porost,
obě v k. ú. Jimramov za cenu 20 Kč/m2.
Zastupitelé rozhodli koupit od paní XXX p. č. 542/10 a p. č. 542/12 oba v k. ú. Jimramov
o celkové výměře 1 014 m2 za cenu 20 Kč/m2, v celkové ceně 20 280 Kč.
14-0-0
8. Schválení zprávy o výsledku hospodaření Městyse Jimramov za rok 2015
Pan starosta předložil zastupitelům Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
Jimramov za rok 2015. Byl zjištěn nedostatek spočívající ve vzniku správního deliktu podle
zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtu – Návrh rozpočtu nebyl
zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu územního
samosprávního celku.
2/4

Přijmutí opatření
Bylo přijato opatření k zjištěnému nedostatku. V budoucnu bude důsledně dodržováno plnění
zákonných lhůt pro zveřejňování dokumentů. Ihned po provedení dílčího přezkoumání bylo
důsledně prováděno zveřejňování dokumentů např. Návrh rozpočtu na rok 2016 byl zveřejněn
od 27. 11. 2015 do 14. 12. 2015.
Zastupitelé schválili zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Jimramov za rok
2015 s výše popsaným nedostatkem a bylo přijmuto výše popsané opatření.
14-0-0
9. Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a zřízení věcného břemene
a) Smlouva č. 1030028855/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
Městysem Jimramov a E.ON distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
Předmětem této smlouvy je Zatížení nemovitosti stavbou s názvem „Jimramov – příp. NN,
parc. 844/12 a 832/36“. Jedná se o síť technického vybavení. Týká se pozemku p. č. 834/10,
834/6, 844/6, 844/7 v k. ú. Trhonice, část Benátky, obec Jimramov. Předmětem této smlouvy
je sjednání závazku obou smluvních stran nejpozději do 12 měsíců od dokončení – resp.
převzetí dokončené stavby. Věcné břemeno bude svou povahou osobní služebností
energetického vedení zřízenou ve prospěch Budoucí oprávněné jako PDS. Smlouva o zřízení
věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy – zemní kabel NN.
Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu 2 500 Kč bez DPH.
Zastupitelé rozhodli podepsat Smlouvu č. 1030028855/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s E.ON distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. 14-0-0
b) Smlouva o zřízení věcného břemene č. NM-014330033823/001 mezi Městysem Jimramov
a E.ON distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Smluvní strany
se za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN, na p. č. 1261/1 v k. ú.
Jimramov, obec Jimramov za účelem jejího provozování dohodly na zřízení věcného
břemene, jehož obsahem je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční
soustavu. Věcné břemeno zahrnuje též právo provádět na distribuční soustavě úpravy
za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonu. Jednorázová náhrada
za zřízení věcného břemene je 1 000 Kč bez DPH.
Zastupitelé rozhodli podepsat Smlouva o zřízení věcného břemene č. NM-014330033823/001
mezi Městysem Jimramov a E.ON distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
14-0-0
c) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva nájemní
mezi Městys Jimramov a Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové. Jedná se o p.č. 774, lesní pozemek o výměře 58406 m2 v k. ú.
Trhonice, obec Jimramov. Smlouva se týká Kanalizace a ČOV Aglomerace Jimramov,
Stoková síť Trhonice. Městys Jimramov jako nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli Lesy
ČR za užívání předmětného nájmu po dobu výstavby nájemné ve výši 7,686 Kč/m2/rok.
Celkové roční nájemné tak činí 9 223 Kč.
Zastupitelé rozhodli podepsat Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu nájemní mezi Městys Jimramov a Lesy České republiky, s. p. Hradec
Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové.
14-0-0
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d) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Městysem Jimramov a Krajem
Vysočina, týkající se uložení kanalizace akce Kanalizace a ČOV Aglomerace Jimramov,
Stoková síť Trhonice do pozemků majetku Kraje Vysočina.
Zastupitelé rozhodli tuto smlouvu podepsat.

14-0-0

10. Žádosti o dotace
a) Obdrželi jsme informaci, že žádost o dotaci na akci Stavební úpravy a nástavba hasičské
zbrojnice v Jimramově na rok 2015 byla zamítnuta.
Zastupitelé Městysu Jimramov rozhodli znovu podat žádost o dotaci na akci Stavební úpravy
a nástavba hasičské zbrojnice v Jimramově na rok 2017.
14-0-0
b) Žádost o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku obcí Kraje Vysočina od Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. Účelem této dotace je poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu Kraje Vysočina. Tato dotace by byla použita na elektronické zabezpečení hasičské
zbrojnice v Jimramově. Dotace bude poskytnuta do výše max. 30% nákladů a max.
35 000 Kč.
Zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci na elektronické zabezpečení hasičské zbrojnice
v Jimramově.
14-0-0
11. Různé
* Započala výstavba kanalizace v Trhonicích. Předání staveniště proběhlo 14. 4. 2016.
* Byla vyvěšena výzva na místo nového zaměstnance na úřad. Výběrové řízení bude
27. 4. 2016.
* Nebyla nám poskytnuta dotace z Kraje Vysočina na oslavy výročí 170 let od narození Jana
Karafiáta. Bylo žádáno o 26 000 Kč.
* Byla schválena dotace z ministerstva vnitra na auto pro SDH Ubušín.
* Byla vznesena otázka co s bioodpadem - v současné době se jako nejlepší možnost jeví
uzavřít smlouvu s TS Nové Město na Moravě. Do budoucna je třeba zřídit komunitní
kompostárnu na území městyse Jimramov.
* Měli bychom uzavřít s pořadateli festivalu Otevřeno smlouvu o náhradě škod, které jsou
způsobeny v průběhu festivalu. Pan starosta pozve organizátory a toto s nimi projedná.
Zapsala: Naděžda Sedláčková

Dne: 21. 4. 2016

Ověřovatelé: Ing. Jan Petr

Jiří Just

Starosta:

Místostarosta: Zdeněk Bureš

Ing. Josef Homolka
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