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Obecní úřad Jezdovice
Z á p i s

č. 1 /2012

z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 11. 1. 2012
v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích
Přítomni členové zastupitelstva:
Luboš Hartl, Jindra Vondráková, Roman Hořínek, Miloslav Vondráček, Ivo Mišák,
Michal Kučera

Nepřítomni členové zastupitelstva:
Radek Talpa

Přítomni občané Jezdovic:
Dle prezenční listiny.

1) Zahájení jednání zastupitelstva
Jednání zastupitelstva obce Jezdovice bylo zahájeno v 19.00 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 dne 4. 1. 2012.
Usnesení č. 1/141
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
zveřejněný program jednání:
1) Zahájení – schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Kontrola zápisu z minulého jednání
3) Plány na kabiny na hřišti
4) Pokácení 2 stromů na pravé straně potoka za mostem
5) Projekt na vedení vodovodu od vrtu na obecní úřad, hospodu a hasičárnu
6) Diskuse
7) Závěr
Program jednání byl doplněn o následující body:
8) Schválení kaple památkou místního významu
9) Žádost Okrašlovacího spolku Jezdovice o vyšetření stavební činnosti
10) Návrh na odkup nebo směnu pozemků
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O tomto usnesení bylo hlasováno veřejně.
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Výsledek hlasování : usnesení přijato.

3) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 1/142
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
zapisovatelku jednání zastupitelstva J.Vondrákovou a ověřovatelé zápisu R. Hořínka a M.
Vondráčka.
O tomto usnesení bylo hlasováno veřejně.
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Výsledek hlasování : usnesení přijato.

4) Seznámení přítomných se zápisem z minulého jednání zastupitelstva
obce
Starosta obce seznámil přítomné se zápisem č. 11/2011 z 11. 12. 2011.

5) Plány na kabiny na hřišti
Usnesení č. 1/143
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
zakreslení kabin o rozměrech cca 10 x 5 mtr + překrytí cca 10 x 7 mtr jako podklad pro
jednání o povolení stavby se stavebním odborem Městského úřadu Třešť. Po odsouhlasení
výstavby kabin Městským úřadem Třešť by bylo zadáno vypracování stavebních plánů na
vybudování kabin.
O tomto usnesení bylo hlasování veřejně.
Pro : 6
Proti : 0
Výsledek hlasování : usnesení přijato.

Zdržel se : 0
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6) Pokácení 2 stromů na pravé straně potoka za mostem
Usnesení č. 1/144
Zastupitelstvo obce po projednání
neschvaluje
pokácení 2 stromů na pravé straně potoka za mostem vzhledem k tomu, že obecní úřad
k tomuto projednávání a schvalování nemá oprávnění. O pokácení stromů musí požádat
majitel pozemku, v tomto případě Povodí Moravy.
O tomto usnesení bylo hlasování veřejně.
Pro : 6
Proti : 0
Výsledek hlasování : usnesení přijato.

Zdržel se : 0

7) Projekt na vedení vodovodu od vrtu na obecní úřad, hospodu a
hasičárnu
Usnesení č. 1/145
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
vypracování projektu na rozvod vody od vrtu na obecní úřad, hospodu a projektované nové
stavby – hasičárnu a kabiny na hřišti.
O tomto usnesení bylo hlasování veřejně.
Pro : 5
Proti : 1
Výsledek hlasování : usnesení přijato.

Zdržel se : 0

8) Schválení kaple památkou místního významu
Usnesení č. 1/146
Zastupitelstvo obce
schvaluje
kapli sv. Martina z roku 1870 na parcele katastrálního území obce Jezdovice č. st. 56
památkou místního významu.
O tomto usnesení bylo hlasování veřejně.
Pro : 6
Proti : 0
Výsledek hlasování : usnesení přijato.

Zdržel se : 0

9) Žádost Okrašlovacího spolku Jezdovice o vyšetření stavební činnosti
Usnesení č. 1/147
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí
žádost Okrašlovacího spolku Jezdovice o vyšetření stavební činnosti. K této záležitosti a
souvisejícímu plánovanému pokácení 2 ks stromů u potoka je Magistrátem města Jihlavy
svoláno samostatné jednání dne 26.1.2012 v 9.00 hod., ke kterému byli písemně pozvání
všichni dotčení účastníci.
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10) Návrh na odkup nebo směnu pozemků
Usnesení č. 1/148
Zastupitelstvo obce
schvaluje
záměr obce o vykoupení pozemků od vlastníků v katastru obce Jezdovice. Obec zveřejní
poptávku na odkup pozemků od vlastníků, příp. osloví vlastníky pozemků s nabídkou na
odkup těchto pozemků.
O tomto usnesení bylo hlasování veřejně.
Pro : 6
Proti : 0
Výsledek hlasování : usnesení přijato.

Zdržel se : 0

11) Závěr
Starosta obce poděkoval členům zastupitelstva a občanům za účast na jednání zastupitelstva,
jednání bylo ukončeno ve 20.15 hodin.

V Jezdovicích, dne 15. 1. 2012

Starosta obce :

Luboš Hartl

…………………………

Zapsala

:

Jindra Vondráková

………………………….

Zápis ověřil

:

Roman Hořínek

………………………….

Miloslav Vondráček

………………………….
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Obecní úřad Jezdovice
Přehled

př i j a t ý c h

usnesení

z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 11. 1. 2012
v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích
Přítomni členové zastupitelstva:
Luboš Hartl, Jindra Vondráková, Roman Hořínek, Miloslav Vondráček, Ivo Mišák,
Michal Kučera

Nepřítomni členové zastupitelstva:
Radek Talpa

Přítomni občané Jezdovic:
Dle prezenční listiny.

Na jednání zastupitelstva obce č. 1/2012 byla přijata následující usnesení :
Usnesení č. 1/141
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e zveřejněný program jednání:
1) Zahájení – schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Kontrola zápisu z minulého jednání
3) Plány na kabiny na hřišti
4) Pokácení 2 stromů na pravé straně potoka za mostem
5) Projekt na vedení vodovodu od vrtu na obecní úřad, hospodu a hasičárnu
6) Schválení kaple památkou místního významu
7) Žádost Okrašlovacího spolku Jezdovice o vyšetření stavební činnosti
8) Návrh na odkup nebo směnu pozemků
9) Diskuse
10) Závěr
Usnesení č. 1/142
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e zapisovatelku jednání zastupitelstva
J.Vondrákovou a ověřovatelé zápisu R. Hořínka a M. Vondráčka.
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Usnesení č. 1/143
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e zakreslení kabin o rozměrech cca 10 x 5
mtr + překrytí cca 10 x 7 mtr jako podklad pro jednání o povolení stavby se stavebním
odborem Městského úřadu Třešť. Po odsouhlasení výstavby kabin Městským úřadem Třešť
by bylo zadáno vypracování stavebních plánů na vybudování kabin.
Usnesení č. 1/144
Zastupitelstvo obce po projednání n e s c h v a l u j e pokácení 2 stromů na pravé straně
potoka za mostem vzhledem k tomu, že obecní úřad k tomuto projednávání a schvalování
nemá oprávnění. O pokácení stromů musí požádat majitel pozemku, v tomto případě Povodí
Moravy.
Usnesení č. 1/145
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e vypracování projektu na rozvod vody od
vrtu na obecní úřad, hospodu a projektované nové stavby – hasičárnu a kabiny na hřišti.
Usnesení č. 1/146
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e kapli sv. Martina z roku 1870 na parcele katastrálního
území obce Jezdovice č. st. 56 památkou místního významu.
Usnesení č. 1/147
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í žádost Okrašlovacího spolku Jezdovice o
vyšetření stavební činnosti. K této záležitosti a souvisejícímu plánovanému pokácení 2 ks
stromů u potoka je Magistrátem města Jihlavy svoláno samostatné jednání dne 26.1.2012
v 9.00 hod., ke kterému byli písemně pozvání všichni dotčení účastníci.
Usnesení č. 1/148
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e záměr obce o vykoupení pozemků od vlastníků
v katastru obce Jezdovice. Obec zveřejní poptávku na odkup pozemků od vlastníků, příp.
osloví vlastníky pozemků s nabídkou na odkup těchto pozemků.
V Jezdovicích, dne 15. 1. 2012
Starosta obce :

Luboš Hartl

…………………………

Zapsala

:

Jindra Vondráková

………………………….

Zápis ověřil

:

Roman Hořínek

………………………….

Miloslav Vondráček

………………………….

