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Obecní úřad Jezdovice
Z á p i s

č. 2 /2012

z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 15. 2. 2012
v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích
Přítomni členové zastupitelstva:
Luboš Hartl, Jindra Vondráková, Roman Hořínek, Ivo Mišák, Radek Talpa

Nepřítomni členové zastupitelstva:
Miloslav Vondráček, Michal Kučera

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 5 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 1. 2. 2012.
Usnesení č. 2/149
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
zveřejněný program jednání:
1) Zahájení – schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Kontrola zápisu z minulého jednání
3) Projednání zpráv finančního a kontrolního výboru
4) Žádost p. Rojka na stavbu kolny
5) Projednání pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření
6) Projednání smlouvy se statutárním městem Jihlava o výpůjčce na projekt digitální
povodňový plán a varovný a vyrozumívací systém OPR Jihlava
7) Komunikace podél sportovního areálu
8) Diskuse
9) Závěr
Program jednání byl doplněn o následující body:
10) Schválení strategického plánu rozvoje obce
11) Směna a odkup pozemků
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O tomto usnesení bylo hlasováno veřejně.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Výsledek hlasování : usnesení přijato.

3) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 2/150
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
zapisovatelku jednání zastupitelstva J.Vondrákovou a ověřovatelé zápisu R. Talpu a
R. Hořínka.
O tomto usnesení bylo hlasováno veřejně.
Pro : 5
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. 1/2012 z 15. 1. 2012.

5) Projednání zpráv finančního a kontrolního výboru obce
Usnesení č. 2/151
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
zprávy kontrolního finančního výboru obce o provedených kontrolách.
O tomto usnesení bylo hlasování veřejně.
Pro : 5
Proti : 0
Výsledek hlasování : usnesení přijato.

Zdržel se : 0

6) Žádost p. Rojka na stavbu kolny
Usnesení č. 2/152
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
žádost p.Rojka na výstavbu kolny na nářadí o rozměru 4 x 9 m na zahradě u svého rodinného
domu na parcele č. 54/2 v k.ú. obce Jezdovice.
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O tomto usnesení bylo hlasování veřejně.
Pro : 5
Proti : 0
Výsledek hlasování : usnesení přijato.

Zdržel se : 0

7) Projednání pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření
Usnesení č. 2/153
Zastupitelstvo obce po projednání
pověřuje
starostu obce prováděním rozpočtových opatření do částky 500 tis. Kč.
O tomto usnesení bylo hlasování veřejně.
Pro : 5
Proti : 0
Výsledek hlasování : usnesení přijato.

Zdržel se : 0

8) Projednání smlouvy se statutárním městem Jihlava o výpůjčce na
projekt digitální povodňový plán a varovný a vyrozumívací systém OPR
Jihlava
Usnesení č. 2/154
Zastupitelstvo obce
schvaluje
smlouvu o výpůjčce pro projekt „Digitální povodňový plán a varovný a vyrozumívací systém
OPR Jihlava.
O tomto usnesení bylo hlasování veřejně.
Pro : 5
Proti : 0
Výsledek hlasování : usnesení přijato.

Zdržel se : 0

9) Komunikace podél sportovního areálu
Usnesení č. 2/155
Zastupitelstvo obce
schvaluje
vybudování komunikace podél sportovního areálu. Na uvedenou akci bude podána žádost o
dotaci z Programu obnovy venkova.
Projekt na vybudování komunikace provede Urbanistické středisko Jihlava.
Zajištěním potřebných dokladů, vyjádření a stanovisek k územnímu a stavebnímu řízení této
stavby obec Jezdovice zmocňuje ing. Ivana Brzáka Jihlava.
Zároveň se ruší záměr provedení protipovodňových opatření u Nevrklů vzhledem k tomu, že
obec nezíská pozemky, na kterých by tato opatření měla být prováděna.
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O tomto usnesení bylo hlasování veřejně.
Pro : 5
Proti : 0
Výsledek hlasování : usnesení přijato.

Zdržel se : 0

10) Schválení strategického plánu rozvoje obce
Usnesení č. 2/156
Zastupitelstvo obce
schvaluje
strategický plán rozvoje obce Jezdovice.
O tomto usnesení bylo hlasování veřejně.
Pro : 5
Proti : 0
Výsledek hlasování : usnesení přijato.

Zdržel se : 0

11) Směna a odkup pozemků
Usnesení č. 2/157
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí
záměr obce provést odkup a směnu pozemků z důvodu záměru obce vybudovat čističku odpadních vod.
Jedná se o odkup pozemků č. 66/1 – 4258 m2 a č. 68/6 – 611 m2 od manželů Marešových za
cenu 20,-- Kč/m2, přičemž obec Jezdovice by platila veškeré související poplatky týkající se
odkupu a převodu pozemků.
Dále se jedná o směnu pozemků č. 64 a 65 od p.Novákové za ½ pozemku č. 1134/4 – tzn. za
7191 m2, přičemž obec Jezdovice by platila veškeré související poplatky týkající se převodu
pozemků.
Před konečným projednáním v zastupitelstvu obce bude zveřejněn záměr obce provést výše
uvedené směny a odkupy.
O tomto usnesení bylo hlasování veřejně.
Pro : 5
Proti : 0
Výsledek hlasování : usnesení přijato.

Zdržel se : 0
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12) Závěr
Starosta obce poděkoval členům zastupitelstva a občanům za účast na jednání zastupitelstva,
jednání bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

V Jezdovicích, dne 19. 2. 2012

Starosta obce :

Luboš Hartl

…………………………

Zapsala

:

Jindra Vondráková

………………………….

Zápis ověřil

:

Roman Hořínek

………………………….

Radek Talpa

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

př i j a t ý c h

usnesení

z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 15. 2. 2012
v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích
Přítomni členové zastupitelstva:
Luboš Hartl, Jindra Vondráková, Roman Hořínek, Ivo Mišák, Radek Talpa

Nepřítomni členové zastupitelstva:
Miloslav Vondráček, Michal Kučera

Na jednání zastupitelstva obce č. 2/2012 byla přijata následující usnesení :
Usnesení č. 2/149
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) Projednání zpráv finančního a kontrolního výboru
4) Žádost p. Rojka na stavbu kolny
5) Projednání pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření
6) Projednání smlouvy se statutárním městem Jihlava o výpůjčce na projekt digitální
povodňový plán a varovný a vyrozumívací systém OPR Jihlava
7) Komunikace podél sportovního areálu
8) Schválení strategického plánu rozvoje obce
9) Směna a odkup pozemků
10) Diskuse
11) Závěr
Usnesení č. 2/150
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e zapisovatelku jednání zastupitelstva
J.Vondrákovou a ověřovatelé zápisu R. Talpu a R. Hořínka.
Usnesení č. 2/151
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e zprávy kontrolního finančního výboru
obce o provedených kontrolách.
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Usnesení č. 2/152
Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e žádost p.Rojka na výstavbu kolny na
nářadí o rozměru 4 x 9 m na zahradě u svého rodinného domu na parcele č. 54/2 v k.ú. obce
Jezdovice.

Usnesení č. 2/153
Zastupitelstvo obce po projednání p o v ě ř u j e
opatření do částky 500 tis. Kč.

starostu obce prováděním rozpočtových

Usnesení č. 2/154
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e smlouvu o výpůjčce pro projekt „Digitální povodňový
plán a varovný a vyrozumívací systém OPR Jihlava.

Usnesení č. 2/155
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e vybudování komunikace podél sportovního areálu. Na
uvedenou akci bude podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova.
Projekt na vybudování komunikace provede Urbanistické středisko Jihlava.
Zajištěním potřebných dokladů, vyjádření a stanovisek k územnímu a stavebnímu řízení této
stavby obec Jezdovice zmocňuje ing. Ivana Brzáka Jihlava.
Zároveň se ruší záměr provedení protipovodňových opatření u Nevrklů vzhledem k tomu, že
obec nezíská pozemky, na kterých by tato opatření měla být prováděna.

Usnesení č. 2/156
Zastupitelstvo obce

schvaluje

strategický plán rozvoje obce Jezdovice.

Usnesení č. 2/157
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í záměr obce provést odkup a směnu
pozemků z důvodu záměru obce vybudovat čističku odpadních vod.
Jedná se o odkup pozemků č. 66/1 – 4258 m2 a č. 68/6 – 611 m2 od manželů Marešových za
cenu 20,-- Kč/m2, přičemž obec Jezdovice by platila veškeré související poplatky týkající se
odkupu a převodu pozemků.
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Dále se jedná o směnu pozemků č. 64 a 65 od p.Novákové za ½ pozemku č. 1134/4 – tzn. za
7191 m2, přičemž obec Jezdovice by platila veškeré související poplatky týkající se převodu
pozemků.
Před konečným projednáním v zastupitelstvu obce bude zveřejněn záměr obce provést výše
uvedené směny a odkupy.

V Jezdovicích, dne 19. 2. 2012

Starosta obce :

Luboš Hartl

…………………………

Zapsala

:

Jindra Vondráková

………………………….

Zápis ověřil

:

Roman Hořínek

………………………….

Radek Talpa

………………………….

