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Zápis schůze Zastupitelstva obce Nový Jimramov
ze dne 11. 12. 2020
Přítomni : Lupač J., Prudký R., Beneš J., Motýl R., Turková H.
Omluveni: Babáček F.

(5)
(1)

Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je přítomna nadpoloviční většina.
Program: 1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

1)

Uvítání, schválení programu jednání
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení rozpočtu na rok 2021
Volba inventární komise
Seznámení zastupitelstva s výsledky uskutečněné kontroly
MVČR, přijetí nápravných opatření
Povolení ke kácení dřevin
Projednání zániku zpětné koupě nemovitého majetku
POV – žádost o prodloužení doby trvání projektu
Diskuze, závěr

Starosta obce přivítal přítomné a seznámil ZO s programem schůze. Zastupitelstvo
program schválilo.
5-0-0

2) Volba ověřovatelů zápisu - za ověřovatele zápisu byli navrženi a odsouhlaseni:
- Prudký R.
- Motýl R.

5-0-0

3) ZO projednalo a schválilo navrhovaný rozpočet pro rok 2021. K navrhovanému
rozpočtu nebyly vznešeny žádné námitky ani od ZO, ani od veřejnosti v průběhu
vyvěšení návrhu na úřední desce. ZO návrh projednalo a schválilo bez výhrad.
5-0-0
4) Během schůze starosta informoval ZO s ohledem na provedení inventury, na potřebu
jmenování inventární komise. Starostou navržené složení komise je:
- Předseda: Turková Helena, Ing.
- Členové: Prudký Radek
Beneš Jan
5-0-0
5) Starosta informoval zastupitele obce o výsledcích kontroly, která proběhla pracovníky
MV ČR dne 24. 9. 2020 – protokol o výsledcích kontroly obec obdržela dne 13. 11. 2020.
Při kontrole byla shledána následující porušení zákona, k nimž byla v protokolu uvedena
i možná nápravná opatření:

a) Obec porušila § 93 odst. 1 větu druhou zákona o obcích tím, že informace o konání
zasedání ZO konaného dne 1. července 2020 nebyla na úřední desce obecního
úřadu zveřejněna nejméně 7 dní před konáním příslušného zasedání ZO
Nápravné opatření: v tomto případě již žádná nelze přijmout, do budoucna je
nutné se řídit podle výše zmíněného nařízení.
b) Obec porušila § 39 odst. 1 zákona tím, že záměr prodat část pozemku p. č. 2/1 v k.
ú. Nový Jimramov zveřejněný dne 29. ledna 2020 jednoznačně nespecifikuje část
převáděného pozemku (doloženo kopií záměru vyvěšeného na úřední desce od 29.
ledna 2020 do 13. února 2020).
Nápravné opatření: Na doporučení kontrolního orgánu bylo na zasedání
zastupitelstva obce, konaného dne 30. 9. 2020, původní rozhodnutí o prodeji
pozemku revokováno a opět odsouhlaseno, Záměr prodeje pozemek č. 2/1, k.ú.
Nový Jimramov byl doplněn a mapu, která specifikuje část pozemku určenou
k prodeji.
c) Obec porušila § 41 odst. 1 větu první zákona o obcích tím, že smlouva o prodeji
pozemku p. č. 2/5 v k. ú. Nový Jimramov uzavřená dne 17. srpna 2020 nebyla
opatřena doložkou potvrzující splnění zákonných podmínek pro zveřejnění záměru
a rozhodnutí příslušného orgánu obce.
Nápravné opatření: v tomto případě již žádná nelze přijmout. Smlouva byla
zrušena. V případě budoucího prodeje je nutné se řídit podle výše zmíněného
nařízení.
d) Obec porušila § 12 odst. 4 větu první zákona o obcích zákona o obcích (obec vede
evidenci právních předpisů, které vydala) tím, že evidence právních předpisů obce
neobsahuje všechny obcí vydané právní předpisy (doloženo kopií „Evidence
obecně závazných vyhlášek“ a přehledem podkladů předložených při kontrole
výkonu samostatné působnosti dne 24. září 2020 potvrzeným starostou obce).
Nápravné opatření: Evidence vydaných právních předpisů byla již o neaktuální
předpisy doplněna.
e) Obec porušila § 12 odst. 5 větu první zákona o obcích tím, že na obecním úřadu
nejsou přístupné všechny obcí vydané právní předpisy.
Nápravné opatření: Dokumenty nebyly na obecním úřadu k dispozici, z důvodu
kontroly minulých vyhlášek a aktualizací nových vyhlášek mimo úřední
místnost. Vyhlášky již byly na obecní úřad vráceny.
f) Obec porušila § 5 odst. 3 InfZ tím, že informace poskytnuté na základě
prověřovaných žádostí o informace doručených ve dnech 2. února 2020, 30. dubna
2020 a 14. července 2020 nezveřejnila způsobem umožňujícím dálkový přístup

(doloženo přehledem podkladů předložených při kontrole výkonu samostatné
působnosti dne 24. září 2020 potvrzeným starostou obce).
Nápravné opatření: Veškeré dokumenty jsou již dodatečně zveřejněny na
webových stránkách obce v sekci Povinně zveřejňované informace.
(momentálně jsou celé webové stránky v procesu úprav).
g) Obec porušila § 5 odst. 4 InfZ ve spojení s vyhláškou č. 442/2006 Sb. tím, že
povinné informace dle § 5 odst. 1 a 2 InfZ nezveřejnila způsobem umožňujícím
dálkový přístup v předepsané struktuře.
Nápravné opatření: odpovědná osoba za úpravu webových stránek v nejbližší
možné době upraví a doplní veškeré chybně uvedené/chybějící rubriky a
informace tak, aby byly zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup, a to
ve struktuře a se všemi údaji požadovanými vyhláškou č. 442/2006 Sb..
h) Obec porušila § 14 odst. 5 písm. b) InfZ tím, že v případě žádosti o informace
doručené dne 2. února 2020 vyzvala žadatelku k upřesnění části žádosti až po
uplynutí zákonné 7denní lhůty
Nápravné opatření: v tomto případě již žádná nelze přijmout, do budoucna je
nutné se řídit podle výše zmíněného nařízení.
i) Obec porušila § 15 odst. 1 InfZ tím, že v případě žádosti ze dne 30. ledna 2020
poskytnutí části informací fakticky odmítla, aniž o tom vydala rozhodnutí
(doloženo kopiemi žádosti o informace ze dne 30. ledna 2020 a odpovědi na žádost
ze dne 14. února 2020).
Nápravné opatření: v tomto případě již žádná nelze přijmout, do budoucna je
nutné, v případě odmítnutí informací, vydat rozhodnutí o odmítnutí.
6) Starosta obce informoval zastupitele o „Žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les“ ze strany Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (SCHKO Žďárské Vrchy).
Agentura (po dohodě s majitelkou pozemku č. 646/17 v k.ú. Nový Jimramov, paní Š.
Veselkovou). Dotčený pozemek je součástí I. a II. zóny ochrany přírody a krajiny CHKO
Žďárské vrchy. Jedná se o vykácení vrb popelavých na ploše 218 m2 za účelem ochrany a
udržení zvláště chráněných druhů živočichů v dané lokalitě.
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a schválilo.
5-0-0
7) Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí Kláry Kejdové. Paní Kejdová má s obcí
Nový Jimramov uzavřenou Kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitým věcem,
spojenou se sjednáním výhrady zpětné koupě. Obrátila se na obec s žádostí o vydání
„Potvrzení o zániku práva“ zpětné koupě, určeného pro katastrální úřad, s doložením
dokladů stvrzující splnění podmínek k jeho zániku. Zastupitelstvo na základě
předložených dokumentů projednalo a schválilo žádost. Zpracováním dokumentu
„Potvrzení o zániku práva“ byla pověřena Ing. Helena Turková, k podpisu starosta obce.

5-0-0
8) MěÚ Nové Město na Moravě upozornilo obce ve své působnosti na končící dobu
realizace projektů v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2020 (POVV 2020). Z
důvodu pandemie COVID-19 kraj Vysočina nabídl čerpajícím obcím možnost realizace
prodloužit až do 31. 12. 2021 – a to na základě zaslané Žádosti o prodloužení čerpání a
realizace projektu obce. Žádost je možné podat nejpozději 31. 12. 2020. Vzhledem
k současnému nedokončenému stavu realizace akce „Úprava veřejných prostranství“,
zastupitelstvo obce pověřilo starostu k urgenci dodavatele. V případě nutnosti pak
k sepsání a podání „žádosti o prodloužení“ v závěru prosince.
5-0-0
9) Diskuze, závěr
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s informací, že kontaktoval společnost TS
Nové Město na Moravě, (p. Popelka) s žádostí o zaslání cenové nabídky v případě zájmu
o svoz odpadů prostřednictvím jejich služeb. V případě odezvy bude členy zastupitelstva
kontaktovat.

Zapsala :

Ing. Turková Helena

Ověřovatelé: Prudký Radek
Motýl Radek
Starosta:

Lupač Jan

Nový Jimramov 15. 12. 2020

