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Obecní úřad Jezdovice

Z      á  p  i   s          č. 11/2010  

ze  zasedání  zastupitelstva  obce  Jezdovice  konaného  dne 1. 12. 2010 
v     18.00 hod.  na  Obecním  úřadu  v  Jezdovicích  

Přítomni členové zastupitelstva:
Luboš Hartl, Jindra Vondráková, Miloslav Vondráček, Roman Hořínek, Radek Talpa, 
Michal Kučera, Ivo Mišák 

Přítomni občané Jezdovic: 
p.Mišáková, p. Kuchyňa, p. Kuchyňová, p. Rojek, p. Hažmuková, p. Cvak, p.Svoboda

1) Zahájení jednání zastupitelstva
Jednání zastupitelstva obce Jezdovice bylo zahájeno v 18.00 hod. starostou obce p.Lubošem 
Hartlem, který jednání zastupitelstva řídil.
Předsedající konstatoval, že je přítomno celkem 7 členů zastupitelstva a jednání zastupitelstva 
je usnášeníschopné.

2) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu jednání zastupitelstva obce v souladu 
s pozvánkou na jednání zastupitelstva zveřejněnou na úřední desce.
Ke zveřejněnému návrhu programu byly ještě doplněny následující body:
14) Změny ve finančním a kontrolním výboru
15) Turnaj v mariáši
O programu jednání zastupitelstva bylo hlasováno veřejně.

Výsledky hlasování:
Pro:7 Proti : 0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 11/1
Zastupitelstvo obce schvaluje následující zveřejněný program jednání:
1) zahájení – schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) kontrola zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce
3) plány na kanalizaci a vodovod
4) plány na hasičárnu
5) plány na hřiště (ovál in-line, hasičská dráha)
6) určení doby veřejných schůzí
7) bezpečnost na hlavní silnici (značky, chodníky)
8) zimní údržba v obci
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9) životní jubilea (finanční dary)
10) uzavření hřiště do provedení údržby (dosypání písku)
11) zabezpečení hasičského vybavení a obecního úřadu (alarm)
12) diskuse
13) změny ve finančním a kontrolním výboru
14) turnaj v mariáši
15) závěr

3) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápis
Zapisovatelem jednání zastupitelstva byla navržena J.Vondráková.
Ověřovateli zápisů byli navrženi I.Mišák a M.Kučera.
O uvedených návrzích zapisovatele a ověřovatelů zápisů bylo hlasováno veřejně.

Výsledky hlasování:
Pro: 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 11/2
Zastupitelstvo obce zvolilo zapisovatelem J.Vondrákovou a ověřovateli zápisu I.Mišáka a 
M.Kučeru.

4) Seznámení přítomných se zápisem z     minulého jednání zastupitelstva   
obce
Starosta obce seznámil přítomné se zápisem č. 10/2010 z 13.10.2010.

5) Plány na obecní vodovod a kanalizaci
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem na postupnou realizaci obecního vodovodu a 
kanalizace, která by měla být provedena ve 2.etapách.
V 1.etapě by měla být provedena kanalizace a vodovod v části Chalupy, v 2.etapě ve 
zbývající části obce.
K uvedeným návrhům proběhla diskuse, při které byly projednány související otázky týkající 
se časového harmonogramu, finančního zabezpečení vč.dotací a zajištění celé akce.
O uvedených návrzích bylo hlasováno veřejně.

Výsledky hlasování:
Pro: 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 11/3
Zastupitelstvo obce schválilo realizaci obecního vodovodu a kanalizace ve 2 etapách:
1.etapa – nechat zhotovit plány na obecní vodovod a kanalizaci pro část Chalupy do fáze po 
stavební povolení ve výši 50000,-- Kč vč. DPH + nezbytné výdaje spojené s geometrickým 
zaměřením. Tuto etapu bude obec hradit z vlastních finančních prostředků, zhotovením plánů 
bude pověřen p.Myslivec Jihlava.
2. etapa – na jaře 2011 podá obec žádost o dotaci na 2.etapu vybudování obecní kanalizace 
pro zbytek obce. Na tuto etapu bude obec žádat o dotaci.
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6) Plány na hasičárnu
Byly předloženy 3 varianty na umístění hasičárny v obci:

1. návrh – rekonstrukce stávající hasičárny
2. návrh – výstavba nového multifunkčního domu s hasičárnou, tělocvičnou s možností 

umístění obecního úřadu a jiných aktivit do tohoto objektu na pozemku mezi 
autobusovou a vlakovou zastávkou

3. návrh – rekonstrukce stávajícího obecního úřadu, kde se nově umístila hasičárna a 
vytvořily se prostory pro jiné aktivity.

Bylo navrženo tento bod přesunout na jednání zastupitelstva obce v lednu 2011.
O uvedeném návrhu bylo hlasováno veřejně.

Výsledky hlasování:
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : O

Usnesení č. 11/4
Zastupitelstvo obce bude na jednání v lednu 2011 projednávat navržené varianty na úpravu 
hasičárny.

V 19.00 hod. se z jednání zastupitelstva obce omluvila Jindra Vondráková, zapisovatelem byl 
určen Roman Hořínek.

7) Plány na hřiště (ovál in-linec, hasičská dráha)
Byl předložen návrh na vybudování asfaltového okruhu kolem stávajícího hřiště pro in-line 
bruslení a dále vybudování travnaté dráhy pro hasiče.
Bylo navrženo uvedený bod přesunout na jednání zastupitelstva obce v lednu 2011.
O uvedeném návrhu bylo hlasováno veřejně.

Výsledky hlasování:
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : O

Usnesení č. 11/5
Zastupitelstvo obce bude na jednání v lednu 2011 jednat o uvedených návrzích plánů na 
hřiště.

8) Určení doby veřejných schůzí
Byl předložen návrh na konání veřejných schůzí, kde budou občané Jezdovic informováni o 
činnosti zastupitelstva obce a plánovaných činnostech. Tyto schůze by se měly konat první 
středu ve čtvrtletí – 1. veřejná schůze se uskuteční dne 5.1.2011 a následně dle potřeby.
O uvedeném návrhu bylo hlasováno veřejně.

Výsledky hlasování:
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
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Usnesení č. 11/6
Zastupitelstvo obce schvaluje konání veřejných schůzí 1x za čtvrtletí nebo dle potřeby. O 
veřejném zasedání a jeho programu bude veřejnost informována dle zákona o obcích, tj. 7 dní 
před zasedáním. 

9) Bezpečnost na hlavní silnici (značky, chodníky)
Pro zajištění bezpečnosti byly předloženy následující návrhy:

a) vybudování plánu na chodníky okolo silnice II.třídy pro zvýšení bezpečnosti dětí a 
chodců

b) umístění značek „Pozor děti“ ve směru od Třešti a směru od Kostelce u této silnice 
II.třídy

c) umístění dopravní značky „Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny s výjimkou pro 
zemědělce“ na cestě Jezdovice – Spělov.

O uvedeném návrhu bylo hlasováno veřejně.

Výsledky hlasování:
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 11/7
Zastupitelstvo obce schválilo:

a) plány na vybudování chodníků budou zadány formou výběrového řízení projektantovi
b) umístění dopravních značek „Pozor děti“ je schváleno. Toto bude projednáno na 

Policii ČR DI v Jihlavě, s Krajskou správou a údržbou silnici Vysočina s odborem 
dopravy města Jihlavy

c) umístění dopravních značek „Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny s výjimkou pro 
zemědělce“ je schváleno. Bude projednáno na Policii ČR DI v Jihlavě, s Krajskou 
správou a údržbou silnic Vysočina a odborem dopravy města Jihlavy. Dále bude 
jednáno se starostou obce Dolní Cerkev o umístění značky z druhé strany cesty ve 
směru Spělov – Jezdovice.

10) Zimní údržba v     obci  
Byl předložen návrh na zajišťování zimní údržby v obci – prohrnování sněhu bude prováděno 
obecním pluhem, posyp bude zajištěn obecní multikárou.
O uvedeném návrhu bylo hlasováno veřejně.

Výsledky hlasování:
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 1

Usnesení č. 11/8
Zastupitelstvo obce schválilo prohrnování sněhu p. M. Vondráčkovi vlastním traktorem a 
obecním pluhem. Posyp bude zajišťován obecní multikárou dobrovolnými hasiči obce 
Jezdovice.
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11) Životní jubilea (finanční dary)
Byly předloženy 2 návrhy:

a) předložen návrh na blahopřání k životnímu jubileu občanům nad 70 let s balíčkem 
v hodnotě 1000,-- Kč a s květinou pro všechny občany obce nad 70 let a poté každé 
5.výročí věku.

b) Předložen návrh na blahopřání k životnímu jubileu občanům nad 70 let s balíčkem 
v hodnotě 1000,-- Kč a s květinou pro všechny občany obce nad 70 let, kteří 
nevyužívají obecní příspěvek na oběd.
Pro občany, kteří využívají obecní příspěvek na oběd, by se přálo k jubileu pouze 
blahopřáním a květinou.

O uvedených návrzích bylo hlasováno veřejně.

Výsledky hlasování k bodu a):
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 1

Usnesení č. 11/9
Zastupitelstvo obce schválilo návrh a), tzn. občanům Jezdovic se bude blahopřát k životnímu 
jubileu nad 70 let s balíčkem v hodnotě 1000,-- Kč a s květinou pro všechny občany nad 70 
let a poté každé 5. výročí věku.

12) Uzavření hřiště do provedení údržby (dosypání písku)
Byl předložen návrh na uzavření místního sportovního areálu do doby provedení údržby a 
dosypání křemičitého písku.
O uvedeném návrhu bylo hlasováno veřejně.

Výsledky hlasování:
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 11/10
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření sportovního areálu do provedení údržby a dosypání 
křemičitého písku. Na údržbu bude žádáno o dotaci z Kraje Vysočina na údržbu sportovišť.

13) Zabezpečení hasičského vybavení a obecního úřadu (alarm)
Byly předloženy 2 návrhy na zabezpečení :

a) hasičské vozidlo a vybavení, které je dočasně zaparkováno v budově v areálu 
bývalého statku, zabezpečit alarmem

b) zabezpečení obecního úřadu alarmem rozšířit o jednu místnost
O uvedeném návrhu bylo hlasováno veřejně.

Výsledky hlasování:
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
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Usnesení č. 11/11
Zastupitelstvo obce schválilo:

a) umístění alarmu (alarm na volání na mobilní telefony) do budovy v areálu bývalého 
statku v ceně do 5000,-- Kč

b) rozšíření zabezpečení obecního úřadu alarmem jednu místnost, umístění čidla 
k současnému alarmu, který je na obecním úřadu.

V obou bodech bude oslovena firma Cora s žádostí o předložení cenové nabídky.

14) Změny ve finančním a kontrolním výboru
Byl předložen návrh na změnu členů finančního a kontrolního výboru. Změna se týká členy 
kontrolního výboru Jindry Vondrákové a člena finančního výboru Romana Hořínka pro 
neslučitelnost funkcí místostarosty a členství ve výborech. Na nového člena kontrolního 
výboru byl navržen p. Radek Talpa, na nového člena finančního výboru byl navržen p. 
Miloslav Vondráček.
O uvedených návrzích bylo hlasováno veřejně.

Výsledky hlasování pro změnu ve finančním výboru:
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

Výsledky hlasování pro změnu v kontrolním výboru:
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 11/12
Zastupitelstvo obce zvolilo nově členem finančního výboru p. Miloslava Vondráčka a členem 
kontrolního výboru p. Radka Talpu.

15) Turnaj v     mariáši  
Byl předložen návrh na pronájem sálu v kulturním domě p. Pelánovi na akci Turnaj v mariáši.
O uvedeném návrhu bylo hlasováno veřejně.

Výsledky hlasování :
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 11/13
Zastupitelstvo obce schválilo pronájem sálu p. Pelánovi na akci Turnaj v mariáši, pronájem 
bude zdarma.

16) Diskuse
a) pan Kuchyňa přinese 8.12.2010 na obecní úřad sekačku, se kterou bylo prováděno sečení 
trávy v obci. Na sekačce bude provedena garanční prohlídka.

b) pan Cvak vznesl dotaz na sportovní aktivity v obci, zřízení sportovního kroužku obcí, 
případně obnovení Sokola. Tímto se bude zastupitelstvo obce dále zabývat.
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c) Pan Mišák a paní Mišáková předali zastupitelstvu obce zřizovací listu občanského sdružení 
Okrašlovací spolek. Informace o zřízení spolku budou přidány na internetové stránky obce.

17) Závěr
Starosta obce poděkoval členům zastupitelstva a občanům za účast na jednání zastupitelstva, 
jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.

Přehled přijatých usnesení na jednání zastupitelstva č. 11/2010 dne 1.12.2010:

Usnesení č. 11/1
Zastupitelstvo obce schvaluje následující zveřejněný program jednání:
1) zahájení – schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) kontrola zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce
3) plány na kanalizaci a vodovod
4) plány na hasičárnu
5) plány na hřiště (ovál in-line, hasičská dráha)
6) určení doby veřejných schůzí
7) bezpečnost na hlavní silnici (značky, chodníky)
8) zimní údržba v obci
9) životní jubilea (finanční dary)
10) uzavření hřiště do provedení údržby (dosypání písku)
11) zabezpečení hasičského vybavení a obecního úřadu (alarm)
12) diskuse
13) změny ve finančním a kontrolním výboru
14) turnaj v mariáši
15) závěr

Usnesení č. 11/2
Zastupitelstvo obce zvolilo zapisovatelem J.Vondrákovou a ověřovateli zápisu I.Mišáka a 
M.Kučeru.

Usnesení č. 11/3
Zastupitelstvo obce schválilo realizaci obecního vodovodu a kanalizace ve 2 etapách:
1.etapa – nechat zhotovit plány na obecní vodovod a kanalizaci pro část Chalupy do fáze po 
stavební povolení ve výši 50000,-- Kč vč. DPH + nezbytné výdaje spojené s geometrickým 
zaměřením. Tuto etapu bude obec hradit z vlastních finančních prostředků, zhotovením plánů 
bude pověřen p.Myslivec Jihlava.
2. etapa – na jaře 2011 podá obec žádost o dotaci na 2.etapu vybudování obecního vodovodu 
a kanalizace pro zbytek obce. Na tuto etapu obec podá  žádost o dotaci.
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Usnesení č. 11/4
Zastupitelstvo obce bude na jednání v lednu 2011 projednávat navržené varianty na úpravu 
hasičárny.

Usnesení č. 11/5
Zastupitelstvo obce bude na jednání v lednu 2011 jednat o uvedených návrzích plánů na 
hřiště.

Usnesení č. 11/6
Zastupitelstvo obce schvaluje konání veřejných schůzí 1x za čtvrtletí nebo dle potřeby. O 
veřejném zasedání a jeho programu bude veřejnost informována dle zákona o obcích, tj. 7 dní 
před zasedáním. První veřejné zasedání se bude konat dne 5.1.2011.

Usnesení č. 11/7
Zastupitelstvo obce schválilo:

d) plány na vybudování chodníků budou zadány formou výběrového řízení projektantovi
e) umístění dopravních značek „Pozor děti“ je schváleno. Toto bude projednáno na 

Policii ČR DI v Jihlavě, s Krajskou správou a údržbou silnici Vysočina s odborem 
dopravy města Jihlavy

f) umístění dopravních značek „Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny s výjimkou pro 
zemědělce“ je schváleno. Bude projednáno na Policii ČR DI v Jihlavě, s Krajskou 
správou a údržbou silnic Vysočina a odborem dopravy města Jihlavy. Dále bude 
jednáno se starostou obce Dolní Cerkev o umístění značky z druhé strany cesty ve 
směru Spělov – Jezdovice.

Usnesení č. 11/8
Zastupitelstvo obce schválilo prohrnování sněhu p. M. Vondráčkovi vlastním traktorem a 
obecním pluhem. Posyp bude zajišťován obecní multikárou dobrovolnými hasiči obce 
Jezdovice.

Usnesení č. 11/9
Zastupitelstvo obce schválilo návrh a), tzn. občanům Jezdovic se bude blahopřát k životnímu 
jubileu nad 70 let s balíčkem v hodnotě 1000,-- Kč a s květinou pro všechny občany nad 70 
let a poté každé 5. výročí věku.

Usnesení č. 11/10
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření sportovního areálu do provedení údržby a dosypání 
křemičitého písku. Na údržbu bude žádáno o dotaci z Kraje Vysočina na údržbu sportovišť.

Usnesení č. 11/11
Zastupitelstvo obce schválilo:

c) umístění alarmu (alarm na volání na mobilní telefony) do budovy v areálu bývalého 
statku v ceně do 5000,-- Kč

d) rozšíření zabezpečení obecního úřadu alarmem jednu místnost, umístění čidla 
k současnému alarmu, který je na obecním úřadu.

V obou bodech bude oslovena firma Cora s žádostí o předložení cenové nabídky.
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Usnesení č. 11/12
Zastupitelstvo obce zvolilo nově členem finančního výboru p. Miloslava Vondráčka a členem 
kontrolního výboru p. Radka Talpu.

Usnesení č. 11/13
Zastupitelstvo obce schválilo pronájem sálu p. Pelánovi na akci Turnaj v mariáši, pronájem 
bude zdarma.

V Jezdovicích, dne 8.12.2010

Starosta obce : Luboš Hartl …………………………

Zapsala : Jindra Vondráková ………………………….

Zápis ověřil : Ivo Mišák ………………………….

Michal Kučera ………………………….


