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Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse č. 22, 
 

které se konalo dne 13. 9. 2022 od 18.00 hodin  
v kulturním domě 

  
 
Zasedání zastupitelstva městyse zahájil v 18.04 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 8 zastupitelů, omluveni jsou RNDr. 
Anna Bayerová, Ph.D., MUDr. Aleš Kleinbauer, Bc. Lenka Šebelová, DiS., Ing. Gustav Magula, 
Ing. Josef Matuška, Mgr. Hana Šíblová (přišla později), Ing. Mgr. Jan Fránek (přišel později).    
Zasedání ZM se zúčastnilo 6 zaměstnanců ÚM a 14 občanů a hostů.    
 
Starosta uvedl, že zapisovatelkou dnešního jednání bude tajemnice ÚM Ing. Marta Tesařová.  
 
Za ověřovatele zápisu starosta navrhl Mgr. Jitku Teturovou a Ing. Radka Lebiše, Ph.D. Jmenovaní 
souhlasili. 
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Jitku Teturovou a Ing. 
Radka Lebiše, Ph.D. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
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. Navrhl doplnit další body programu:  
- Schválení Smlouvy na opravu odlehčovací stoky ul. Brněnská 
- Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S22-033-0080 
- Schválení Smlouvy o dílo na vybudování víceúčelového hřiště 
- Zplnomocnění rady městyse k podpisu smluv o dílo 

Na jednání ZM přišel Ing. Mgr. Jan Fránek.  

Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje po doplnění program 22. zasedání 
zastupitelstva městyse.  
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
 
1. Schválení Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu Technické služby Malá Haná – 
Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů – IV. etapa 
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starosta neměl žádné další doplnění, více informací 
podal Luděk Křetínský, referent odpadového hospodářství.  
ZM je předložena ke schválení Smlouva o spolupráci při realizaci projektu Technické služby Malá 
Haná – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů – IV. Etapa s Technickými 
službami Malá Haná, Sudice 164, 680 01  Sudice.  
RM na své 59. schůzi konané dne 9. 8. 2022 schválila zapojení městyse do projektu Technické 
služby Malá Haná - Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů – IV. Etapa, a to 
z důvodu zvyšujícího se tlaku na obce, aby snižovaly množství komunálního odpadu. Proto se RM 
rozhodla zavést systém barevných popelnic na plast a papír (do budoucna i bio) pro každou 
domácnost mimo bytových domů. Do konce měsíce srpna 2022 bylo možné jménem dobrovolného 
svazku obcí Technické služby Malá Haná podat žádost o dotaci ze 4.výzvy Operačního programu 
Životní prostředí 2021-2027 na nákup 750 ks od jednotlivých druhů popelnic, cena za 1 ks je 
1.000 Kč. Městys Jedovnice se do projektu zapojí na základě Smlouvy o spolupráci při realizaci 
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tohoto projektu a ponese spoluúčast za své popelnice, které požaduje a část nákladů 
na administraci. 
Rozprava:  
Občan J. Plch ml.: tzn., že obec koupí každému popelnice? 
L. Křetínský: každé domácnosti, pro bytové domy je to složité, proto nebudou zahrnuty 
Starosta: plnění bude v roce 2024  
L. Křetínský: v souvislosti se zavedením tohoto systému se budou omezovat sběrná hnízda po obci 
J. Vágner: kolem rybníka v RO by se začalo třídit také?   
L. Křetínský: v RO zatěžují odpadové nádoby podnikatelské subjekty, které vyprodukují odpad, 
jehož likvidaci by si měly zajišťovat sami, ale neděje se tak.   
J. Vágner: má na mysli fyzické osoby, odkládání odpadků 
J. Křetínský: lidé by se měli naučit odnést svoje odpadky domů 
J. Vágner: nový systém tedy bude přes Spolek Malá Haná?  
L. Křetínský: ano, ve spolupráci, zatím členové nejsme 

Na jednání ZM přišla Mgr. Hana Šíblová. 

Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu 
Technické služby Malá Haná – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů 
– IV. Etapa s Technickými službami Malá Haná, Sudice 164, 680 01  Sudice.  
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
 
2.  Schválení Smlouvy o dílo II/373 Jedovnice průtah 
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starosta neměl žádné další doplnění.  
Obsah:  
ZM je předložena ke schválení Smlouva o dílo II/373 Jedovnice průtah se zhotovitelem IMOS Brno, 
a.s., Olomoucká 704/174, 627 00  Brno. Předmětem smlouvy je zhotovení chodníků a veřejného 
osvětlení v lokalitě kruhový objezd – Dymák v ceně 2.428.319,47 Kč bez DPH. Termín dokončení 
do 30. 4. 2023.   
Rozprava:  
Občan L. Dvořák: proč nikoho nenapadlo udělat provizorní mostek, aby se nemuselo kvůli pracím 
na kruhovém objezdu objíždět 20 km? 
Starosta: asi by to nebylo technicky možné.  
Občan V. Žižka: jak dlouho bude uzávěra trvat?  
Starosta: do konce listopadu 2022, konečné dokončení do 30. 4. 2023 
Občan J. Plch ml.: co je předmětem této smlouvy, když silnice je ve vlastnictví JMK a ne obce?  
Starosta: předmětem jsou věci, které jsou mimo komunikaci (za obrubníkem) a bude je financovat 
městys (chodníky, VO).    
Občan J. Plch ml.: a co středová část kruhového objezdu? Bude květinová výzdoba? 
Starosta: vlastníkem středové části objezdu je také JMK, ve správě ji má SÚS Blansko, takže bude 
záležet na dohodě 
Usnesení: 
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje Smlouvu o dílo II/373 Jedovnice průtah s IMOS 
Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00  Brno.  
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
 
3. Schválení Smlouvy na opravu odlehčovací stoky ul. Brněnská 

Písemný materiál obdrželi všichni předem, starosta neměl žádné další doplnění.  
Obsah:  
ZM je předložena ke schválení Smlouva o účasti městyse Jedovnice na financování díla 
„Jedovnice – oprava odlehčovací stoky ul. Brněnská“ se Svazkem vodovodů a kanalizací měst 
a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, v částce 2.495.000 Kč s termínem dokončení 
do 31. 12. 2022. Oprava bude probíhat v rámci akce opravy silnice „II/373 Jedovnice průtah“.  
Rozprava: bez připomínek 
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Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje Smlouvu o účasti městyse Jedovnice 
na financování díla „Jedovnice – oprava odlehčovací stoky ul. Brněnská“ se Svazkem 
vodovodů a kanalizací měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice.  
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
 

4. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S22-033-0080 
Písemný materiál obdrželi všichni před zasedáním ZM, starosta k němu podal bližší informace.  
Obsah:  
ZM je předložen ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S22-033-0080 (zakázka obnovy 
místních komunikací a parkoviště v lokalitách Havlíčkovo náměstí, ulice Tyršova a ulice Záměstí) 
s firmou SWIETELSKY stavební s. r. o., Jahodová 60, 620 00 Brno. Předmětem dodatku jsou 
méněpráce ve výši 439.972,72 Kč bez DPH. Konečná cena díla je tedy 17.540.489,02 Kč včetně 
DPH (původní cena včetně DPH byla 18.072.856,01 Kč) a prodloužení termínu do 15. 10. 2022.  
Rozprava: bez připomínek 
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S22-033-0080 
s firmou SWIETELSKY stavební s. r. o., Jahodová 60, 620 00 Brno, IČO 48035599, 
na realizaci zakázky „Obnova místních komunikací a parkoviště v Jedovnicích“. 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
 
5. Schválení Smlouvy o dílo na vybudování víceúčelového hřiště 
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starosta požádal místostarostu J. Fránka, aby k tomu 
podal bližší informace.     
Obsah:  
ZM je předložena ke schválení Smlouva o dílo se Sportovní hřiště s. r. o., L. Košuta 2907, 760 01 
Zlín, IČO:04929845. Předmětem smlouvy je výstavba více účelového hřiště v Jedovnicích v ceně 
3.127.849,43 Kč včetně DPH. Firma Sportovní Hřiště s. r. o. byla vybrána na základě nejnižší ceny 
v rámci VŘ, kterého se zúčastnilo 5 firem (Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je přílohou 
materiálu). 
Rozprava: 
Občan J. Plch ml.: nové multifukční hřiště má být umístěno kde? 
Starosta: na tréninkové ploše za fotbalovým hřištěm  
J. Fránek: výstavbu po té, co obec neobdržela dotaci, bude financovat sama, ale jsou vypsány 
další dotační tituly, do kterých se obec může přihlásit a obdržet peníze ex post  
Občan J. Plch ml.: do kdy obec může o dotaci požádat? 
Starosta: do doby kolaudace stavby 
J. Vágner: je dobře, že se hřiště začne budovat i bez dotace  
L. Blažek: VŘ na dodavatele stavby provedlo SK a obec  
Starosta: SK do toho bylo vtaženo proto, že sportovní kluby získaly při posuzování dotace více 
bodů  
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje Smlouvu o dílo se Sportovní hřiště s. r. o., 
L. Košuta 2907, 760 01 Zlín, IČO:04929845, na realizaci akce „Jedovnice – TZ víceúčelového 
hřiště v Jedovnicích“.  
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
 
6. Pořízení změny ÚP Jedovnice podaný fyzickou  osobou  - K. M., Marianín   
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starosta požádal vedoucí SÚ pí L. Pavlíčkovou o bližší 
informace.  
Obsah:  
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, který prostřednictvím oddělení územního plánování 
a regionálního rozvoje (dále „Pořizovatel“) pořizuje na žádost městyse Jedovnice územně 
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plánovací dokumentaci, obdržel 22.06.2022 žádost městyse Jedovnice o posouzení návrhu 
na pořízení změny ÚP Jedovnice tzv. zkráceným způsobem podle § 55a a § 55b stavebního 
zákona pod č.j.  MBK 38834/2022.  
Jako úřad územního plánování jsme návrh na pořízení změny posoudili dle §46 zákona č. 183/2006 
Sb. (dále „stavební zákon“), v platném znění, a sdělujeme následující: 
Žádost se týká části pozemku parc.č. 484 v k.ú Jedovnice. Navrhovatelem změny a zároveň 
vlastníkem pozemku je K. M., Marianin. 
K žádosti byl přiložen popis obsahu změny a kopie stanoviska krajského úřadu Sp. Zn.: S-JMK 
79055/2022, č.j. JMK 81688/2022 z 01.06.2022 podle zákona o ochraně přírody a krajiny 
k navrhovanému obsahu změny, ve kterém byl vyloučen významný vliv na evropsky významnou 
lokalitu nebo ptačí oblast a dále sdělení, že návrh změny nebude posuzován z hlediska vlivů na 
životní prostředí. Náklady na zpracování změny územního plánu, vyhotovení úplného znění 
územního plánu po jeho změně bude hradit navrhovatel po dohodě s městysem. Návrh změny byl 
rovněž žadatelem osobně konzultován. 
Předložený návrh na pořízení změny tedy obsahuje všechny náležitosti dle ust. § 55a, odst 2, body 
a) až f) a pořizovatel může návrh na pořízení změny zkráceným způsobem posoudit. 
Důvodem pro pořízení změny je záměr realizace jednoho rodinného domu na předmětném 
pozemku. Bližší údaje o záměru, nebyly v návrhu na pořízení změny uvedeny. Dle konzultace 
navrhovatele změny zvažuje žadatel umístit rodinný dům mimo stávající ochranné pásmo 
venkovního vedení VN v severní části pozemku, která navazuje na místní komunikaci. Na sítě 
technické infrastruktury by byla stavba napojena z tohoto veřejného prostranství. 
Podle platného ÚP Jedovnice, vydaného formou Opatření obecné povahy dne 28.01.2013 (úplné 
znění po vydání poslední změny Je12 s nabytím účinnosti k 11.04.2019), je větší část pozemku 
zařazena do návrhových ploch veřejné zeleně Z V - plochy změn v krajině K27 a malou částí 
(jihozápadní cíp) do zastavitelných ploch smíšených obytných SO - rozvojová lokalita Z2 mimo 
zastavěné území. Pozemek přímo na zastavěné území navazuje, a to na stávající plochy veřejné 
zeleně ZV. Navrhovaná plocha veřejné zeleně je vázána zejména na rozvojové plochy bydlení 
za ulici Zahradní. Pozemkem dále prochází návrh pěšího propojení budoucí zástavby 
v rozvojových plochách bydlení a centrální části městyse. Toto pěší propojení je zařazeno 
do veřejně prospěšných staveb WD03. Větší část pozemku je dotčena stávajícím venkovním 
vedením VN s ochranným pásmem, které má být přeloženo a umístěno do kabelů podél východní 
hranice pozemku navrhovatele změny. Přeložka kabelového vedení VN je zařazena do veřejně 
prospěšných staveb WT01. Pro umístění rodinného domu je využitelná, dle stávajících limitů využití 
území, pouze severní část pozemku. Využití je však dále omezeno návrhem výše uvedených 
veřejně prospěšných staveb. Pozemek ze severní až severozápadní části navazuje na navrhované 
veřejné prostranství, ve kterém se realizuje místní komunikace. Podél východní strany je navržena 
místní komunikace, která je zařazena do veřejně prospěšných staveb WD02. 
Pořizovatel návrh dále posoudil z hlediska potřeby vymezení nových zastavitelných ploch 
ve smyslu ust. §55 stavebního zákona. Na základě vlastních průzkumů a konzultací s příslušným 
stavebním úřadem bylo zjištěno, že aktuálně je, po změně č. 2 z roku 2019, vymezeno 29,99 ha 
zastavitelných ploch, z nichž je aktuálně využito pouze 1,43 ha tj. 5%. Po změně č. 2 byl upraven 
rozsah zastavitelných ploch z důvodu jejich postupného čerpání od roku 2013. Původně bylo 
vymezeno 32,15 ha. Z vymezených zastavitelných ploch jsou využity zčásti plochy bydlení 
individuální Bl a smíšené obytné SO, z celkových ploch 14,26 ha je aktuálně využito pouze 1,43 
ha tj. 10 % (plochy Z1, Z3, Z8, Z9, Z10, Z12, Z13, Z44 a Z46) a částečně plochy výroby, z celkových 
4,31 háje aktuálně vyžito 0,356 ha tj. 8% (Z23). Jiné plochy využity nejsou. Byla vyřazena plocha 
Z25-TO (sběrný dvůr), která byla využita v celém rozsahu. Plochy občanského vybavení, rekreace, 
dopravy, plochy technické infrastruktury a většina ploch veřejných prostranství dosud využita není. 
Malé využití zastavitelných ploch souvisí zejména s tím, že nový územní plán byl vydán před cca 
9 lety, jedná se o poměrně krátkou dobu pro naplnění koncepce návrhu ÚP. Předmětný pozemek 
byl vzhledem ke své poloze projektantem ÚP vyhodnocován jako budoucí plocha veřejné zeleně, 
navazující na rozvojové lokality bydlení a propojující centrální část městyse. Od doby vydání ÚP 
do současnosti však zatím nebyla tato koncepce naplněna. 
Podle aktualizovaných územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko 
z roku 2020 (dále UAP ORP Blansko) se pozemek nachází v půdách ochrany II. třídy (kód BPEJ 
5.59.00), pozemek se nachází v území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie, pozemkem 
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prochází venkovní vedení VN včetně ochranného pásma. Jinými přírodními ani technickými limity 
není pozemek dotčen. 
Na základě výše uvedeného nedoporučujeme pořízení změny dle žádosti navrhovatele jako plochy 
bydlení Bl, případně SO, a to zejména z toho důvodu, že v současnosti Pořizovatel, ani projektant 
změny nebude schopen prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných ploch ve smyslu ust. § 
55 stavebního zákona. Nelze vyloučit uplatnění nesouhlasu dotčeného orgánu hájícího zájmy 
ochrany ZPF (dotčení půdy s vysokou třídou ochrany). Dále je pozemek dotčen návrhem dvou 
veřejně prospěšných staveb, které nebyly vlastníkem pozemku v době projednání návrhu ÚP 
rozporovány. 
Prověření koncepce uspořádání ploch v této části městyse by bylo možné pouze za předpokladu, 
že městys si nejprve ověří potřebu vymezení veřejně prospěšných staveb v daném místě, veřejné 
zeleně a dopravního řešení v místě. Pokud by mělo dojít k zásadním změnám v uspořádání ploch, 
pořizovatel doporučuje zpracovat nový územní plán. Změnami lze řešit pouze dílčí úpravy bez vlivu 
na koncepci řešení územního plánu. 
Rozprava: bez připomínek 
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice projednalo návrh na pořízení změny podaný fyzickou 
osobou p. K. M., bytem Marianín a nesouhlasí s pořízením změny Územního plánu Jedovnice 
týkající se změny funkčního využití pozemku p.č. 484 v k.ú. Jedovnice, plochy bydlení Bl, 
případně SO, a to zejména z toho důvodu, že v současnosti Pořizovatel, ani projektant 
změny nebude schopen prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných ploch ve smyslu 
ust. § 55 stavebního zákona. Nelze vyloučit uplatnění nesouhlasu dotčeného orgánu 
hájícího zájmy ochrany ZPF (dotčení půdy s vysokou třídou ochrany). Dále je pozemek 
dotčen návrhem dvou veřejně prospěšných staveb, které nebyly vlastníkem pozemku v 
době projednání návrhu ÚP rozporovány. 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
7. Zplnomocnění rady městyse k podpisu smluv o dílo 
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starosta neměl žádné další doplnění 
Obsah: V případě schválení smlouvy o dílo na vybudování více účelového hřiště je nutné 
vybudovat také osvětlení tohoto hřiště. Bude provedeno VŘ, a aby se nemuselo čekat na schválení 
smlouvy a také realizaci s vybraným zhotovitelem na nové ZM, navrhuje se delegovat uzavření 
smlouvy o dílo radou městyse.  
Městys neobdržel dotaci na obnovu dětského hřiště u pískového parkoviště. Projekt na jeho 
obnovu, který byl součástí dotace, je vypracován, proto je možné na základě VŘ vybrat dodavatele 
a uzavřít s ním smlouvu.  
V rámci probíhající opravy ulice Tyršova lze provést zhotovení nového povrchu uličky k Valentům. 
Výběr zhotovitele bude na základě jednotného řízení bez uveřejnění (JŘBU) a smlouva bude 
podepsána s dodavatelem nejnižší cenové nabídky.   
Rozprava:  
Občan Plch ml.: jaké budou náklady na obnovu dětského hřiště?  
Starosta: 1,8 mil. Kč  
Usnesení:  
1. Zastupitelstvo městyse Jedovnice deleguje pravomoc zastupitelstva městyse na radu 

městyse schválit Smlouvu o dílo na osvětlení více účelového hřiště s vybraným 
zhotovitelem.  

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
2. Zastupitelstvo městyse Jedovnice deleguje pravomoc zastupitelstva městyse na radu 

městyse schválit Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na obnovu dětského hřiště 
u pískového parkoviště s využitím projektové dokumentace, která byla součástí žádosti 
o dotaci.  

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
3. Zastupitelstvo městyse Jedovnice deleguje pravomoc zastupitelstva městyse na radu 

městyse schválit Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na základě výsledku JŘBU 
na zhotovení nového povrchu uličky k Valentům (u ulice Tyršova).  

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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8. Rozpočtové opatření č. 7/2022 
Písemný materiál obdrželi všichni před zasedáním ZM, starosta požádal ekonomku 
Ing. Průchovou, aby podala bližší informace.  
Obsah:  
Z důvodu přesunu rozpočtových prostředků je zastupitelstvu městyse předloženo ke schválení toto 
rozpočtové opatření.  
Rozprava: 
Občan J. Plch ml.: proč se navyšuje položka Dětské hřiště u rybníka o 2 mil. Kč, když rozpočet 
akce je 1,8 mil. Kč?  
V. Průchová: 200 tis. Kč je rezerva, protože částka ještě není vysoutěžená, takže neznáme její 
přesnou výši    
Starosta: částka se také navýší o výsadbu a úpravu kolem hřiště 
Občan L. Dvořák vznesl tyto dotazy: 
-  zaslal jsem zastupitelům výzvu k úhradě za neoprávněné užívání pozemku (část rybníku), 

kterou žádám o uhrazení od každého zastupitele. Obec nesmí porušovat ústavu a musí 
respektovat vlastnická práva.  

-  proč RM zastavila možnost vybudování obchvatu Jedovnic?  
-  obec jeho osobě dluží poděkování za přínos 100 mil. Kč na vybudování DPS a sportovní haly 

na SPŠ  
O. Keprtová (referentka majetku): proběhlo v této věci již několik jednání, rozhodnutím soudu platí 
obec částku, která jí byla uložena. Na základě dnešního jednání mezi p. Dvořákem a mnou obec 
požádá o vypracování nového znaleckého posudku, který určí výši vyplácené částky. Obec musí 
postupovat s péčí řádného hospodáře.  
Občan L. Dvořák: když obec účtuje nájem za chatu 8 Kč za m2, tak požaduje stejnou výši částky.  
O. Keprtová: výši částky už v minulosti pan Dvořák rozporoval, v té době byl vypracován znalecký 
posudek, který se projednával i u soudu a dle rozhodnutí soudu obec postupuje. Jak už uvedla, 
bude vypracován nový znalecký posudek a bude postupováno podle něho.   
Občan L. Dvořák: měly by se vypracovat posudky dva, první na stanovení reálného nájemného 
a druhý na náhradu neoprávněného užívání pozemku.  
Starosta: soud v minulosti určil, kolik má obec platit a podle toho bylo postupováno. Doba 
postoupila, proto obec navrhuje vypracovat nový znalecký posudek. Byl bych opatrný 
s obviňováním zastupitelů. Bude řešeno s právním zástupcem obce.  
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022 dle 
předloženého návrhu. 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 

 
9. Různé 
Občan L. Dvořák: okolní obce např. Rudice realizují oddělenou kanalizaci, proč Jedovnice ne? 
Takto se bude muset neustále kopat do země a už opravené komunikace budou opět poškozeny.  
Starosta: co se týká elektřiny, tak se společností E. ON proběhlo v plynulých 6 letech řada jednání 
ohledně položení rozvodů do země, ale bez výsledku. Obec při opravách komunikací umísťuje 
chráničky, takže by zásahy do komunikací v budoucnu měly být minimální. Ke kanalizaci se vyjádří 
J. Vágner.  
J. Vágner: Jedovnice by mohly udělat oddělenou kanalizaci, ale vzhledem k velikosti obce 
a věcem, které jsou už vybudovány, by to nebylo ekonomické.   
Občan L. Dvořák: jak se uvedla do provozu ČOV, tak v Propadání zmizeli raci.   
J. Vágner: cílem ČOV není oživovat vodu. Mokřad, který by měl vzniknout pod ČOV, by situaci měl 
zlepšit. Dále J. Vágner uvedl, že v posledních dvou volebních obdobích se udělala řada vodovodní 
akcí a proinvestovalo se (přes SVaK) obrovské množství peněz. Poděkoval starostovi, který obec 
ve Svazku zastupuje, že je to jeho zásluha.   
Občan I. Máčel: toto je poslední ZM v tomto volebním období? 
Starosta: ano 
Občan I. Máčel: kdy bude zhodnoceno toto volební období? 
Starosta: zhodnotil jsem je v posledním vydání Informací z Jedovnic  
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Starosta ukončil zasedání ZM v 18.54 h. Poděkoval občanům, zastupitelům poděkoval za práci 
v zastupitelstvu, ve kterém pracovali ve svém volném čase a popřál hezký večer.  
 
 
 
 
 
Zapsala dne 16. 9. 2022 Ing. Marta Tesařová, tajemnice           ………………………………. 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Jitka Teturová   ……………………………….  
 
 
    Ing. Radek Lebiš, Ph.D.  ………………………………. 
   
 
 
 
Starosta: Ing. Jaroslav Šíbl                                                   ……………………………...... 
 
 
Místostarosta: Ing. Mgr. Jan Fránek     ............................................... 
 
 
 
 


