
Zápis č. 8/2022 
z jednání Zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 8.12.2022 v budově radnice 

v Jimramově. 

 

Přítomni: Basovníková Jarmila, Boháčová Petra, Ing. Homolka Josef, Hubert Jan, Just Jiří,  

                Ing. Kudová Jaroslava, Mgr. Machová Lenka, Pachovská Dana, Petrásová Renata,  

                Mgr. Šafrová Jitka, Švarc Milan, Tulis Václav, Vícha Petr, Vojta Petr                (14) 

 

Nepřítomen: Ing. Štursa František                                                                                          (1) 

 

Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Zapisovatelkou zápisů z jednání ZM bude nadále Jana Novotná. 

 

1. Volba ověřovatelů zápisu 
Za ověřovatelky tohoto zápisu byly navrženy paní Renata Petrásová a paní Dana Pachovská.  

                                                                                                                                            12-0-2 

                                                                           Zdržely se: Petrásová Renata, Pachovská Dana  

Návrh byl schválen. 

 

2. Schválení programu jednání 
Pan starosta navrhl doplnit program jednání ZM o následující body: 

- Splacení jednoho z úvěrových účtů  u ČS (tento bod bude doplněn za bod 8) 

- Revitalizace veřejného prostranství Jimramov Padělek (tento bod bude doplněn před bod 

Rozpočtové opatření č. 10)  

- Zápis do kroniky za rok 2020 (tento bod bude doplněn před bod Rozpočtové opatření č. 10)                           

O návrhu pana starosty na doplnění programu jednání bylo hlasováno.                           14-0-0 

Návrh byl schválen. 

 

Zastupitelé hlasovali o navrženém programu s doplněním programu jednání. 

Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům.   

1. Volba ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu jednání 

3. Rozhodnutí o měsíčních odměnách neuvolněných zastupitelů 

4. Jmenování oddávajících a schválení práva používat státní znak  

5. Pověření rady narovnáním rozpočtu roku 2022 

6. Komunální technika 

7. Stavební úpravy části objektu měšťanského domu č.p. 41 

8. Vodné a stočné    

9. Splacení jednoho z úvěrových účtů  u ČS 

10. Schválení rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 2024-2026   

11. Žádost o příspěvek na výměnu oken 

12. Členství ve spolku „Koruna Vysočiny“ 

13. Žádost o instalaci příčného prahu na místní komunikaci 

14. Revitalizace veřejného prostranství Jimramov Padělek 

15. Zápis do kroniky za rok 2020 

16. Rozpočtové opatření č.10 



17. Různé                                                                                                                         14-0-0   

Návrh byl schválen. 

 

Na jednání se dostavil Ing. Štursa.  

 

       3. Rozhodnutí o měsíčních odměnách neuvolněných zastupitelů 
Pan starosta navrhl výši měsíčních odměn za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva takto: 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 000 Kč 

člen výboru nebo komise 1 500 Kč 

předseda výboru nebo komise 2 000 Kč 

člen rady 3 500 Kč 

místostarostka 8 000 Kč (Paní místostarostka bude vykonávat agendu dle  potřeby). 

 

Ing. Kudová podala protinávrh - výši měsíčních odměn za výkon jednotlivých funkcí 

neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí 600 Kč 

člen výboru nebo komise 1 200 Kč 

předseda výboru nebo komise 1 530 Kč 

člen rady 1 800 Kč 

místostarostka 7 000 Kč 

Bylo hlasováno o protinávrhu.                                                                                         1-0-14 

Pro: Ing. Kudová 

Protinávrh nebyl schválen.  

 

Dále zastupitelé projednali následující návrh pana starosty: 

a) Zastupitelstvo v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny 

za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 000 Kč 

člen výboru nebo komise 1 500 Kč 

předseda výboru nebo komise 2 000 Kč 

člen rady 3 500 Kč 

místostarostka 8 000 Kč 

 

b) Zastupitelstvo v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že při 

souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 

poskytne jako součet odměn stanovených pro jednotlivé funkce, upravené v § 74 odst. 3 zákona 

o obcích (člen rady, předseda výboru nebo komise, člen výboru nebo komise). 

 

c) Zastupitelstvo v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že 

odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí 

tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet 

ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě 

nového zvolení do funkce místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, 

člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.                                15-0-0 

Návrh byl schválen. 

 



4. Jmenování oddávajících a schválení práva používat státní znak  
Na návrh starosty zastupitelstvo jmenovalo od 9.12.2022 do konce volebního období členku 

zastupitelstva paní Renatu Petrásovou oddávající pro matriční obvod Jimramov. Podle zákona 

128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 108 odst. 2 má právo používat při významnějších 

příležitostech a občanských obřadech závěsný znak, který má uprostřed státní znak a po obvodu 

znaku je uveden název Česká republika.                                                                            14-0-1 

Zdržela se: Petrásová Renata 

Návrh byl schválen. 

 

5. Pověření rady narovnáním rozpočtu roku 2022 
Zastupitelstvo pověřilo radu narovnáním rozpočtu Městyse Jimramov za rok 2022.     15-0-0 

Pověření rady schváleno. 

 

6. Komunální technika 
Zastupitelstvo pověřilo pana starostu, aby ve spolupráci s členy rady připravili na příští jednání 

ZM podklady k projednání na zakoupení komunální techniky (malotraktor, cisterna na fekál).  

 

7. Stavební úpravy části objektu měšťanského domu č.p. 41 
Starosta seznámil zastupitele s vícepracemi a méněpracemi vzniklými na akci „Stavební úpravy 

části objektu měšťanského domu č.p. 41“. 

Vícepráce 638 349 Kč.  

Méněpráce 141 903Kč. 

Celkově se jedná o navýšení o 496 446 Kč včetně DPH.  

Zastupitelé projednali a schválili návrh pana starosty na schválení víceprací a méněprací a 

uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Stavební společnost V&K, s.r.o.               13-1-1 

Proti: Ing. Kudová Jaroslava 

Zdržela se: Mgr. Machová Lenka 

 

 Návrh byl schválen. 

                                    

8. Vodné a stočné 
Zastupitelé projednali předloženou kalkulaci vodného a stočného, na základě které vychází cena 

vodného 37,68 Kč/m3 bez DPH  tj. 41,45 Kč/m3 včetně DPH  a cena stočného 45,25 Kč/m3 bez 

DPH  tj. 49,78 Kč/m3 včetně DPH. Celková cena vodného i stočného vychází na 91,23 Kč/m3 

včetně DPH.  V kalkulaci není zahrnut žádný zisk pro městys. Na základě této kalkulace 

zastupitelstvo schválilo cenu vodného od 1.1.2023 ve výši  32,73 Kč/m3  bez DPH tj. 36 Kč/m3 

včetně DPH  a cenu stočného  40 Kč/m3  bez DPH  tj. 44 Kč/m3  včetně DPH. Celková cena 

vodného i stočného pro občany činí 80 Kč/m3 včetně DPH. 

Rozdíl mezi cenou  kalkulovanou (nákladovou) a  cenou pro občany bude hrazen z rozpočtu 

městyse.                                                                                                                             15-0-0 

Nová cena  vodného a stočného byla schválena. 

 

9. Splacení jednoho z úvěrových účtů u ČS 
Zastupitelé projednali možnost splacení jednoho z úvěrových účtů u ČS. Jedná se o doplacení 

úvěru vedeného na úvěrovém účtu číslo 0337219489/0800 poskytnutého na základě smlouvy o 

úvěru č. 10412/12/LCD ze dne 6.6.2012 před termínem splatnosti úvěru.  Jedná se o 



mimořádnou splátku ve výši 3 222 202,70 Kč. (Splátka zahrnuje úvěr 3 199 976 Kč, řádný úrok 

ve výši 21 936,70 Kč, pravidelné ceny sjednané podle smlouvy o úvěru v celkové výši 290 Kč.) 

Pan starosta navrhl splatit úvěr ve výši 3 222 202,70 Kč vedený na úvěrovém účtu číslo 

0337219489/0800 poskytnutého na základě smlouvy o úvěru č. 10412/12/LCD ze dne 6.6.2012 

před termínem splatnosti úvěru.                                                                                          14-0-1 

Zdržel se: Hubert Jan 

Návrh byl schválen. 

 

10.  Schválení rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 

2024-2026   
a) Zastupitelé rozhodli o zrušení položky splátka  úvěru ve výši 578 000 Kč a příslušných úroků 

ve výši 200 000 Kč. 

Zastupitelé rozhodli o snížení zůstatku z předcházejícího roku o 3 500 000 Kč tj. na 

10 000 000,-Kč.   

Ing. Kudová upozornila že dle jejího názoru jsou nadhodnoceny daňové příjmy. Daňové příjmy 

budou znovu projednány na prvním jednání ZM v roce 2023.   

Pan starosta podal návrh na schválení rozpočtu Městyse Jimramov na rok 2023 s výše 

uvedenými úpravami.                                                                                                          15-0-0 

Návrh byl schválen. 

 

b)  Z přílohy návrhu Střednědobého výhledu bude vypuštěn sloupek úvěr ČS - kanalizace, který 

bude splacen v letošním roce.  Zastupitelé schválili Střednědobý výhled rozpočtu Městyse 

Jimramov na roky 2024-2026.                                                                                           15-0-0 

Střednědobý výhled na roky 2024-2026 byl schválen. 

 

 

         11. Žádost o příspěvek na výměnu oken 
Zastupitelé projednali žádost farního sboru ČCE Jimramov, zastoupeného paní farářkou Elen 

Plzákovou a kurátorkou sboru paní Janou Kadeřávkovou.  Žádají o příspěvek na výměnu oken 

na faře směrem ke kostelu a úpravy Karafiátovy síně (výmalba, oprava lavic, natření podlahy). 

Celkové náklady činí 300 000 Kč. Pan starosta podal návrh poskytnout dar ve výši 30 % tj. 

90 000 Kč a uzavřít s farním sborem ČCE darovací smlouvu.                                           14-0-1 

Zdržela se: Ing. Kudová Jaroslava 

Návrh byl schválen.  

 

        12. Členství ve spolku „Koruna Vysočiny“ 
Zastupitelé projednali nabídku členství v Koruně Vysočiny, z. s. Koruna Vysočiny je projektem 

pro spolupráci všech aktérů cestovního ruchu v regionu Žďárska, Novoměstska, Bystřicka a 

Nedvědicka, jejímž cílem je vytvoření Turistické destinace Koruna Vysočiny jako turisticky 

atraktivní oblasti s rostoucím významem pro cestovní ruch. Turistická destinace Koruna 

Vysočiny je aktuálně vymezena jako území přináležející pod správu obcí s rozšířenou 

působností, které se staly zakladateli - Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad 

Pernštejnem. Cílem destinačního managementu Koruna Vysočiny,z.s. je propojení jednotlivých 

subjektů působících v cestovním ruchu a kvalitní servis pro návštěvníky regionu zajišťující 

jejich spokojenost. 



Starosta podal návrh podat přihlášku do Koruny Vysočiny od 1.1.2023 a o úhradě členského 

příspěvku ve výši 3 Kč/obyvatel/rok a  pověřit paní Danu Pachovskou zastupováním městyse 

v Koruně Vysočiny.                                                                                                          15-0-0 

Návrh byl schválen. 

 

         13. Žádost o instalaci příčného prahu na místní komunikaci 
Zastupitelé projednali žádost občanů bydlících v ulici U Kaple o instalaci příčného prahu na 

rozhraní adres U Kaple 98 a U Kaple 120. Důvodem jejich žádosti je nerespektování omezené 

rychlosti na 30 km/hod. Komunikace je dle žadatelů specifická zvýšeným pohybem vozidel 

k návštěvě kostelů a hřbitovů, na sokolovnu a Padělek. Důležitým faktem je i trvalé bydlení 

malých dětí ve zmíněném místě. Jejich požadavek byl konzultován s DI Policie ČR, který 

umístění příčných prahů nedoporučuje. Zastupitelé rozhodli z důvodu  zvýšení  hlučnosti a 

prašnosti a problematické zimní údržby požadavku nevyhovět a prah neinstalovat.         15-0-0                        

Žádosti nevyhověno. 

 

Pan starosta podal návrh prodloužit dnešní jednání ZM z 21.00 hod do 21.30 hod. z důvodu 

nutnosti projednat další body programu. O návrhu bylo hlasováno.                                  15-0-0 

Návrh byl schválen. 

 

           14. Revitalizace veřejného prostranství Jimramov Padělek 
Starosta seznámil zastupitele s vícepracemi a méněpracemi vzniklými na akci „ Revitalizace 

veřejného prostranství Jimramov Padělek“. 

Vícepráce 52 241,23 Kč bez DPH. 

Méněpráce 21 760 Kč bez DPH. 

Jedná se o navýšení rozpočtu o 30 481,23 Kč bez DPH tj. 36 882,29 Kč včetně DPH. 

Zastupitelé projednali návrh pana starosty o navýšení rozpočtu akce  o 36 882,29 Kč včetně 

DPH  a uzavření dodatku  ke smlouvě o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.                                                   

                                                                                                                                            15-0-0 

Návrh byl schválen. 

 

           15. Zápis do kroniky za rok 2020 
Zastupitelé byli seznámeni se zápisem do kroniky za rok 2020. Zápis do kroniky za rok 2020 

byl schválen.                                                                                                                       15-0-0 

Zápis do kroniky byl schválen. 

  

           16. Rozpočtové opatření č.10 
Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 10.                                             15-0-0 

Rozpočtové opatření č. 10 bylo schváleno. 

 

           17. Různé 

- Bylo navrženo zvážit cenu za půjčování party stanů. 

- Paní Petrásová vznesla požadavek na vymalování sokolovny a zakoupení rolet do oken    

v sokolovně. 

 

 

 



Zapsala: Jana Novotná                                                                                        Dne: 8.12.2022 

 

Starosta: Ing. Josef Homolka 

 

 

Ověřovatelé: Dana Pachovská 

 

                      Renata Petrásová 


