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Obecní úřad Jezdovice

Z      á  p  i   s          č. 12/2010  

ze  zasedání  zastupitelstva  obce  Jezdovice  konaného  dne 22. 12. 2010 
v     18.30 hod.  na  Obecním  úřadu  v  Jezdovicích  

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

Omluveni členové zastupitelstva:
Michal Kučera

Přítomni občané Jezdovic: 
p.Mišáková,  p.Rojek, p. Cvak

1) Zahájení jednání zastupitelstva
Jednání zastupitelstva obce Jezdovice bylo zahájeno v 18.30 hod. starostou obce p.Lubošem 
Hartlem, který jednání zastupitelstva řídil.
Předsedající konstatoval, že je přítomno celkem 6 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:
9) Odsouhlasení žádosti p.Jílka na výstavbu nového rybníka na parcelách č. 868, 905, 906 
v k.ú. obce Jezdovice
10) Změny ve finančním a kontrolním výboru obce.
O programu jednání zastupitelstva bylo hlasováno veřejně.

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

Usnesení č. 12/14
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) změny ve finančním a kontrolním výboru obce
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4) plány na vodovod
5) schválení rozpočtu pro rok 2011 (úpravy rozpočtu roku 2010, směrnice, inventarizace 
majetku za rok 2010)
6) schválení nových vyhlášek o místních poplatcích (odpady, psi, daň z nemovitosti, 
příspěvek na obědy)
7) projednání nedoplatku za údržbu obecního rezervoáru
8) odsouhlasení žádosti p.Jílka na výstavbu nového rybníka na parcelách č. 868, 905, 906 
v k.ú. obce Jezdovice
9) diskuse
10) závěr

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

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

Usnesení č. 12/15
Zastupitelstvo obce zvolilo zapisovatelem J.Vondrákovou a ověřovateli zápisu I.Mišáka a 
R.Talpu.

4) Seznámení přítomných se zápisem z     minulého jednání zastupitelstva   
obce
Starosta obce seznámil přítomné se zápisem č. 11/2010 z 1.12.2010.
K tomuto zápisu byly doplněny následující aktuální informace:

a) p.Myslivec začal provádět přípravu 1.etapy obecního vodovodu a kanalizace v části 
Chalupy

b) umístění dopravní značky „Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny s výjimkou pro 
zemědělce“ na cestě Jezdovice – Spělov bylo projednáno se starostou obce Cerekev, 
jedná se o umístění značky „Pozor děti“ u silnice II.třídy

c) gratulace p.Klimešové proběhne 23.12.2010 – účast L.Hartl, J.Vondráková
d) bude podána žádost o dotaci na dosypání hřiště
e) firma Cora nemá certifikát na zajištění alarmu v budově bývalého statku, kde je 

umístěno hasičské vozidlo a dovybavení alarmu na obecním úřadu. Nově bude 
osloven p.Lukšandrl, který zajišťoval instalaci alarmu na obecním úřadu.

5) Změny ve finančním a kontrolním výboru obce
Byly předloženy následující návrhy na provedení změny ve finančním a kontrolním výboru 
obce:
Finanční výbor obce:
Ivo Mišák předseda
Radek Talpa člen
Miloslav Vondráček člen
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Kontrolní výbor obce:
Miloslav Vondráček předseda
Michal Kučera člen
Radek Talpa člen
O uvedených návrzích bylo hlasováno veřejně.

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

Usnesení č. 12/16
Zastupitelstvo obce zvolilo finanční a kontrolní výbor obce:
Finanční výbor obce:
Ivo Mišák předseda
Radek Talpa člen
Miloslav Vondráček člen

Kontrolní výbor obce:
Miloslav Vondráček předseda
Michal Kučera člen
Radek Talpa člen

6) Plány na vodovod
Začala 1. etapa výstavby obecního vodovodu a kanalizace – p.Myslivec začal připravovat 
dokumentaci a plány pro část Chalupy.
Starosta obce seznámil přítomné s výhledem dalších činností spojených s realizací obecního 
vodovodu a kanalizace.
Vzhledem k diskusi k celé problematice nebyl tento bod zatím uzavřen a v platnosti zatím 
zůstává usnesení č. 11/3 z jednání zastupitelstva ze dne 1.12.2010.

K této problematice se rovněž vyjádřil přítomný host p.Hažmuka a upozornil na nevyhovující 
technický stav rezervoáru a upozornil na nutnost provedení oprav.
K tomuto bodu si vyžádá obec odborný posudek s návrhem cenové kalkulace na potřebné 
opravy a následně rozhodne o dalším postupu.

Ve 20.00 hod. opustil jednání zastupitelstva obce p. Mišák.

7) Schválení rozpočtu pro rok 2011 (úpravy rozpočtu roku 2010, směrnice, 
inventarizace majetku za rok 2010)

Rozpočet obce pro rok 2011 byl řádně zveřejněn dne 5.12.2010 a sejmut dne 21.12.2010.
O uvedeném bylo hlasováno veřejně.

Výsledky hlasování:
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
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Usnesení č. 12/17
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet pro rok 2011 a úpravy rozpočtu roku 2010, směrnice a 
inventarizaci majetku za rok 2010.

8) Schválení nových vyhlášek o místních poplatcích (odpady, psi, daň 
z     nemovitosti, příspěvek na obědy)  
Zastupitelstvo obce navrhuje pro rok 2011 následující poplatky:
- poplatek za 1. psa - 120,-- Kč
- poplatek za 2.psa - 180,-- Kč
- poplatek za popelnice - 350,-- Kč/osoba  (děti do 15 let zdarma)
- poplatek pro majitele 
  rekreačních objektů - 350,-- Kč / objekt
- poplatek za internet - 3000,-- Kč
- poplatek za nemovitosti - zůstane zachován dle koeficientu
- příspěvek na obědy - zůstane zachován ve stejné výši jako v roce 2010

O uvedených návrzích bylo hlasováno veřejně.

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

Usnesení č. 12/18
Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2011 následující poplatky:
- poplatek za 1. psa - 120,-- Kč
- poplatek za 2.psa - 180,-- Kč
- poplatek za popelnice - 350,-- Kč/osoba  (děti do 15 let zdarma)
- poplatek za internet - 3000,-- Kč
- poplatek pro majitele
  rekreačních objektů - 350,-- Kč / objekt
- poplatek za nemovitosti - zůstane zachován dle koeficientu
- příspěvek na obědy - bude zachován ve stejné výši jako v roce 2010
Příslušné vyhlášky budou zveřejněny.

Zbývající body programu byly přesunuty k projednání na jednání zastupitelstva dne 
30.12.2010 v 18.00 hod. na obecním úřadu Jezdovice.
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9) Závěr
Starosta obce poděkoval členům zastupitelstva a občanům za účast na jednání zastupitelstva, 
jednání bylo ukončeno ve 21.30 hodin.

Přehled přijatých usnesení na jednání zastupitelstva č. 12/2010 dne  
22.12.2010:

Usnesení č. 12/14
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) změny ve finančním a kontrolním výboru obce
4) plány na vodovod
5) schválení rozpočtu pro rok 2011 (úpravy rozpočtu roku 2010, směrnice, inventarizace 
majetku za rok 2010)
6) schválení nových vyhlášek o místních poplatcích (odpady, psi, daň z nemovitosti, 
příspěvek na obědy)
7) projednání nedoplatku za údržbu obecního rezervoáru
8) odsouhlasení žádosti p.Jílka na výstavbu nového rybníka na parcelách č. 868, 905, 906 
v k.ú. obce Jezdovice
9) diskuse
10) závěr

Usnesení č. 12/15
Zastupitelstvo obce zvolilo zapisovatelem J.Vondrákovou a ověřovateli zápisu I.Mišáka a 
R.Talpu.

Usnesení č. 12/16
Zastupitelstvo obce zvolilo finanční a kontrolní výbor obce:
Finanční výbor obce:
Ivo Mišák předseda
Radek Talpa člen
Miloslav Vondráček člen

Kontrolní výbor obce:
Miloslav Vondráček předseda
Michal Kučera člen
Radek Talpa člen

Usnesení č. 12/17
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet pro rok 2011 a úpravy rozpočtu roku 2010, směrnice a 
inventarizaci majetku za rok 2010.
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Usnesení č. 12/18
Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2011 následující poplatky:
- poplatek za 1. psa - 120,-- Kč
- poplatek za 2.psa - 180,-- Kč
- poplatek za popelnice - 350,-- Kč / osoba  (děti do 15 let zdarma)
- poplatek za internet - 3000,-- Kč
- poplatek pro majitele
  rekreačních objektů - 350,-- Kč / objekt
- poplatek za nemovitosti - zůstane zachován dle koeficientu
- příspěvek na obědy - bude zachován ve stejné výši jako v roce 2010

Příslušné vyhlášky budou zveřejněny.

V Jezdovicích, dne 24.12.2010

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

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

Zápis ověřil : Ivo Mišák ………………………….

Radek Talpa ………………………….


