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Obecní úřad Jezdovice
Z á p i s

č. 3/2011

z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 2. 3. 2011
v 18.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích
Přítomni členové zastupitelstva:
Luboš Hartl, Jindra Vondráková, Miloslav Vondráček, Roman Hořínek, Ivo Mišák,
Radek Talpa

Omluveni členové zastupitelstva:
Michal Kučera

Přítomni občané Jezdovic:
p. Kuchyňová, p. Kuchyňa, p. Hažmuka, p. Nosková, p. Hartlová, p. Zodlová

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:
7) Schválení odpovědné osoby za schvalování změn v územním plánu obce Jezdovice
v souvislosti se žádostí p. Novákové o provedení změny v územním plánu
8) Uzavření smlouvy s p. Salašem
O programu jednání zastupitelstva bylo hlasováno veřejně.
Výsledky hlasování:
Pro: 6
Proti : 0

Zdržel se : 0

Usnesení č. 3/49
Zastupitelstvo obce schvaluje následující zveřejněný program jednání:
1) Zahájení – schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Kontrola zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce
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3) Zpomalovací radary u silnice II/406
4) Výběr projektantů – chodník, kaplička, potok u Nevrklů
5) Schválení odpovědné osoby za schvalování změn v územním plánu obce Jezdovice
v souvislosti se žádostí p. Novákové o provedení změny v územním plánu
6) Uzavření smlouvy s p. Salašem
7) Diskuse
8) Závěr

3) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápis
Zapisovatelem jednání zastupitelstva byla navržena J.Vondráková.
Ověřovateli zápisu byli navrženi I.Mišák a R.Hořínek.
O uvedených návrzích zapisovatele a ověřovatelů zápisů bylo hlasováno veřejně.
Výsledky hlasování:
Pro: 6
Proti : 0

Zdržel se : 0

Usnesení č. 3/50
Zastupitelstvo obce zvolilo zapisovatelem J.Vondrákovou a ověřovateli zápisu I.Mišáka a
R.Hořínka.

4) Seznámení přítomných se zápisem z minulého jednání zastupitelstva
obce
Starosta obce seznámil přítomné se zápisem č. 2/2011 z 2. 2. 2011.

5) Zpomalovací radary u silnice II/406
Po konzultaci instalace radarů s Policií ČR navrhuje zastupitelstvo obce instalaci 2 ks radarů
s informací o omezené rychlosti a dodatkovým upozorněním „Pozor děti“.
O uvedeném návrhu bylo hlasováno veřejně.
Výsledky hlasování:
Pro : 6
Proti : 0

Zdržel se : 0

Usnesení č. 3/51
Zastupitelstvo obce schvaluje instalaci 2 ks radarů s doplňkovou informací o omezené
rychlosti. Budou prověřeny cenové relace u různých dodavatelů a v měsíci dubnu bude po
kompletním posouzení předložených nabídek vybrán a schválen dodavatel těchto radarů.

6) Výběr projektantů – chodník, kaplička, potok u Nevrklů
Zastupitelstvo obce obdrželo nabídky od oslovených projektantů na zpracování výše
uvedených projektů.
Při výběru vhodného projektanta byla brána v úvahu komplexnost a výše cenové nabídky.
O předložených návrzích bylo hlasováno veřejně.
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Výsledky hlasování:
Pro : 6
Proti : 0

Zdržel se : 0

Usnesení č. 3/52
Oprava kapličky
Zastupitelstvo obce schválilo na vypracování projektu na opravu kapličky firmu Carlita, která
předložila cenovou nabídku ve výši 22800,-- Kč bez DPH. Tento projekt je schválen
s podmínkou, že firma Carlita do projektu dodatečně zahrne provedení venkovních úprav
okolí kapličky a uvedené dopracování projektu bude ve výši max. do 10000,-- Kč bez DPH.
Rovněž bude prověřena možnost temperování (topení) kapličky, venkovního osvětlení a
automatického venkovního zvonění.
Chodník u silnice II/406 a potok u Nevrklů
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo projednání tohoto bodu v měsíci dubnu po předložení
komplexní nabídky se zohledněním veškerých projektových činností od p. Myslivce na oba
projekty.

7) Schválení odpovědné osoby za schvalování změn v územním plánu obce
Jezdovice v souvislosti se žádostí p. Novákové, Dušejov o provedení změny
v územním plánu obce Jezdovice
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo usnesením č. 2/35 dne 2.2.2011 provedení změny
územního plánu obce Jezdovice.
Na základě žádosti p. Novákové projednala a schválila odpovědnou osobu za schvalování
změn v územním plánu obce Jezdovice.
Zastupitelem obce pro projednávání potřebných změn byl navržen starosta obce p. Luboš
Hartl.
O uvedeném návrhu bylo hlasováno veřejně.
Výsledky hlasování:
Pro : 6
Proti : 0

Zdržel se : 0

Usnesení č. 3/53
Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu obce p. Luboše Hartla projednáváním
požadovaných změn v územním plánu obce Jezdovice v souladu se žádostí paní Marie
Novákové, bytem Dušejov 124, 588 05 Dušejov, které byly schváleny usnesením
zastupitelstva obce č. 2/35 dne 2.2.2011.

8) Uzavření smlouvy s p. Salašem
Zastupitelstvo obce znovu projednalo žádost p. Salaše na doplacení nájmu za užívání
pozemků za rok 2008-2010 vzhledem k tomu, že za tyto roky obec Jezdovice nájemné
neuhradila.
O uvedeném návrhu bylo hlasováno veřejně.
Výsledky hlasování:
Pro : 6
Proti : 0

Zdržel se : 0
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Usnesení č. 3/54
Zastupitelstvo obce schvaluje doplacení nájmu za užívání pozemků za rok 2008-2010
v následující výši: 15,-- Kč/m2 za rok za pozemky pod rezervoárem a 2,-- Kč/m2 za rok za
přilehlé pozemky.
Zastupitelstvo obce rovněž schvaluje a pověřuje JUDr. Zmátlovou vypracováním nové
smlouvy o úhradě nájmu za předmětné pozemky ve shora uvedené výši.

9) Diskuse
a) Přítomní byli informováni o otevření místní prodejny od 3.3.2011 novým provozovatelem
firmou Lapek Jihlava
b) P. Nosková připomínkovala znečišťování veřejných komunikací psími výkaly.
Zastupitelstvo obce bude majitele psů informovat o povinnosti uklízení psích výkalů. Situace
bude i nadále sledována a v případě opakujících se problémů bude zastupitelstvo obce jednat
o dalších opatřeních k řešení dané problematiky
c) Informace k podaným dotacím – do 15.3.2011 předloží obec Jezdovice žádost o dotaci do
programu kraje Vysočina „Sportoviště 2011“ na údržbu sportovišť a do 30.3.2011 žádost do
programu „Čistá voda 2011“ na projekt na kanalizaci a vodovod
d) Zastupitelstvo obce projednalo připomínku občanů Jezdovic na instalaci veřejné vývěsky
nově také u prodejny.
Výsledky hlasování :
Pro : 6
Proti : 0

Zdržel se : 0

Usnesení č. 3/55
Zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukci stávající veřejné vývěsky a instalaci nové vývěsky
u prodejny.
e) Zastupitelstvo obce projednalo návrh na vyplacení odměny p. Hažmukovi za údržbu
obecního majetku
O uvedeném návrhu bylo hlasováno veřejně.
Výsledky hlasování :
Pro : 6
Proti : 0

Zdržel se : 0

Usnesení č. 3/56
Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení odměny p. Hažmukovi za údržbu obecního majetku
s provedením zpětné platby.
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f) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s navýšením mzdy u zaměstnance Evy Cvakové z
důvodu navýšení administrativy na obecním úřadě.
O uvedeném návrhu bylo hlasováno veřejně.
Výsledky hlasování :
Pro : 6
Proti : 0

Zdržel se : 0

Usnesení č. 3/57
Zastupitelstvo obce bere na vědomí navýšení mzdy u zaměstnance obecního úřadu Evy
Cvakové.
g) Členové zastupitelstva obce obdrželi kopii písemné vyjádření JUDr. Zmátlové k posouzení
smlouvy o pronájmu hospody s návrhem, že po prostudování tohoto vyjádření se k projednání
uvedeného bodu vrátí zastupitelstvo obce na jednání v dubnu 2011.

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

V Jezdovicích, dne 4. 3. 2011
Starosta obce :

Luboš Hartl

…………………………

Zapsala

:

Jindra Vondráková

………………………….

Zápis ověřil

:

Roman Hořínek

………………………….

Ivo Mišák

………………………….

Obecní úřad Jezdovice
Přehled

př i j a t ý c h
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usnesení

z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 3. 3. 2011
v 18.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích
Přítomni členové zastupitelstva:
Luboš Hartl, Jindra Vondráková, Miloslav Vondráček, Roman Hořínek, Ivo Mišák,
Radek Talpa

Omluveni členové zastupitelstva:
Michal Kučera

Přítomni občané Jezdovic:
p. Kuchyňová, p. Kuchyňa, p. Hažmuka, p. Nosková, p. Hartlová, p. Zodlová

Na uvedeném jednání byla přijata následující usnesení :
Usnesení č. 3/49
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) Zpomalovací radary u silnice II/406
4) Výběr projektantů – chodník, kaplička, potok u Nevrklů
5) Schválení odpovědné osoby za schvalování změn v územním plánu obce Jezdovice
v souvislosti se žádostí p. Novákové o provedení změny v územním plánu
6) Uzavření smlouvy s p. Salašem
7) Diskuse
8) Závěr
Usnesení č. 3/50
Zastupitelstvo obce zvolilo zapisovatelem J.Vondrákovou a ověřovateli zápisu I.Mišáka a
R.Hořínka.
Usnesení č. 3/51
Zastupitelstvo obce schvaluje instalaci 2 ks radarů s doplňkovou informací o omezené
rychlosti. Budou prověřeny cenové relace u různých dodavatelů a v měsíci dubnu bude po
kompletním posouzení předložených nabídek vybrán a schválen dodavatel těchto radarů.
Usnesení č. 3/52
Oprava kapličky
Zastupitelstvo obce schválilo na vypracování projektu na opravu kapličku firmu Carlita, která
předložila cenovou nabídku ve výši 22800,-- Kč bez DPH. Tento projekt je schválen

s podmínkou, že firma Carlita do projektu dodatečně zahrne provedení venkovních úprav
okolí kapličky a uvedené dopracování projektu bude ve výši max. do 10000,-- Kč bez DPH.
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Rovněž bude prověřena možnost temperování (topení) kapličky, venkovního osvětlení a
automatického venkovního zvonění.
Chodník u silnice II/406 a potok u Nevrklů
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo projednání tohoto bodu v měsíci dubnu po předložení
komplexní nabídky se zohledněním veškerých projektových činností od p. Myslivce na oba
projekty.
Usnesení č. 3/53
Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu obce p. Luboše Hartla projednáváním
požadovaných změn v územním plánu obce Jezdovice v souladu se žádostí paníMarie
Novákové, bytem Dušejov 124, 588 05 Dušejov, které byly schváleny usnesením
zastupitelstva obce č. 2/35 dne 2.2.2011.
Usnesení č. 3/54
Zastupitelstvo obce schvaluje doplacení nájmu za užívání pozemků za rok 2008-2010
v následující výši: 15,-- Kč/m2 za rok za pozemky pod rezervoárem a 2,-- Kč/m2 za rok za
přilehlé pozemky.
Zastupitelstvo obce rovněž schvaluje a pověřuje JUDr. Zmátlovou vypracováním nové
smlouvy o úhradě nájmu za předmětné pozemky ve shora uvedené výši.
Usnesení č. 3/55
Zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukci stávající veřejné vývěsky a instalaci nové vývěsky
u prodejny.
Usnesení č. 3/56
Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení odměny p. Hažmukovi za údržbu obecního majetku
s provedením zpětné platby.
Usnesení č. 3/57
Zastupitelstvo obce bere na vědomí navýšení mzdy u zaměstnance obecního úřadu Evy
Cvakové.
V Jezdovicích, dne 4. 3. 2011
Starosta obce :

Luboš Hartl

…………………………

Zapsala

:

Jindra Vondráková

………………………….

Zápis ověřil

:

Roman Hořínek

………………………….

Ivo Mišák

………………………….

