Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse č. 17,
které se konalo dne 22. 6. 2021 od 18.00 hodin
na úřadu městyse v zasedací místnosti č. 20
Zasedání zastupitelstva městyse zahájil v 18.05 h starosta městyse Ing. Jaroslav Šíbl, který přivítal
všechny přítomné, uvedl, že zasedání bylo řádně svoláno a zasedání dále řídil.
Dle prezenční listiny, která je přílohou k zápisu, je přítomno 10 zastupitelů, omluveni jsou pan
Michal Prause, Ing. Josef Matuška, pan Leoš Blažek a Ing. Josef Vágner. Nepřítomen Ing. Gustav
Magula (přišel později).
Zasedání ZM se zúčastnili 4 zaměstnanci ÚM a 10 občanů a hostů.
Starosta uvedl, že zapisovatelkou dnešního jednání bude tajemnice ÚM Ing. Marta Tesařová.
Za ověřovatele zápisu starosta navrhl RNDr. Annu Bayerovou, Ph.D. a Mgr. Hanu Šíblovou.
Jmenované souhlasily.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje ověřovatele zápisu RNDr. Annu Bayerovou,
Ph.D. a Mgr. Hanu Šíblovou.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Na jednání přišel v 18.07 h Ing. Gustav Magula.
K zápisu z minulého zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky.
Starosta seznámil přítomné s návrhem dnešního programu jednání ZM, který byl zveřejněn
na úřední desce a navrhl doplnit další bod programu:
- Zplnomocnění rady městyse
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje po doplnění program 17. zasedání
zastupitelstva městyse.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se
1. Schválení nového Jednacího řádu Zastupitelstva městyse Jedovnice
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starosta neměl žádné další doplnění.
Obsah: ZM se rozhodlo vydat a schválit nový Jednací řád Zastupitelstva městyse Jedovnice
pro volební období do roku 2022, který nahradí stávající JŘ schválený na ustavujícím zasedání ZM
dne 31. 10. 2018. Změny oproti původnímu řádu:
- zveřejňování zápisů ze zasedání ZM na webových stránkách obce
- předkládání návrhů na doplnění programu zasedání ZM před začátkem zasedání
- doplnění lhůty kontroly zápisu ověřovateli
Rozprava:
Občan Gabriel: bylo by možné zvážit, aby podkladové materiály k projednávaným bodům byly
k dispozici předem na webu obce?
Starosta: tato varianta se řešila na pracovním jednání ZM, bylo dohodnuto, že to bude ponecháno
tak, jak je to dosud
Usnesení:
1. Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje Jednací řád Zastupitelstva městyse
Jedovnice pro volební období do roku 2022.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se
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2. Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje, aby byl Jednací řád Zastupitelstva městyse
Jedovnice pro volební období do roku 2022 zveřejněn na webových stránkách městyse.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se
2. Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2020,
závěrečného účtu městyse, účetní závěrky a inventarizace
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starosta neměl žádné další doplnění
Obsah: ZM je předložena ke schválení Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2020,
které provedla auditorská společnost HZ Brno, spol. s r. o., Minská 160/102, 616 00 Brno, a bylo
bez výhrad.
Dále je ZM předložen ke schválení:
- Výsledek hospodaření městyse za loňský rok, který je možné hodnotit jako dobrý. Zůstatky
na základních běžných účtech vytvořily dobrý předpoklad pro rozběh a rozpočet roku 2021.
Vyrovnanost příjmů a výdajů byla zajišťována zastupitelstvem a radou městyse v rámci
delegovaných pravomocí přijímáním rozpočtových opatření.
- Závěrečný účet městyse za rok 2020, který obsahuje zákonem stanovené údaje
- Zpráva o výsledku inventarizace ke dni 31. 12. 2020.
Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2020 i Závěrečný účet městyse za rok 2020
byly řádně zveřejněny na úřední desce městyse.
Rozprava: bez připomínek
Usnesení:
1. Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje Závěrečný účet městyse Jedovnice za rok
2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Jedovnice za rok 2020
bez výhrad.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se
2. Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje účetní závěrku městyse k 31. 12. 2020,
včetně výsledku hospodaření městyse včetně jeho rozdělení v souladu s ust. § 29
Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se
3. Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje Zprávu o výsledku inventarizace městyse
ke dni 31. 12. 2020.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se
3. Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse pro SK
Jedovnice
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starosta neměl žádné další doplnění.
Obsah: Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je nutné schválit každé poskytnutí finanční dotace z rozpočtu
městyse formou Veřejnoprávní smlouvy. Částky nad 50.000 Kč musí schvalovat ZM.
Proto je ZM předložena ke schválení veřejnoprávní smlouva s organizací, které byla z rozpočtu
městyse pro rok 2021 poskytnuta částka vyšší než 50.000 Kč. Jedná se o SK Jedovnice a smlouva
je na částku 175.000 Kč.
Rozprava: bez připomínek
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu městyse na rok 2021 s SK Jedovnice, z.s., Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice,
ve výši 175.000 Kč.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se
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4. Schválení nové OZV o nočním klidu
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starosta neměl žádné další doplnění.
Obsah: ZM na svém minulém zasedání konaném dne 20. 4. 2021 schválilo Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2021, kterou se mění a doplňuje OZV městyse Jedovnice č. 1/2018 ve znění OZV
č. 1/2018 o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší. Všechny OZV musí městys po jejich schválení poslat na příslušný odbor
Ministerstva vnitra, který má posoudit, zda nejsou v rozporu se zákonem. Předmětnou OZV však
MV shledalo v rozporu se zákonem se zdůvodněním, že nebyla splněna podmínka předvídatelnosti
a výjimečnosti akcí tj., že se musí jednat o akce, kdy zájem na jejich konání převažuje nad právem
občanů městyse na nerušený spánek. Městys proto musí předmětnou OZV zrušit.
ZM je proto nyní předložena ke schválení nová Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o nočním
klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší. Doba nočního klidu se v ní vymezuje od 2.00 do 6.00 h pro tyto akce:
- v noci z 31. prosince na 1. ledna
- v době konání Jedovnických hodů v jednom víkendu v noci z pátku na sobotu a ze soboty
na neděli na přelomu měsíce června a července
- v noci z pátku na sobotu třetí víkend v měsíci květnu z důvodu konání tradičního Dne Jedovnic
- v noci z poslední soboty v měsíci srpnu na neděli z důvodu konání tradičního hudebního
festivalu Olšofest
Rozprava:
A. Bayerová: co je „tradiční Den Jedovnic“?
Starosta: museli jsme reagovat na připomínky MV, které původní OZV neschválilo. Pro schválení
je nutné, aby se jednalo o opakované, tradiční akce. Je možné, že v budoucnu se z toho tradice
stane.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021,
o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se
5. Schválení nových zřizovacích listin ZŠ a MŠ
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starosta neměl žádné další doplnění.
Obsah: ZM jsou předloženy ke schválení nové zřizovací listiny základní školy a mateřské školy.
Důvodem vzniku nových ZL je nastavení spolupráce a informovanosti zřizovatele o provozu
a hospodaření škol.
Rozprava: bez připomínek
Usnesení:
1. Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje Zřizovací listinu Základní školy Jedovnice,
příspěvkové organizace, Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se
2. Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje Zřizovací listinu Mateřské školy Jedovnice,
příspěvkové organizace, Zahradní 632, 679 06 Jedovnice.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se
6. Volba zástupce městyse do Školské rady ZŠ Jedovnice
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starosta na úvod uvedl, že končí funkční období celé
ŠR.
Obsah: Z důvodu skončení funkčního období zástupců zřizovatele ve Školské radě ZŠ Jedovnice
je třeba jmenovat nové zástupce zřizovatele do této rady na funkční období školního roku 2021/22
až 2023/2024. Dosud byli zástupci městyse ve ŠR:
- RNDr. Anna Bayerová, Ph.D.
- Mgr. Zdeněk Doležel
- Ing. Josef Matuška
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Rozprava:
Starosta navrhl, aby za městys zůstali ve ŠR stejní zastupitelé a zeptal se, jestli má ještě někdo
z jiných zastupitelů zájem o členství ve ŠR.
Přihlásila se Bc. Lenka Šebelová, Dis. a Ing. Gustav Magula.
Hlasování o návrhu - A. Bayerová:
10 pro, 1 proti, 0 zdržel se
Hlasování o návrhu – Z. Doležel:
10 pro, 0 proti, 1 držel se
Hlasování o návrhu – J. Matuška:
8 pro, 1 proti, 2 držel se
Hlasování o návrhu – L. Šebelová:
2 pro, 1 proti, 8 se zdržel …. návrh nebyl přijat
Hlasování o návrhu – G. Magula:
2 pro, 1 proti, 8 zdržel se ….. návrh nebyl přijat
A. Bayerová: v těchto dnech se budou volit také zástupci pedagogů a zákonných zástupců žáků
do ŠR.
Starosta: tato informace už zazněla na začátku projednávání tohoto bodu
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse Jedovnice zvolilo za zástupce do Školské rady ZŠ Jedovnice
na funkční období školního roku 2021/22 až 2023/2024 tyto členy:
- RNDr. Anna Bayerová, Ph.D.
- Mgr. Zdeněk Doležel
- Ing. Josef Matuška
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 zdržel se
7. Schválení Kupní smlouvy s SSKT s. r. o. na dovybavení Sběrného dvora Jedovnice
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starosta neměl žádné další doplnění.
Obsah: ZM je předložena ke schválení Kupní smlouva s SSKT s. r. o., Hlína 67, 664 91 Hlína
na nákup:
1 ks nádoby na jedlé oleje,
3 ks velkoobjemových kontejnerů 9 m3 na objemný odpad, BRKO, dřevo,
2 ks velkoobjemových kontejnerů 5 m3 na stavební odpad,
1 ks lis,
1 ks váha,
v celkové ceně 1.003.695 Kč včetně DPH (dotace z MŽP bude činit 920.000 Kč).
Rozprava:
A. Bayerová: na co je určen kontejner označený BRKO? Je to na rozložitelný biologický odpad?
Starosta: může se do něho umísťovat zeleň, štěpka atd.
A. Bayerová: takže už nebude probíhat odvoz zeleného odpadu jako dosud?
Starosta: bude, ale městys ho bude provádět ve vlastní režii
A. Bayerová: Ve smlouvě by bylo dobré změnit, kde je v celé smlouvě překlep a uvedeno místo
„kontejner na jedlé oleje“ tak „kontejner na jedné oleje“.
Starosta: ano, víme o tom
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje Kupní smlouvu na nákup vybavení sběrného
dvora s SSKT s. r. o., Hlína 67, 664 91 Hlína.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se
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8. Schválení návrhů na změny ÚP:
- pozemky p. č. 541/1, 541/2, 542/2, 542/3, 543 a části pozemku p. č. 545
na plochu pro skladování s vyloučením výroby
- pozemky p.č. 238 a 239 na plochu občanské vybavenosti
- pozemky p. č. 2496/16 a 2496/15 (zelený pás veřejné zeleně mezi silnicí II. třídy a místní
komunikací) na plochu pro dopravu silniční (DS)
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starosta neměl žádné další doplnění.
Obsah: ZM jsou předloženy k projednání tři návrhy na pořízení změny Územního plánu Jedovnice:
1) Společnost GRAS CZ, s. r. o., se sídlem Na Kopci 83, 679 06 Jedovnice, podala žádost o změnu
ÚP týkající se pozemků p.č. 541/1, p.č. 541/2, p.č. 542/2, p.č. 542/3, p.č. 543 a části pozemku
p.č. 545, vše v k.ú. Jedovnice. V současné době jsou pozemky zařazeny do zastavitelných
ploch dopravní infrastruktury silniční DS (rozvojová lokalita Z26), část pozemku p.č. 545 k.ú.
Jedovnice je zařazena do ploch přírodních NP částečně mimo zastavěné a zastavitelné území
obce. Původním záměrem byla výstavba řadových garáží, o kterých se však vzhledem
ke svažitému terénu neuvažuje. Nově je žádáno o zařazení pozemků do ploch pouze
pro skladování s vyloučením výroby.
2) Společnost ČAD Blansko, a.s., IČO: 49454641, se sídlem Nádražní 2369/10, 678 01 Blansko,
podala žádost o změnu ÚP týkající se změny funkčního využití pozemků p.č. 238 a p.č. 239,
vše v k.ú. Jedovnice, na plochu občanského vybavení komerčního typu - OK. Jedná se o objekt
autobusových garáží u benzinky, záměrem ČAD je zde vybudovat prodejnu Billa.
3) Pan D. D., Jedovnice a pan V. Š., Jedovnice, podali žádost o změnu ÚP týkající se změny
funkčního využití celého zeleného pásu veřejné zeleně mezi silnicí II. třídy a místní komunikací
(ul. Vyškovská), tak aby bylo možné na jednotlivých pozemcích umístit případné stavby garáží
a parkovací plochy.
Rozprava:
A. Bayerová: garáže na Vyškovské si budou kupovat vlastníci okolních domů?
Starosta: žádost o změnu ÚP podali dva majitelé těchto domů, ale předmětem změny bude celá
plocha
H. Šíblová: jedná se o pozemky, které už vlastní vlastníci okolních rodinných domů
Starosta: po změně ÚP budou mít možnost si zde postavit garáž i ostatní majitelé domů na ul.
Vyškovská
Usnesení:
1. Zastupitelstvo městyse Jedovnice projednalo návrh na pořízení změny podaný
právnickou osobou GRAS CZ, s.r.o., IČO: 26254158, Na Kopci 83, 679 06 Jedovnice
a souhlasí s pořízením změny Územního plánu Jedovnice týkající se změny funkčního
využití pozemků parc.č. 541/1, 541/2, 542/2, 542/3, 543 a části 545 vše v k.ú. Jedovnice,
na plochu pro skladování s vyloučením výroby.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 zdržel se
2. Zastupitelstvo městyse Jedovnice projednalo návrh na pořízení změny podaný
právnickou osobou ČAD Blansko . a.s. , IČO: 49454641, se sídlem Nádražní 2369/10,
678 01 Blansko a nesouhlasí s pořízením změny Územního plánu Jedovnice týkající se
změny funkčního využití pozemků p.č. 238 a p.č. 239, vše v k.ú. Jedovnice,
na plochu občanského vybavení komerčního typu - OK.
Hlasování: 9 pro, 2 proti, 0 zdržel se
3. Zastupitelstvo městyse Jedovnice projednalo návrh na pořízení změny podaný fyzickými
osobami: D.D., Jedovnice a V.Š., Jedovnice a souhlasí s pořízením změny Územního
plánu Jedovnice týkající se změny funkčního využití celého zeleného pásu veřejné zeleně
mezi silnicí II. třídy a místní komunikací, tak aby bylo možné na jednotlivých pozemcích
umístit případné stavby garáží a parkovací plochy.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zástupce společnosti Billa: vím, že nemusíte zdůvodňovat rozhodnutí, ale mám zdvořilý dotaz,
jestli byste mohli uvést důvod, proč jste tak rozhodli.
Starosta: Před hlasování jsem vyzval, jestli má někdo dotazy. Nikdo se nepřihlásil, zahájil jsem
tedy hlasování.
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9. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem
realizace projektu „Stezka pro chodce a cyklisty Jedovnice – Krasová“
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starosta neměl žádné další doplnění.
Obsah: ZM je předložen ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci
za účelem realizace projektu „Stezka pro chodce a cyklisty Jedovnice – Krasová“. Předmětem
dodatku je upravení provádění vyúčtování podílu na nákladech projektu obci Krasová.
Rozprava:
Z. Doležel se domnívá, že původní cena vybudování cyklostezky měla být 2,7 mil. Kč. Co vše je
zahrnuto v ceně 9,5 mil. Kč? Spočítejte, kolik korun stojí 1 m.
Starosta: 95 % ceny bude hrazeno z dotace a zbývajících 500 tis. Kč napůl s obcí Krasová, tzn.
Jedovnice zaplatí 250 tis. Kč.
Z. Doležel: nesouhlasí s tím, aby se takto drahá cesta stavěla a nesouhlasí s použitím asfaltového
povrchu. V současné době je trend zachycovat vodu v krajině a my budeme betonovat pole a rušit
remízky.
Starosta: rozhodnutí o vybudování cyklostezky padlo už před rokem, i když názory na to byly různé.
Nyní se schvaluje způsob vyúčtování financování obci Krasová.
Z. Doležel: stále ještě není stavba zahájena, takže ji lze stopnout
Starosta: už probíhá výběrové řízení na dodavatele, zastavení v tuto chvíli by bylo nevhodné
A. Bayerová: obyvatelé ul. U Hrubé lípy se už těší, že se bude cyklostezka budovat, zejména ti
starší, kteří už třeba nedojdou na městečko.
Z. Doležel: proč nebyl zvolen šotolinový povrch?
A. Bayerová: starosta obce Krasová řekl, že šotolina je finančně náročnější
Občan Tesař: byly zvažovány i jiné varianty a jak vyšly finančně?
A. Bayerová: rozhodla delší životnost úpravy povrchu, starosta Krasové doporučoval asfalt
Starosta znovu uvedl, že se nebude hlasovat o vybudování cyklostezky, ale o financování
A. Kleinbauer: souhlasí se Zdeňkem Doleželem, je to finanční díra (myslí systém dotací obecně),
ale už je to rozhodnuté
G. Magula: počítá se s výsadbou aleje kolem cyklostezky?
A. Bayerová: není to součástí, ale počítá se s tím
Starosta: pokud peníze z dotace nebude čerpat městys, budou je čerpat jiní
Občan Máčel: jak bude cyklostezka široká?
Starosta: 3,5 m
Občan Tesař: proč bude šířka 3,5 m?
Starosta: projektová dokumentace je provedena v souladu s platnými normami
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství
a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Stezka pro chodce a cyklisty
Jedovnice – Krasová“.
Hlasování: 10 pro, 1 proti, 0 zdržel se
10. Zplnomocnění rady městyse
Písemný materiál obdrželi všichni před zasedáním ZM a starosta k němu podal bližší informace.
Obsah: Z důvodu nutnosti čerpání dotace na akci „Stezka pro chodce a cyklisty Jedovnice –
Krasová“ a rychlého podpisu Smlouvy o dílo s dodavatelem projektu, je ZM předloženo
ke schválení zplnomocnění RM ke schválení této smlouvy.
Rozprava: bez připomínek
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse Jedovnice deleguje pravomoc zastupitelstva městyse na radu
městyse schválit Smlouvu o dílo s dodavatelem akce „Stezka pro chodce a cyklisty
Jedovnice – Krasová“.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se
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11. Rozpočtové opatření č. 5/2021
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starosta předal slovo ekonomce ÚM V. Průchové, aby
podala bližší informace k jednotlivým položkám RO.
Obsah: z důvodu přesunu rozpočtových prostředků je zastupitelstvu městyse předloženo
ke schválení toto rozpočtové opatření
Rozprava:
Starosta: městys by měl obdržet dotaci na místní komunikaci Na Kopci, parkovací plochy
na náměstí ve spodní části od Šebelů dolů a dětské hřiště u ZŠ.
L. Šebelová: co znamená poznámka „nevím ex post nebo ex ante“
Ekonomka Průchová: městys ještě neobdržel rozhodnutí o přidělení dotace, takže neznáme
způsob financování (průběžný nebo následný), proto musíme počítat v rozpočtu s plnými částkami
Z. Doležel: co je za hromady zeminy u SPŠ?
Starosta: jedná se o pozemek JMK
H. Šíblová: Jaký čas bude trvat, než se rozhodne o dotacích? Ohledně dotace pro školu se ptá i
paní ředitelka.
Starosta: s paní ředitelkou o tom hovořil, jakmile rozhodnutí obdržíme, budeme hned informovat.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021 dle
předloženého návrhu.
Hlasování: 10 pro, 1 proti, 0 zdržel se
12. Zápisy ze schůzí finančního a kontrolního výboru
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starosta neměl žádné další doplnění.
Obsah: ZM jsou předloženy ke schválení zápisy ze schůzí Finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstva městyse Jedovnice.
Schůze kontrolního výboru se konala dne 17. 5. 2021 a KV se zabýval kontrolou pokladní hotovosti,
poplatky a skládkou stavební suti a stavebních zařízení na pískovém parkovišti u rybníka. KV
pověřil pana Jaroslava Charváta, aby na schůzce se starostou obce zjistil podrobnosti o této
skládce.
Schůze finančního výboru se konala dne 27. 5. 2021, protože nebyla přítomna nadpoloviční většina
členů, nebylo přijato žádné usnesení. FV byly předloženy výkazy účetní závěrky městyse k 21. 12.
2020 a Závěrečný účet městyse za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku hospodaření městyse za rok
2020. Přítomní členové FV neměli připomínky.
Rozprava:
Zápis FV
L. Šebelová: co řešil FV ohledně budovy č.p. 44?
Ekonomka Průchová: řešilo se, kolik bude stát provoz této budovy, když nebude provozována
výdělečně
Občan Máčel: je vize, k čemu bude budova č.p. 44 sloužit?
Starosta: vize je, zastupitelstvo svoji představu má, bylo požádáno o dotaci, projekt zveřejníme, až
bude rozhodnuto
Občan Máčel: to je pozdě
Občan Gabriel: takové zásadní věci by měly být předloženy občanům, aby se našel konsensus
Zápis KV
G. Magula: nesouhlasí s tím, jakou formou poskytla obec firmě IMOS plochu na pískovém
parkovišti – bez smlouvy, takže nelze určit datum na začátku vztahu, není možné určit termín úklidu
atd. Do budoucna by takový vztah už vzniknout neměl, na ztraceném nájmu obec přišla více než
100 tis. Kč. Tyto věci by měla řešit RM nebo ZM.
Starosta: v minulosti byla tato plocha už několikrát určena a využívána jako sklad materiálu. ZM
schválilo OZV, kde se píše, že firmy, které pracují pro městys, za umístění nic neplatí (městys je
členem SVaK). Se SVaK je domluveno, že se po skončení prací opraví povrch komunikace.
G. Magula: SVaK občané platí za spotřebu vody
Starosta: VAS je provozovatelem SVaK
G. Magula: tato akce se netýká přímo Jedovnic, jedná se o vodovod, který obsluhuje všechny obce
a města v okolí
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Starosta: Jedovnice budou díky svému výškovému umístění využívat tento vodovod spíše než
např. Adamov
L. Šebelová: takže firma IMOS bude tento prostor využívat ještě jak dlouho?
Starosta: cca do listopadu, pokud nedojde k přesunu ještě dříve
Usnesení:
1. Zastupitelstvo městyse Jedovnice bere na vědomí zápis ze schůze Kontrolního výboru
Zastupitelstva městyse Jedovnice ze dne 17. 5. 2021.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
2. Zastupitelstvo městyse Jedovnice bere na vědomí zápis ze schůze Finančního výboru
Zastupitelstva městyse Jedovnice ze dne 27. 5. 2021.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se
13. Různé
J. Charvát poděkoval pracovníkům zeleně za operativně provedenou práci při úklidu přístupové
komunikace Na Větřák po bouřce. Aby nedošlo k opakování situace, měly by se zvednout
obrubníky.
Z. Doležel se zeptal, jaké stavební úpravy, o kterých se dočetl v zápise z RM, budou provedeny
u Surfbaru?
Starosta: vybudování nového přístupového schodiště ze zadní části budovy
Z. Doležel nepovažuje z dopravního hlediska za dobré souhlasit s prodejním stánkem zmrzliny
u Perniců na křižovatce v Chaloupkách.
Starosta: bylo provedeno šetření přímo na místě, stánek by byl umístěn tak, že by zde vznikl výřez,
což by dopravní situaci pomohlo
O. Keprtová (majetek): záměr pí Pernicové se pravděpodobně neuskuteční, rozmyslela si to
a uvažuje o umístění stánku v jiné části obce.
Z. Doležel: stavební úpravy u nových RD na ul. Vyškovská – tyto domy ještě nejsou zkolaudované?
M. Jakůbková (SÚ): nejsou
Starosta: v rámci protipovodňových opatření je zde vybudovaný val na pozemku obce, proto
vlastníci RD žádají o odkup dotčeného pozemku
Z. Doležel: budova velkoobchodu s papírem v průmyslové zóně svítí méně. Doufá, že to není jen
přechodné a bude to takto dlouhodobě
O. Keprtová (majetek): majitel velkoobchodu nabízí, aby občané, kteří mají výtky k osvětlení,
za ním přišli a řekli, svoje požadavky, aby se mohli domluvit.
Z. Doležel: v zápise z RM se dočetl, že byly schváleny termíny svateb, nesouhlasí s jejich počtem
vzhledem k tomu, že to bude mít vliv na zvýšenou dopravu v chatové oblasti na komunikaci
ke Kůlně.
Tajemnice: tato věc na to nemá vliv. Naopak vytvoření termínů svateb znamená, že nebudou
svatby každou sobotu, ale jen jednou za 14 dní.
Starosta: termíny jsou dány obecně pro všechny svatební obřady nejen na Kůlně
Z. Doležel: městys by měl začít pracovat na tom, aby byla doprava a provoz na cestě ke Kůlně
regulován. Kde je únosnost a mez, co obec a její obyvatelé ještě snesou?
G. Magula: provoz je zde opravu značný, ale Kůlna už je postavená (navíc na katastru obce
Senetářov), takže se s tím nic neudělá.
Z. Doležel: obec mi na tom alespoň mohla vydělat, vždyť je zde umístěna dopravní značka Zákaz
vjezdu
L. Šebelová: nikdo to nekontroluje?
I. Hudec (obecní strážník): kontroluje se, ale když řidič uvede, že jede na Kůlnu, nemůže se s tím,
nic dělat
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Z. Doležel by si přál, aby obecní policie byla více vidět. Bylo by možné zveřejnit plán služeb OP
na webu obce? Zejména kdy slouží o víkendech.
Starosta: tímto bychom upozornili na to, kdy zde strážníci jsou a kdy ne. Může to být
kontraproduktivní
G. Magula: zastupitelé by měli vědět, do jaké míry je zastupitelná obecní policie policií státní
Starosta: obecní policie nesupluje činnost stání policie
A. Bayerová: měl by se zpracovat Strategický plán rozvoje obce. Mluvili jsme o tom již před několika
lety. Mnohé volební subjekty měly zpracování SP ve volebním programu. Dokonce jeden volební
subjekt měl v programu bod o koncepční práci a dlouhodobých plánech jako základ promyšleného
a perspektivního rozvoje, což také souvisí se SP. Měli by být osloveni i občané, tak jako to dělají
například v Březině. Tam už po druhé od roku 2015 mají velmi zajímavě pojatý SP rozvoje obce.
Starosta: když se schvaloval Strategický plán rozvoje městyse Jedovnice (SP schválilo ZM na
svém 8. zasedání konaném dne 22.1.2019), řeklo se, že je to živý dokument, do kterého se může
průběžně doplňovat. Bude rád, když někdo ze zastupitelů podá návrh a SP se doplní.
A. Bayerová požádala RM, aby zjistila možnosti vytvoření strategického plánu, například pan
starosta, který by mohl získal informace na setkání starostů obcí.
Starosta: ne RM, ale podklady a náměty musí poskytnout všichni zastupitelé, o což je žádá
L. Šebelová požádala zeleň, aby do svého pravidelného plánu údržby (sečení trávy) zařadila
i dětské hřiště v ul. Legionářská. Chodí zde i školka.
L. Šebelová: už na druhé schůzi RM se řeší nájemní smlouva se panem Ulbrichem (Surfbar), je
nějaký výsledek?
J. Fránek: věc se řeší od loňského roku, kdy byl Ulbrich pozván na jednání RM. Domluva byla, že
se věc bude řešit po novém roce, ale v důsledku Covidu došlo ke zdržení. Revize nájemní smlouvy
proběhla nedávno. Mnoho bodů, které nám vadí a jsou mu vytýkány, jsou řešeny přímo ve stávající
smlouvě. Pan Ulbrich je pozván na nejbližší jednání RM.
G. Magula: platí pan Ulbrich obci nájem z umístěného stánku?
O. Keprtová (majetek): platí se nájem z pozemku
J. Fránek: ale platba jako ze stánku se zmrzlinou to není. Výše nájmu neodpovídá tomu, co by si
RM představovala. Bude řešeno novou úpravou po vybudování plánovaného schodiště.
O. Keprtová (majetek): pan Ulbrich souhlas na umístění stánku dostal, přišel COVID, takže
k provozu nedošlo a byl následně odstraněn. Místo něho zde umístil karavan, který mu byl povolen
také. Až skončí stavební úpravy schodů, vypracuje se nová nájemní smlouva.
J. Fránek bude požadovat, aby pan Ulbrich dodržoval to, co je uvedeno v nájemní smlouvě.
G. Magula: auta majitele a zaměstnanců Surfbaru by neměla stávat tam, kde dosud. Taktéž by se
měly řešit kontejnery. Měl by se jim určit jiný prostor a ten uvést v nové nájemní smlouvě a dohlížet
na její plnění a vymáhat sankce.
Z. Doležel: restaurace pod Hotelem Kras začíná kopírovat pana Ulbricha, jezdí zde auta
Starosta: jsou zde umístěny závory, strážníci to kontrolují, ale pokud někdo závoru nezamkne, tak
s tím nic neudělají
I. Hudec (strážník): vydávají se povolenky, které platí pro celou RO nejsou rozlišeny
G. Magula: pro spodní cestu kolem rybníka by měla být vydávána speciální povolenka, a to
pro velmi úzký okruh aut
L. Šebelová navrhla zakoupit speciální klíč, který by se nedal lehce zkopírovat. Zamýšlela se RM
na tím, jestli by se nemělo vybírat parkovné na parkovišti na Barachově? Na výběru by se mohla
také podílet paní Kocmanová.
Starosta: před lety se od toho upustilo z důvodu toho, že auta stávala na jiných místech po obci,
kde se to nelíbilo
L. Šebelová: v jakém roce to bylo? Mělo by se to řešit
Starosta: rok si nepamatuji
J. Teturová: měla by se požádat státní policii, aby měřila rychlost na ul. Jiráskova nebo by zde mohl
být umístěn stabilní radar
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I. Hudec (strážník): požadavek zaslat můžeme, ale procento případů překračujících rychlost je
nízké
L. Šebelová: kolik stojí radar?
I. Hudec (strážník): od 300.000 až po 500.000 Kč
Následně proběhla diskuse o druhu a ceně radarů.
Občan Máčel: které jsou schválené dotace pro letošní rok?
Starosta: jsou chváleny dotace na místní komunikaci na ul. Tyršova, část Havlíčkova náměstí
a část ul. Záměstí. Dále dotace na nové herní prvky na dětské hřišti u školy.
Občan Máčel: není stále dořešena věc ze zápisu ze schůze Školské rady konané před dvěma roky,
ve kterém jsou uvedeny nepravdy týkající se mé osoby.
A. Bayerová: ŠR zřizuje zřizovatel, proto by se to mělo projednat na schůzi RM
Text do zápisu:
Zastupitelstvo městyse Jedovnice ukládá RM pověřit zástupce městyse ve školské radě, aby
dořešili problematiku zápisu ze schůze ŠR konané dne 3. 12. 2019, týkající se pana Ivo Máčela.
A. Bayerová: bude to řešit nová ŠR
Občan I. Máčel: proč tím zatěžovat novou ŠR, když je to věc staré ŠR
A. Bayerová: platnost staré ŠR je asi do 28. 6. 2021. Končí svoji činnost, podle MŠMT, nejpozději
tři měsíce po ukončení nouzového stavu.
L. Šebelová požaduje, aby po dořešení požadavku pana Máčela na ŠR bylo ZM o výsledku
informováno na nejbližším zasedání ZM.
Pan Trávníček (majitel chaty v RO): před dvěma měsíci posílal přes projektanta pana Odehnala
žádost o připojení na kanalizaci v ATC a neobdržel dosud informaci o tom, jak to dopadlo.
Starosta: mělo se jednat s ostatními majiteli okolních chat, což se nedořešilo, protože se nedohodli
na ceně.
Z. Doležel: ATC není účastníkem řízení a v letní sezóně se zde určitě kopat nebude
Starosta: řeší to pan Leoš Blažek, který je dnes omluven. Zjistím, proč nedošlo k vyjádření a pan
Trávníček je obdrží.
Občan Plch: rozpis služeb obecní policie by se zveřejnit měl, uvést hodiny, kdy zde strážníci budou
určitě a v dalších hodinách uvést nepravidelně. V případě Kůlny RM neměla všechny informace o
tom, že zde vznikne zařízení hotelového typu. Na základě špatných zkušeností z minulosti, by se
měly zamýšlené projekty zveřejňovat. K projektu rekonstrukce budovy č.p. 44 se ZM několikrát
sešlo, ale k veřejnosti žádné informace nedošly. Co bylo zjištěno k jeho dotazu z minulého
zasedání ZM ohledně pojmenování ulice Pod Horkou? Jak je možné, že stavební úřad přiděluje
čísla domů tam, kde není schválena ulice? Jak se k tomu staví obec? Kdo z obce dal pokyn v r.
2020, že byla prodloužena ulice od pošty až k části Pod Horkou?
Tajemnice: musela jsem se s tou záležitostí seznámit, protože se jedná o věc z roku 2010 (v té
době jsem zde ještě nepracovala). V usnesení ze zasedání ZM konaného dne 14. 6. 2010 je
uvedeno „ZM schvaluje názvy ulic pro průmyslovou zónu Pod Horkou“. Pracovnice SÚ paní Koutná
dle mapy, která je přílohou tohoto zápisu, usoudila, že takto bude nazvaná celá budoucí ulice až
po křižovatku s ul. Zahradní.
Občan Plch: takto to ZM ale nezamýšlelo, mělo by se to zlegalizovat
Občan Gabriel poděkoval za obnovu naučné stezky kolem rybníka. Dále vznesl dotaz, že cca před
rokem ZM rozhodlo, že vypracuje posudek na kanalizaci na městečku. Je tento projekt
vypracován?
Starosta: ZM to nezadalo, protože by na to neměl městys finanční prostředky, projekt zadal SVaK,
je vypracovaný a v případě zájmu je k dispozici.
G. Magula: před bývalým hotelem RADO je na opravené krajské komunikaci kaluž, městys by s tím
měl něco dělat?
Starosta: správce komunikace nemůže pět let do komunikace vstoupit
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G. Magula: ostrůvek ve stejné komunikaci v místech před radnicí je posunutý, předpokládám, že
se tato věc opraví, takže v případě kaluže před RADEM se jedná o stejnou chybu a mělo by být
tedy postupováno stejně
Starosta: bohužel je to nelogické
A. Bayerová: jaký je posun s křižovatkou u benzinky v souvislosti s oznámením SÚ Blansko ze dne
3. 6. 2021 účastníkům řízení?
Starosta: nahlédl jsem do dokumentace a předložená situace souhlasí s naší odsouhlasenou.
Zastupitelům dokumentaci poslat nemohu, je pouze k nahlédnutí na SÚ Blansko.
Občan Máčel: proč se neudělá přechod pro chodce na komunikaci v ul. Jiráskova?
Starosta: vytvoření přechodu přes krajskou komunikaci musí povolit příslušný orgán, který
k takovému řešení není nakloněn
Občan Plch: riziko přechodu pro chodce je v tom, že si chodci myslí, že mají přednost a řidiči taky,
a tak dochází k častým dopravním nehodám. Proto se od přechodů upouští a dávají se pouze ve
zcela bezpečných místech, což v těchto místech není, protože je to hned pod kopcem.
A. Bayerová: ZM pověřilo ji a pana Kleinbauera ve věci prohlášení sochy K. H. Borovského
na Havlíčkově náměstí za kulturní památku. Informuje, že věc je v jednání a do konce června by
se mělo rozhodnout.

Starosta ukončil zasedání ZM ve 20.21 h, poděkoval za vstřícný přístup k jednání, popřál šťastnou
cestu domů a „nějaké body s tou Anglií“ (hrál se zápas Mistrovství Evropy ve fotbale).

Zapsala dne 25. 6. 2021 Ing. Marta Tesařová, tajemnice

……………………………….

Ověřovatelé zápisu:

RNDr. Anna Bayerová, Ph.D.

……………………………….

Mgr. Hana Šíblová

……………………………….

Starosta: Ing. Jaroslav Šíbl

……………………………......

Místostarosta: Ing. Mgr. Jan Fránek

...............................................

11

