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Zápis č. 4/2014 

z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 29. 5. 2014 v budově radnice 

v Jimramově 

 

 

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Ing. Homolka Josef, Mgr. Chládek Petr, Ing. Vít Kutal, 

Matýsek Miroslav, Pachovská Dana, Tušla Josef, Ing. Šikula Pavel, Vojta Petr.

                           (9)

   

Omluveni: Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Kalášek Pavel, Ing. Petr Jan, Šikulová Věra,  

Vícha Petr,                   (6) 

 

1) Schválení programu jednání 

Program jednání byl rozšířen o následující body: 

10. Podání žádosti o bezplatný převod pozemků 

11. Prodej pozemku st. 183 v k. ú. Trhonice 

12. Nasvícení kostelů 

 

                         2. Volba ověřovatelů zápisu 

3.  Přijetí dotace od Kraje Vysočina 

4. Doplnění členů komise pro výběrové řízení na dodavatele 

zateplení ZŠ 

5. Sestavení komise pro výběrové řízení na dodavatele 

povodňového rozhlasu 

6. Podání žádosti o dotaci z programu Rozvoj vesnice 2014 

7. Přijetí dotace na zrestaurování pomníku padlým a rozhodnutí 

o uzavření smlouvy o realizaci akce 

8. Rozhodnutí o názvu rybníku za Gamou 

9. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene 

13. Různé       9-0-0 

 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

Ověřovateli zápisu byly zvoleny paní Mgr. Jaroslava Bartošová a paní Dana Pachovská. 7-0-2 

 

3)  Přijetí dotace od Kraje Vysočina 

Městys Jimramov obdržel dar od Kraje Vysočina 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. 

 

Zastupitelstvo rozhodlo přijmout dar a podepsat darovací smlouvu na výše zmíněný dar 

a předat ho ZŠ a MŠ Jimramov.         9-0-0 
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Městys Jimramov obdržel další dar od Kraje Vysočina ve výši 28 690,- 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. 

 

Zastupitelstvo rozhodlo přijmout dar, podepsat darovací smlouvu na výše zmíněný dar 

a předat ho ZŠ a MŠ Jimramov.         9-0-0 

 

4) Doplnění členů komise pro výběrové řízení na dodavatele zateplení ZŠ 

Pro výběrové řízení na dodavatele zateplení ZŠ se tříčlenná hodnotící komise ve složení Ing. 

Josef Homolka, Zdeněk Bureš a Mgr. Věra Křížová doplňuje na pětičlennou o pana Josefa 

Tušlu a pana Ing. Miloslava Broučka. Náhradníky výběrové komise jsou Oldřich Hejtmánek, 

Mgr. Petr Chládek, Petr Vojta, Ing. Pavel Šikula a Ing. Vít Kutal.  

 

Na jednání se dostavil pan Oldřich Hejtmánek.                10-0-0 

 

5) Sestavení komise pro výběrové řízení na dodavatele povodňového rozhlasu 

Pro výběrové řízení na dodavatele povodňového rozhlasu byli navrženi členové hodnotící 

komise pánové – Ing. Josef Homolka, Zdeněk Bureš a Pavel Kaša. Náhradníky hodnotící 

komise byli navrženi pánové – Josef Tušla, Petr Vojta, Oldřich Hejtmánek.  9-0-1 

  

6) Podání žádosti o dotaci z programu Rozvoj vesnice 2014 

Kraj Vysočina vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o dotaci z programu Rozvoj vesnice 

2014, ze kterého je možné získat podporu na komunikace v místních částech. Lze získat 

dotaci až 50 % v maximální výši 150 000,- Kč. Žádosti se podávají do 20. 6. 2014 a realizace 

projektu je do 30. 10. 2015. 

 

Na jednání se dostavil pan Zdeněk Bureš. 

 

Zastupitelé rozhodli zpracovat a podat žádost o dotaci na opravu komunikací v místní části 

Ubušín. Celkové předpokládané náklady jsou 295 711,- Kč.              11-0-0 

 

7) Přijetí dotace na zrestaurování pomníku padlým a rozhodnutí o uzavření smlouvy 

o realizaci akce 

Městys Jimramov obdržel dotaci od Kraje Vysočina ve výši 39 000,- Kč z programu 

Památkově chráněná území 2014 na restaurování pomníku padlým v Jimramově. Celkové 

náklady na restaurování pomníku jsou 79 465,- Kč. 

 

Zastupitelé rozhodli přijmout dotaci a podepsat smlouvu o poskytnutí dotace.            11-0-0 

 

Zastupitelé rozhodli podepsat smlouvu o dílo s restaurátorem panem Martinem Kovaříkem. 

                       11-0-0 
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8) Rozhodnutí o názvu rybníku za Gamou 

V Jimramovském zpravodaji č. 2/2014 byla zveřejněna výzva na přejmenování rybníku za 

Gamou z důvodu zpracovávání digitalizace katastrálních map. V současnosti se tomuto 

rybníku říká Nový rybník. Na obecní úřad přišly 4 nabídky na přejmenování rybníku a to na: 

Nový rybník, Bukáčkův rybník, V Koutě a Merán. 

 

Zastupitelé rozhodli o názvu rybníku – V Koutě.      9-0-2 

 

9) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

Městys Jimramov obdržel smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene od firmy 

E.ON Česká republika, s. r. o.. Městys je vlastníkem parcel č. ZE 202/1 a 202/10, na kterých 

E.ON bude realizovat stavbu s názvem „Jimramov, Žabárna st. úpr. NN“ během níž bude 

umístěna distribuční soustava tj. rozpojovací skříň, přípojkové skříně a zemní kabelové vedení 

NN. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu v celkové výši 3 500,- Kč 

bez DPH. 

 

Zastupitelé rozhodli smlouvu o smlouvě budoucí podepsat.            11-0-0 

 

10) Podání žádosti o bezplatný převod pozemků 

Zastupitelstvo městyse rozhodlo podat žádost na Lesy ČR, s. p. Choceň o bezúplatný převod 

pozemků: 

a) p. č. 664/33 v k. ú. Jimramov, o výměře 291 m², ostatní plocha; pozemek se nachází 

pod místní komunikací, 

b) p. č. 115 v k. ú. Jimramov, o výměře 41 m², ostatní plocha; pozemek se nachází pod 

chodníkem.                   11-0-0 

 

11) Prodej pozemku st. 183 v k. ú. Trhonice 

Paní Marie Štěrbová žádá o prodej pozemku st. 183 v k. ú. Trhonice o výměře 22 m², 

zastavěná plocha, dvůr, který se nachází pod její garáží. 

 

Zastupitelstvo rozhodlo výše zmíněný pozemek prodat za celkovou cenu 200,- Kč.        11-0-0 

 

12) Nasvícení kostelů 

Městys Jimramov obdržel nabídku na 4 kusy svítidel k nasvícení evangelického a katolického 

kostela. Jedná se o světla LED se spotřebou energie 90 W. Tato světla jsou speciálně 

konstruována k nasvícení objektů. Celková cena svítidel je 49 362,- Kč včetně DPH a 

dopravy. 

 

Zastupitelé odsouhlasili nákup 4 ks výše zmíněných svítidel.             10-0-1 

 

13) Různé 

Zastupitelé byli seznámeni s projektem na revitalizaci parku Bludníku (bude zveřejněno na 

našich internetových stránkách). 
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Zastupitelé byli seznámeni s projektem chodníku k evangelickému chodníku a úpravou 

prostoru skládky na hřbitově (bude zveřejněno na našich internetových stránkách). 

 

Žádost městyse o dotaci na dětské hřiště v Jimramově nebyla doporučena. Doporučeno bylo 

178 projektů, městys se umístil na 4. místě mezi 60 náhradníky a 657 žádostí bylo zamítnuto. 

 

 

Zapsala:  Bc. Jana Gregorová   Dne: 2. 6. 2014 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Mgr. Jaroslava Bartošová  

 

 

 

 

Dana Pachovská 

 

 

                       

 

Starosta:      Ing. Josef Homolka 

 

 

 

 

Místostarosta: Pavel Kalášek 
 


