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Obecní úřad Jezdovice

Z      á  p  i   s          č. 13/2010  

ze  zasedání  zastupitelstva  obce  Jezdovice  konaného  dne 30. 12. 2010 
v     18.00 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. Kuchyňa, pan Hažmuka, paní Hažmuková

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 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:
6) odsouhlasení žádosti p.Jílka na výstavbu nového rybníka na parcelách č. 868, 905, 906 
v k.ú. obce Jezdovice
7) rozpočtový výhled obce na rok 2011-2016.
O programu jednání zastupitelstva bylo hlasováno veřejně.

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

Usnesení č. 13/19
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) odsouhlasení žádosti p.Jílka na výstavbu nového rybníka na parcelách č. 868, 905, 906 
v k.ú. obce Jezdovice



Strana č. 2/4

4) rozpočtový výhled obce na rok 2011-2016
5) vybudování obecní studny
6) diskuse
7) závěr

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

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

Usnesení č. 13/20
Zastupitelstvo obce zvolilo zapisovatelem J.Vondrákovou a ověřovateli zápisu R.Talpa a 
R.Hořínka.

4) Seznámení přítomných se zápisem z     minulého jednání zastupitelstva   
obce
Starosta obce seznámil přítomné se zápisem č. 12/2010 z 22.12.2010.
K tomuto zápisu byly doplněny následující aktuální informace:

a) Při inventarizaci majetku obce předložit návrhy na likvidaci majetku (např. poškozený 
majetek apod.)
Zodpovídá : kontrolní komise při provádění inventarizace

b) Finanční komise připraví podklady k auditu.

5) Žádost p. Jílka o výstavbu rybníka
Zastupitelstvo obce projednalo návrh p.Jílka na výstavbu nového rybníka na parc. č. 868, 905, 
906 v k.ú. obce Jezdovice. 
O této žádosti bylo hlasováno veřejně.

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

Usnesení č. 13/21
Zastupitelstvo obce souhlasí s výstavbou nového rybníka na parc.č. 868, 905, 906 v k.ú. obce 
Jezdovice s podmínkou, že nesmí být dotčeno ochranné pásmo studně vedle pozemku č. 906. 
O tomto usnesení bude písemně informován p.Jílek.
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6) Rozpočtový výhled obce na rok 2011-2016
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtový výhled obce na rok 2011-2016, který byl řádně 
zveřejněn dne 5.12.2010 a sejmut dne 21.12.2010.
O uvedeném rozpočtovém výhledu bylo hlasováno veřejně.

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

Usnesení č. 13/22
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce pro rok 2011-2016.

7) Vybudování obecní studny  
Zastupitelstvo obce projednávalo vybudování obecní studny pro potřeby obce.
Byly předloženy následující návrhy, o kterých bylo hlasováno veřejně:

a) nebudovat obecní studnu
výsledky hlasování:
pro : 1 proti : 5 zdržel se : O

b) vybudovat obecní studnu
výsledky hlasování:
pro : 5 proti : 1 zdržel se : 0

V tomto případě pan Mišák připomínkuje nehospodárné využití finančních prostředků obce 
z důvodu nepotřebnosti vybudování obecní studny.

Usnesení č. 13/23
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování obecní studny.

7) Diskuse
- pan Hažmuka upozornil na nevyhovující stav obecního rezervoáru vody a žádá 
zastupitelstvo obce o provedení potřebných oprav – na uvedený stav upozornil písemně 
(souhrn písemných připomínek byl předán zastupitelstvu obce)

9) Závěr
Starosta obce poděkoval členům zastupitelstva a občanům za účast na jednání zastupitelstva, 
jednání bylo ukončeno v 18.45 hodin.
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Přehled přijatých usnesení na jednání zastupitelstva č. 13/2010 dne  
30.12.2010:

Usnesení č. 13/19
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) odsouhlasení žádosti p.Jílka na výstavbu nového rybníka na parcelách č. 868, 905, 906 
v k.ú. obce Jezdovice
4) rozpočtový výhled obce na rok 2011-2016
5) vybudování obecní studny
6) diskuse
7) závěr

Usnesení č. 13/20
Zastupitelstvo obce zvolilo zapisovatelem J.Vondrákovou a ověřovateli zápisu R.Talpa a 
R.Hořínka.

Usnesení č. 13/21
Zastupitelstvo obce souhlasí s výstavbou nového rybníka na parc.č. 868, 905, 906 v k.ú. obce 
Jezdovice s podmínkou, že nesmí být dotčeno ochranné pásmo studně vedle pozemku č. 906. 
O tomto usnesení bude písemně informován p.Jílek.

Usnesení č. 13/22
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce pro rok 2011-2016.

Usnesení č. 13/23
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování obecní studny.

V Jezdovicích, dne 30.12.2010

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

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

Zápis ověřil : Radek Talpa ………………………….

Roman Hořínek ………………………….


