Zápis č. 5/2015
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 16. 7. 2015 v budově radnice
v Jimramově
Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďuriš Milan, Gregor Jiří, Ing. Homolka Josef,
Just Jiří, Pachovská Dana, Sedláková Petra, Tušla Josef, Vojta Petr.
(10)
Omluvena: Kalášek Pavel, Mgr. Křížová Věra, Matýsek Miroslav, Pajkr Jaroslav, Ing. Petr Jan. (5)
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Obecně závazná vyhláška Městyse Jimramov o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem
4. Schválení systému náležité péče
5. Smlouva o bezúplatném převodu privatizovaného majetku
6. Zpracování přehledové mapy podzemních sítí
7. Nákup a prodej pozemků v k. ú. Jimramov
8. Stanovení termínu a času pravidelného hlášení místního rozhlasu
9. Příspěvek na vítání občánků
10. Různé
10-0-0
2. Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Jiří Just a pan Jiří Gregor.

9-0-1

3. Obecně závazná vyhláška Městyse Jimramov o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem
Zastupitelstvo městyse Jimramov projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku Městyse
Jimramov č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
10-0-0
4. Schválení systému náležité péče
Zastupitelstvo projednalo a schválilo systém náležité péče, který se týká uvádění dřeva na trh.
10-0-0
5. Smlouva o bezúplatném převodu privatizovaného majetku
Na základě žádosti městyse o bezúplatný převod pozemků parcel 542/4, 542/13 a 542/14 v k. ú.
Jimramov jsme obdrželi od Státního pozemkového úřadu smlouvu o bezúplatném převodu
privatizovaného majetku č. 63/14. Jedná se o pozemky v areálu prameniště místního vodovodu.
Zastupitelstvo městyse souhlasí s uzavřením výše uvedené smlouvy.
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10-0-0

6. Zpracování přehledové mapy podzemních sítí
Městys Jimramov obdržel nabídku a návrh smlouvy o dílo týkající se zpracování přehledové mapy
podzemních sítí od pana Martina Kaliny ze Žďáru nad Sázavou. Zpracování se týká
telekomunikačních kabelů, vodovodního potrubí, kanalizačního systému, energetických kabelů,
plynovodního potrubí a veřejného osvětlení. Výsledná mapa bude ve formě tištěné a digitální. Cena
za zpracování přehledových map pro Jimramov, místní části Benátky a Sedliště činí 60 000 Kč.
Zastupitelé rozhodli uzavřít s panem Kalinou Smlouvu o dílo č. 6/2015.

10-0-0

7. Nákup a prodej pozemků v k. ú. Jimramov
a) Městys Jimramov kupuje od pana xxx pozemky v k. ú. Jimramov nacházející se pod uzavřenou
skládkou komunálního odpadu. Jedná se o parcelní čísla 1283 – orná půda o výměře 630 m²,
1284 – ostatní plocha o výměře 4 133 m² a nově vzniklou parcelu 825/4 – ostatní plocha
o výměře 1 514 m². Celková výměra všech pozemků je 6 277 m², cena 40 Kč/m², což je celkem
251 080 Kč.
Zastupitelstvo rozhodlo výše uvedené pozemky koupit.

10-0-0

b) Městys Jimramov kupuje od pana xxx pozemky v k. ú. Jimramov nacházející se pod uzavřenou
skládkou komunálního odpadu. Jedná se o parcelní čísla 1285 – ostatní plocha o výměře
3 240 m² a 1286 - ostatní plocha o výměře 403 m². Celková výměra pozemků je 3 643 m²
za 145 720 Kč.
Zastupitelstvo rozhodlo výše uvedené pozemky koupit.

10-0-0

c) Zastupitelé městyse rozhodli podat žádost o prodej parcely 1288 – ostatní plocha o výměře
249 m² v k. ú. Jimramov nacházející se pod uzavřenou skládkou komunálního odpadu.
Majitelem pozemku je Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, Praha.
10-0-0
d) Městys Jimramov prodávám manželům xxx do společného jmění manželů pozemek nové parcely
v k. ú. Jimramov číslo 224/5 – travní porost o výměře 315 m² za 20 Kč/m², což je 6 300 Kč.
Zastupitelstvo rozhodlo výše uvedený pozemek prodat.

10-0-0

8. Stanovení termínu a času pravidelného hlášení místního rozhlasu
Zastupitelé byli seznámeni s možností pravidelného hlášení místního rozhlasu i mimo pracovní
dobu úřadu městyse. Vzhledem k tomu, že v hlášení převládají zprávy mimořádné, které je třeba
hlásit okamžitě nebo individuálně, nebyl žádný pravidelný čas ani termín hlášení stanoven.
9. Příspěvek na vítání občánků
Příspěvek na vítání občánků v částce 5 000 Kč na každé vítané dítě bude i nadále vyplácen rodičům
dítěte formou peněžitého daru. V případě že rodiče vítaného dítěte mají peněžní závazky vůči
městysu Jimramov, budou mu tyto závazky z daru odečteny až do výše hodnoty daru.
10-0-0
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Zastupitelé městyse rozhodli změnit současný systém vítání občánků takto:
Děti narozené v roce 2014 a od 1. 1. do 30. 6. 2015 budou vítány na podzim roku 2015.
Děti narozené od 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 budou vítány na podzim roku 2016.
V následujících letech budou vždy vítány děti narozené v daném roce od 1. 1. do 30. 6. a v roce
minulém od 1. 7. do 31. 12.
9-0-1
10. Různé
Zastupitelé byli informování o plánovaném natáčení České televize k 50. výročí večerníčku,
v rámci kterého budou 25. 9. 2015 natáčet v Jimramově akci Uspávání broučků.

Zapsala:

Bc. Jana Gregorová

Dne: 20. 7. 2015

Ověřovatelé: Jiří Just

Jiří Gregor

Starosta:

Ing. Josef Homolka

Místostarosta: Pavel Kalášek
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