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Obecní úřad Jezdovice

Z      á  p  i   s          č. 1/2011  

z     veřejného  jednání  zastupitelstva  obce  Jezdovice  konaného  dne 5. 1. 2011   
v     18.00 hod.  v     sále kulturního domu  v  Jezdovicích  

Přítomni členové zastupitelstva:
Luboš Hartl, Jindra Vondráková, Miloslav Vondráček, Radek Talpa, 

Omluveni členové zastupitelstva:
Roman Hořínek, Michal Kučera, Ivo Mišák

Přítomni občané Jezdovic: 
- dle přiložené prezenční listiny

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 jsou přítomni celkem 4 členové 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:
7) projednání žádosti p. Hažmuky a p. Pospíšila o opravu místního veřejného vodovodu a 
rezervoáru a provozování místního veřejného vodovodu obcí Jezdovice
O programu jednání zastupitelstva bylo hlasováno veřejně.

Výsledky hlasování:
Pro: 4 Proti : 0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 1/24
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání:
1) zahájení – schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) kontrola zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce
3) posouzení smlouvy na pronájem hospody
4) rekonstrukce hasičárny
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5) projednání žádosti p. Hažmuky a p. Pospíšila o opravu místního veřejného vodovodu a 
rezervoáru a provozování místního veřejného vodovodu obcí Jezdovice
6) diskuse
7) závěr

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

Výsledky hlasování:
Pro: 4 Proti : 0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 1/25
Zastupitelstvo obce zvolilo zapisovatelem J.Vondrákovou a ověřovateli zápisu R.Talpa a 
M.Vondráčka.

4) Seznámení přítomných se zápisem z     minulého jednání zastupitelstva   
obce
Starosta obce seznámil přítomné se zápisem č. 13/2010 z 30.12.2010.

5) Posouzení smlouvy na pronájem hospody
Vzhledem k připomínkám občanů Jezdovic k provozování místní hospody byl předložen 
návrh na posouzení oprávněnosti smlouvy na pronájem hospody z 15.5.1997. 
O tomto návrhu bylo hlasováno veřejně.

Výsledky hlasování:
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 1/26
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení právního posouzení oprávněnosti smlouvy na 
pronájem hospody z roku 1997.

6) Rekonstrukce hasičárny
Byly předloženy 3 varianty na rekonstrukci 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
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3. návrh – rekonstrukce stávajícího obecního úřadu, kde by se nově umístila hasičárna a 
vytvořily se prostory pro jiné aktivity.

Vzhledem k tomu, že na jednání zastupitelstva byli přítomni pouze 4 členové zastupitelstva 
obce a vzhledem k nutnosti uvedený bod projednat také s místním sborem dobrovolných 
hasičů, bylo navrženo svolat samostatné jednání za účasti všech členů zastupitelstva obce a 
členů sboru dobrovolných hasičů s cílem posoudit výše uvedené varianty se všemi 
souvislostmi a až na základě tohoto jednání rozhodne zastupitelstvo obce o konečné variantě 
řešení rekonstrukce hasičárny.
O uvedeném návrhu bylo hlasováno veřejně.

Výsledky hlasování:
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 1/27
Zastupitelstvo obce svolá samostatné jednání za účasti členů zastupitelstva obce a  členů 
sboru dobrovolných hasičů k posouzení předložených návrhů rekonstrukce hasičárny.

7) Projednání žádosti p. Hažmuky a p. Pospíšila o opravu místního 
veřejného vodovodu a rezervoáru a provozování místního veřejného 
vodovodu obcí Jezdovice
Starosta obce seznámil přítomné s písemnou žádostí  a zdůvodněním p. Hažmuky a p. 
Pospíšila. Následně p. Hažmuka upřesnil a zdůvodnil své požadavky týkající se dané 
problematiky, k některým argumentům p. Hažmuky se vyjádřili také ostatní přítomní občané 
Jezdovic.
a) Vzhledem k závažným nedostatkům a nevyhovujícímu stavu rezervoáru předložil starosta 
obce návrh na provedení kompletní renovace elektřiny, oplášťování a odradonování 
rezervoáru.
O uvedeném návrhu bylo hlasováno veřejně.

Výsledky hlasování:
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 1/28
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení opravy rezervoáru, tzn. renovace elektřiny, 
oplášťování a odradonování rezervoáru.
Následně bude zastupitelstvo obce projednávat financování těchto oprav.
Zastupitelstvo obce provede výběrové řízení na provedení výše uvedených oprav, přičemž při 
výběru bude zohledňovat nejvýhodnější nabídky a certifikaci firem k požadovaným opravám.

b) Následně byla projednána žádost o provozování místního veřejného vodovodu obcí 
Jezdovice. 
Starosta obce předložil návrh projednat tento bod na některém dalším jednání zastupitelstva 
obce.
O uvedeném návrhu bylo hlasováno veřejně.
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Výsledky hlasování :
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 1/29
Zastupitelstvo obce schvaluje projednání žádosti p. Hažmuky a p. Pospíšila o provozování 
místního veřejného vodovodu obcí Jezdovice na některém dalším jednání zastupitelstva obce. 
Termín projednávání tohoto bodu zastupitelstvem obce bude v souladu se zákonem o obcích 
zveřejněn 7 dní předem. 

8) Diskuse
Diskuse proběhla při projednávání bodu č. 7 a dále se do diskuse nikdo z přítomných 
nepřihlásil.

9) Závěr
Starosta obce poděkoval členům zastupitelstva a občanům za účast na jednání zastupitelstva, 
jednání bylo ukončeno v 19.30 hodin.

V Jezdovicích, dne 7.1. 2011

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

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

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

Miloslav Vondráček ………………………….
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Obecní úřad Jezdovice

P ř e h l e d     př i j a t ý c h      u s     n e s     e n í   

z     veřejného  jednání  zastupitelstva  obce  Jezdovice  konaného  dne 5. 1. 2011   
v     18.00 hod.  v     sále kulturního domu  v  Jezdovicích  

Přítomni členové zastupitelstva:
Luboš Hartl, Jindra Vondráková, Miloslav Vondráček, Radek Talpa, 

Omluveni členové zastupitelstva:
Roman Hořínek, Michal Kučera, Ivo Mišák

Přítomni občané Jezdovic: 
- dle přiložené prezenční listiny

Na  uvedeném  jednání  byla  přijata  následující  usnesení :

Usnesení č. 1/24
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání:
1) zahájení – schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) kontrola zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce
3) posouzení smlouvy na pronájem hospody
4) rekonstrukce hasičárny
5) projednání žádosti p. Hažmuky a p. Pospíšila o opravu místního veřejného vodovodu a 
rezervoáru a provozování místního veřejného vodovodu obcí Jezdovice
6) diskuse
7) závěr

Usnesení č. 1/25
Zastupitelstvo obce zvolilo zapisovatelem J.Vondrákovou a ověřovateli zápisu R.Talpa a 
M.Vondráčka.

Usnesení č. 1/26
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení právního posouzení oprávněnosti smlouvy na 
pronájem hospody z 15.5.1997.

Usnesení č. 1/27
Zastupitelstvo obce svolá samostatné jednání za účasti členů zastupitelstva obce a  členů 
sboru dobrovolných hasičů k posouzení předložených návrhů rekonstrukce hasičárny.
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Usnesení č. 1/28
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení opravy rezervoáru, tzn. renovace elektřiny, 
oplášťování a odradonování rezervoáru.
Následně bude zastupitelstvo obce projednávat financování těchto oprav.
Zastupitelstvo obce provede výběrové řízení na provedení výše uvedených oprav, přičemž při 
výběru bude zohledňovat nejvýhodnější nabídky a certifikaci firem k požadovaným opravám.

b) Následně byla projednána žádost o provozování místního veřejného vodovodu obcí 
Jezdovice. 
Starosta obce předložil návrh projednat tento bod na některém dalším jednání zastupitelstva 
obce.
O uvedeném návrhu bylo hlasováno veřejně.

Výsledky hlasování :
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 1/29
Zastupitelstvo obce schvaluje projednání žádosti p. Hažmuky a p. Pospíšila o provozování 
místního veřejného vodovodu obcí Jezdovice na některém dalším jednání zastupitelstva obce. 
Termín projednávání tohoto bodu zastupitelstvem obce bude v souladu se zákonem o obcích 
zveřejněn 7 dní předem. 

V Jezdovicích, dne 7.1. 2011

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

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

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

Miloslav Vondráček ………………………….


