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Vážení spoluobčané,
dovolte mi úvodem poděkovat
Vám voličům i zastupitelům
Jezdovic za projevenou důvěru,
kterou jste ve mne vložili.
V nastávajícím období nás čeká
mnoho úkolů, jako první akci
schválilo
zastupitelstvo
obce
vypracování plánů na kanalizaci a
vodovod, které budou vystavěny
ve II. etapách. První etapou bude
zahrnuta část chalupy, kde je
povolena výjimka k vypouštění
odpadních vod do rybníka pouze
na dva roky, vypouštění do potoka
je povoleno ještě na 7 let. Další
větší akcí, kterou zastupitelstvo
odsouhlasilo,
je
zvýšení
bezpečnosti na hlavní silnici. Bude
vypracován
projekt,
na
vybudování chodníku okolo hlavní
silnice II. třídy s osazením značky
„pozor děti“. Dalšími projekty
jsou: vybudovat novou hasičskou
zbrojnici, popřípadě multifunkční
budovu, rozšíření silnice okolo
Doležalových,
rekonstrukce
kapličky a úprava prostranství u

kulturního domu. Rádi bychom
vytvořili sportovní ovál pro in –
line bruslení, kolem dětského
hřiště a tenisového kurtu. Dále
bych Vás chtěl obeznámit o
novém
způsobu
informování
občanů. Obecní úřad bude vydávat
dle potřeby zpravodaj, kde se
dočtete všechny novinky, týkající
se naší obce. V prvním čísle
najdete také dotazník spokojenosti
občanů Jezdovic. V dotazníku
máte možnost vyjádřit, jak se Vám
v obci žije, co by jste chtěli
zlepšit, nebo co Vám v obci chybí.
Akce, které jsem zde zmínil, jsou
v řádech několika desítek milionů
korun. Jelikož jsme malá obec, a
nemáme
takové
finanční
prostředky jako větší obce, či
města, pravděpodobně se nám
nepodaří, všechny akce v tomto
volebním období splnit. Budeme
rádi, za zpětnou vazbu v podobě
vyplněných dotazníků. Závěrem
bych Vám chtěl popřát jménem
celého
zastupitelstva
mnoho
zdraví a úspěchů v novém roce.
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Kanalizace v obci
Vážení
spoluobčané,
výstavba
kanalizace
v
obci,
kterou
zastupitelstvo schválilo na svém
zasedání dne 1.12.2010 začíná
první fází. Jde o změny Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací
kraje Vysočina (PRVKUK), který je
zveřejněn
na
internetu
na
http://prvk.kr-vysocina.cz/prvk . V
tomto PRVKUK je plánovaná
výstavba kanalizace obce tak, že
odpadní vody z obce Jezdovice
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budou čerpány na ČOV Kostelec.
Obecní úřad v Jezdovicích si nechal
vypracovat technicko-ekonomické
porovnání (zejména investičních a
provozních nákladů) 2 variant
likvidace odpadních vod – čerpání
na ČOV Kostelec a vlastní obecní
ČOV
přímo
v
obci.
Dle
předběžných propočtů (podrobněji
zveřejněných na internetu) vyjde
vybudování vlastní ČOV v obci
levněji
(vlastní
ČOV
cca

25.215.000,- Kč), do Kostelce
(pouze na hranici katastru obce
Jezdovice) 28.115.000,- Kč , proto
bude obecní úřad žádat o změnu
Plánu
rozvoje
vodovodů
a
kanalizací
kraje
Vysočina
(PRVKUK), na vybudování vlastní
ČOV v obci. Žádost o změnu
PRVKUK bude podána v lednu
2011 a bude projednána na
zastupitelstvu kraje Vysočina na
jaře 2011.
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Poplatky v roce 2011
Obecní úřad Jezdovice oznamuje,
že pro rok 2011 jsou pro občany
stanoveny následující poplatky:
1.Poplatek za psa ve výši 120,-Kč
za psa. Za dalšího 180,-Kč.
2.Poplatek za odpady ve výši 350,Kč za osobu. Děti do 15 let

poplatky hradit nebudou. Obyvatelé 31.3.2011. Obyvatelé rekreačních
rekreačních objektů budou platit objektů uhradí poplatky nejpozději
350,-Kč za objekt.
do konce Června 2011.
3.Poplatek za internet ve výši 3000,Kč za rok.
Poplatky musí být uhrazeny na
obecním úřadu nejpozději do

Víte že......
- že dle § 87 zákona o obcích je k
platnému usnesení zastupitelstva
obce, rozhodnutí nebo volbě třeba
souhlasu
nadpoloviční
většiny
všech
členů
zastupitelstva
obce,
nestanoví-li zvláštní právní
předpis
jinak,
nikoliv
nadpoloviční většiny všech
přítomných
členů
zastupitelstva obce.
- že dle § 92 zákona o
obcích se zastupitelstvo
obce schází dle potřeby,
nejméně však jedenkrát za
3
měsíce.
Je
třeba
připomenout i to, že
starosta
obce,
který
zasedání
zastupitelstva
obce
svolává a zpravidla řídí, je povinen
svolat zasedání zastupitelstva obce,
požádá-li o to alespoň jedna třetina
členů zastupitelstva obce, nebo
hejtman kraje a to nejpozději do 21
dnů, kdy žádost byla doručena
obecnímu úřadu. Zasedání jsou

veřejná. Veřejnost z tohoto jednání
nelze žádným způsobem vyloučit.
- že dle § 93 zákona o obcích je
obecní
úřad
povinen
informovat o místě, době
a navrženém programu
připravovaného zasedání
zastupitelstva
obce.
Informaci
vyvěsí
na
úřední desce obecního
úřadu alespoň 7 dní před
zasedáním zastupitelstva
obce. Kromě toho může
informaci
uveřejnit
způsobem
v
místě
obvyklým,
např.
na
internetových
stránkách
obce,
nebo
místním
rozhlasem.
- že v § 39 zákona o obcích je
stanovena povinnost obce zveřejnit
po dobu nejméně 15 dnů před
rozhodnutím v příslušném orgánu
obce záměr obce prodat, směnit
nebo darovat nemovitý majetek,
pronajmout jej nebo poskytnout

jako výpůjčku a to vyvěšením na
úřední desce obecního úřadu, aby
se k němu zájemci mohli vyjádřit a
předložit své nabídky. Záměr může
obec zveřejnit též způsobem v
místě obvyklým. Upozorňujeme, že
pokud obec záměr nezveřejní, je
právní úkon od počátku neplatný.
- že obec má dle § 26 správního
řádu
povinnost
zveřejnit
dokumenty souběžně na úřední
desce i na „elektronické“ úřední
desce. Pokud by tak neučinila,
došlo by k porušení správního řádu.
Sankce neúčinnosti právního úkonu
v případě vyvěšení dokumentů
pouze na úřední desce
nastává, pokud:
• se doručuje veřejnou vyhláškou
ve věci řešené podle správního řádu
obcí (§ 25 odst. 2);
• tak jiný speciální zákon výslovně
stanoví .

Prodej knih
Obecní úřad Jezdovice nabízí k
prodeji knihu Na křídlech za
poznáním obcí Jihlavska. Ve
spolupráci s obcemi Jihlavska
vydává studio Tulák tuto publikaci
mapující
samostatné
obce
jihlavského regionu. Tato již sedmá
kniha z Vysočiny představuje na
leteckých
pohledech
118
samostatných obcí a městysů.
Kniha je doplněna základními údaji
o obcích, texty, mapkami a
obsahuje také snímky zajímavostí a
měst Jihlavska. Publikace má
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rozměr 25x30 cm, tisk na křídovém
papíru, šitá vazba. Autorem knihy
jsou Jiří a Iva Trojanovi. Kniha je k
dostání za 220,- Kč vč.DPH.
Knihu můžete zakoupit na obecním
úřadu v Jezdovicích v úředních
hodinách, nebo v místním obchodě
(Jednota).
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Czech point v Jezdovicích
Na začátku roku 2010 byl na
obecním úřadě v Jezdovicích zřízen
Czech
POINT.Czech
POINT
znamená Český Podací Ověřovací
a Informační Národní Terminál.
Jedná se o kontaktní místo veřejné
správy,
poskytující
občanům
zejména ověřené údaje vedené v
centrálních registrech, jako jsou
rejstřík trestů, obchodní rejstřík
nebo
registr
živnostenského
podnikání. Jedním z cílů zavádění
je zrychlit a zpřístupnit služby
občanům. Proto se postupně vytváří
rozsáhlá a snadno dostupná síť

poboček Czech POINTů, která
odbourává někdejší zdlouhavé
cestování po úřadech a sjednocuje
různá vyřizování na jedno místo.
Czech POINT vám ušetří čas,
nervy i peníze.
Czech POINTy v současnosti
nabízejí:
* výpis z katastru nemovitostí
* výpis z obchodního rejstříku
* výpis z živnostenského rejstříku
* výpis z rejstříku trestů
* výpis z bodového hodnocení
řidiče

Zápisy ze zasedání zastupitelstva
Ustavující zasedání ze dne 08.11.
2010
Volební komise ověřila platnost
volby členů zastupitelstva obce
Jezdovice.
- členové zastupitelstva složili a
podepsali předepsaný slib
- do zastupitelstva obce byly
navrženy
funkce
starosty,
místostarosty a členů finanční a
kontrolní komise jako neuvolněné
funkce. Navržena byla volba
starosty a 2 místostarostů.
- do zastupitelstva obce byla
navržena veřejná volba starosty,
místostarosty a členů finanční a
kontrolní komise.
- do funkce starosty obce byl
navržen Luboš Hartl a Jindra
Vondráková. Starostou obce byl
zvolen pan Luboš Hartl. Řízení
ustavující schůze se ujal zvolený
starosta obce pan Luboš Hartl.
- starosta obce navrhl zvolení 2
místostarostů
obce
–
Jindru
Vondrákovou a Romana Hořínka.
Místostarosty obce byli zvoleni
Jindra Vondráková a Roman
Hořínek.
- do finančního výboru obce byli
navrženi
následující
členové
zastupitelstva obce: Radek Talpa předseda finančního výboru,Michal
Kučera
člen
finančního
výboru,Roman Hořínek - člen
finančního výboru. Do finančního
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výboru obce byli zvoleni Radek
Talpa, Michal Kučera, Roman
Hořínek.
- do kontrolního výboru obce byli
navrženi
následující
členové
zastupitelstva
obce:
Miloslav
Vondráček - předseda kontrolního
výboru,Ivo
Mišák
člen
kontrolního
výboru,
Jindra
Vondráková - člen kontrolního
výboru. Do kontrolního výboru
obce
byli
zvoleni
Miloslav
Vondráček, Ivo Mišák, Jindra
Vondráková.
- pro zastupitele obce byly
navrženy
následující
měsíční
odměny:
= starosta obce : 8780,-- Kč
= místostarosta obce : 3880,-- Kč
= ostatní zastupitelé, pokud jsou
členové výboru : 540,-- Kč
Uvedené odměny jsou uvedeny v
hrubé částce.
Měsíční
objem
platů
členů
obecního zastupitelstva zůstane
zachován ve stejné výši jako dosud.
Zápis :11/2010 ze dne 01.12. 2010
Usnesení č. 11/3: Zastupitelstvo
obce schválilo realizaci obecního
vodovodu a kanalizace ve 2
etapách: 1.etapa – nechat zhotovit
plány na obecní vodovod a
kanalizaci pro část Chalupy do fáze
po stavební povolení ve výši
50000,-- Kč vč. DPH + nezbytné
výdaje spojené s geometrickým

zaměřením. Tuto etapu bude obec
hradit
z vlastních
finančních
prostředků, zhotovením plánů bude
pověřen p.Myslivec Jihlava.2. etapa
– na jaře 2011 podá obec žádost o
dotaci na 2.etapu vybudování
obecního vodovodu a kanalizace
pro zbytek obce. Na tuto etapu obec
podá žádost o dotaci.
Usnesení č. 11/4: Zastupitelstvo
obce bude na jednání v lednu 2011
projednávat navržené varianty na
úpravu hasičárny.
Usnesení č. 11/5: Zastupitelstvo
obce bude na jednání v lednu 2011
jednat o uvedených návrzích plánů
na hřiště.
Usnesení č. 11/6: Zastupitelstvo
obce schvaluje konání veřejných
schůzí 1x za čtvrtletí nebo dle
potřeby. O veřejném zasedání a
jeho programu bude veřejnost
informována dle zákona o obcích,
tj. 7 dní před zasedáním.
Usnesení č. 11/7: Zastupitelstvo
obce schválilo:
a) plány na vybudování chodníků
budou zadány formou výběrového
řízení projektantovi
b) umístění dopravních značek
„Pozor děti“ je schváleno. Toto
bude projednáno na Policii ČR DI
v Jihlavě, s Krajskou správou a
údržbou silnici Vysočina s odborem
dopravy města Jihlavy.
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c) umístění dopravních značek
„Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny
s výjimkou pro zemědělce“ je
schváleno. Bude projednáno na
Policii ČR DI v Jihlavě, s Krajskou
správou a údržbou silnic Vysočina a
odborem dopravy města Jihlavy.
Dále bude jednáno se starostou
obce Dolní Cerkev o umístění
značky z druhé strany cesty ve
směru Spělov – Jezdovice.
Usnesení č. 11/8: Zastupitelstvo
obce schválilo prohrnování sněhu
p. M. Vondráčkovi vlastním
traktorem a obecním pluhem.
Posyp bude zajišťován obecní
multikárou dobrovolnými hasiči
obce Jezdovice.
Usnesení č. 11/9: Zastupitelstvo
obce schválilo návrh a), tzn.
občanům
Jezdovic
se
bude
blahopřát k životnímu jubileu nad
70 let s balíčkem v hodnotě 1000,-Kč a s květinou pro všechny
občany nad 70 let.
Usnesení č. 11/10: Zastupitelstvo
obce
schválilo
uzavření
sportovního areálu do provedení
údržby a dosypání křemičitého
písku. Na údržbu bude žádáno o
dotaci z Kraje Vysočina na údržbu
sportovišť.
Usnesení č. 1/111: Zastupitelstvo
obce schválilo:
a) umístění alarmu (alarm na volání

na mobilní telefony) do budovy
v areálu bývalého statku v ceně do
5000,-- Kč
b) rozšíření zabezpečení obecního
úřadu alarmem o jednu místnost,
umístění
čidla
k současnému
alarmu, který je na obecním úřadu.
V obou bodech bude oslovena
firma Cora s žádostí o předložení
cenové nabídky.
Usnesení č. 11/12: Zastupitelstvo
obce
zvolilo
nově
členem
finančního výboru p. Miloslava
Vondráčka a členem kontrolního
výboru p. Radka Talpu.
Usnesení č. 11/13: Zastupitelstvo
obce schválilo pronájem sálu p.
Pelánovi na akci Turnaj v mariáši,
pronájem bude zdarma.
Zápis :12/2010 ze dne 22.12. 2010
Usnesení č. 12/16
Zastupitelstvo obce zvolilo finanční
a kontrolní výbor obce:
Finanční výbor obce:
Ivo Mišák: předseda, Radek Talpa:
člen, Miloslav Vondráček: člen
Kontrolní výbor obce:
Miloslav Vondráček: předseda,
Michal Kučera: člen, Radek
Talpa:člen
Usnesení č. 12/17
Zastupitelstvo
obce
schválilo
rozpočet pro rok 2011 a úpravy
rozpočtu roku 2010, směrnice a
inventarizaci majetku za rok 2010.

Usnesení č. 12/18
Zastupitelstvo obce schvaluje pro
rok 2011 následující poplatky:
- poplatek za 1. psa -120,-- Kč
- poplatek za 2.psa -180,-- Kč
- poplatek za popelnice -350,-- Kč /
osoba (děti do 15 let zdarma)
- poplatek za internet -3000,-- Kč
- poplatek pro majitele rekreačních
objektů -350,-- Kč / objekt
- poplatek za nemovitosti
zůstane zachován dle koeficientu
- příspěvek na obědy -bude
zachován ve stejné výši jako v roce
2010
Zápis :13/2010 ze dne 30.12. 2010
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.
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Zastupitelé obce Jezdovice
Vám v novém roce přejí
mnoho zdraví a úspěchů .
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