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Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse č. 3, 
 

které se konalo dne 15. 12. 2022 od 18.00 hodin  
v kinosále kulturního domu 

  
 
Zasedání zastupitelstva městyse zahájila v 18.08 h starostka městyse Ing. Irena Žižková, která 
přivítala všechny přítomné. Uvedla, že zasedání bylo řádně svoláno a zasedání dále řídila. 
 
Dle prezenční listiny, která je přílohou k zápisu, je přítomno 13 zastupitelů, omluven je Ing. Josef 
Matuška a Ing. Jaroslav Šíbl.  
Zasedání ZM se zúčastnilo 5 zaměstnanců ÚM a cca 40 občanů a hostů.    
 
Starostka uvedla, že zapisovatelkou dnešního jednání bude tajemnice ÚM Ing. Marta Tesařová.  
 
Za ověřovatele zápisu starostka navrhla pana Leoše Blažka a pana Zdenka Škvařila. Jmenovaní 
souhlasili. 
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje ověřovatele zápisu pana Leoše Blažka a pana 
Zdenka Škvařila 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
K zápisu z minulého zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky.  
 
Starostka seznámila přítomné s návrhem dnešního programu jednání ZM, který byl zveřejněn 
na úřední desce. Navrhla: 
-  změnit název bodu č. 1 na Informace o pořizování změn stávajícího Územního plánu Jedovnice 
-  vypustit bod č. 2 - Pořízení nového Územního plánu Jedovnice s prvky regulačního plánu     
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje po úpravách program 3. zasedání 
zastupitelstva městyse.  
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
 
1. Informace o pořizování změn stávajícího Územního plánu Jedovnice 
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starostka podala bližší informace.   
Obsah:  
Schválením "Zprávy o uplatňování Územního plánu Jedovnice s pokyny pro zpracování návrhů 
změn (období 3/2017 - 10/2021)" zastupitelstvo souhlasilo dne 14. 6. 2022 s prověřením 
navržených dílčích změn.  
Požadavek na vydání usnesení o přerušení nebo zastavení pořizování změn stávajícího Územního 
plánu byl vznesen ze strany ORP Blansko a zdůvodněn možnou nečinností městyse v případě, že 
by se dlouhodobě nepokračovalo na zpracování návrhů změn. 
Z důvodu dlouhodobé nemoci pořizovatele ÚP a z důvodu ustanovení určeného zastupitele 
na zasedání zastupitelstva městyse až dne 24. 11. 2022 došlo ke vzájemné komunikaci 
a vyjasnění situace, návrhů ze strany městyse a požadavků ze strany ORP až v tomto týdnu.  
Aktualizace ÚP na základě Zprávy o uplatňování ÚP stále probíhá, obec stále pořizuje a je ve fázi 
výběru projektanta. Nyní je již dostatek informací, aby se mohly vyhodnotit jednotlivé dílčí změny. 
Pokud jde o zpracování nového ÚP s prvky RP nebo provedení větší změny stávajícího ÚP 
s převedením stávajícího ÚP do nové metodiky bude toto předmětem dalších jednání v průběhu 
příštího roku. 
Z výše uvedených důvodů nebude usnesení o přerušení pořizování změn stávajícího ÚP k tomuto 
bodu navrženo.   
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Rozprava:  
Občanka H. Šíblová: Co bude současné situace znamenat pro změnu ÚP týkající se garáží na ul. 
Vyškovská?  
Starostka: Nic to znamenat nebude, bude pokračovat pořizování změny, nedojde k prodloužení.  
Občanka M. Bezděková se zeptala na další změnu ÚP, která se jí týká.  
Starostka: Bude to stejný postup. Každý případ (jednotlivé žádosti o změnu ÚP) je jiný, nejde to 
globalizovat. Nyní je na webových stránkách městyse zveřejněna aktuální schválená Zpráva 
o uplatňování ÚP. Dosud zde byla uvedena pouze navrhovaná verze. Požádala Ing. arch Vávru 
(předsedy komise výstavby a územního plánování), aby problematiku osvětlil.  
Ing. arch. Vávra: Městys uvažuje o pořízení nového územního plánu nebo větší změnu stávajícího 
ÚP s převedením stávajícího ÚP do nové metodiky, nyní není důvod probíhající změny ÚP 
přerušovat.  
Občan J. Dvořák: Jak moc jsou pro městys závazná doporučení např. výška budov? Jak se řeší 
plánované vybudování skladovacích prostor v průmyslové zóně (budova p. Grygy).  
Ing. arch. Vávra: Pořizovaná změna ÚP to bude vyhodnocovat. Můžou se nastavit nové podmínky. 
Tuto změnu bude schvalovat ZM včetně rozsahů a limitů. Sklad pana Grygy v průmyslové zóně 
nyní být postaven nemůže, musela by se projednat dílčí změna ÚP.  
Podnikatel R. Nečas: O jaký časový horizont se jedná? Jak se mohou podnikatelé zařídit?  
Ing. arch. Vávra: Sešlo se několik věcí - komunální volby, na minulém ZM byl zvolen nový pověřený 
zastupitel, současně probíhala nemoc pořizovatelky ÚP (MěÚ Blansko) – práce na změnách ÚP 
ale probíhají dále. Podle pořizovatelky se může jednat o cca půl roku.  
J. Plch: Podnikatelé se můžou řídit podle současného ÚP.   
 
 
2. Schválení Smlouvy o účasti městyse Jedovnice na financování díla „Jedovnice – 
modernizace OK2A a dostavba trubní retence na jednotné kanalizaci“ 
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starostka neměla žádné další doplnění.  
Obsah:  
Jedná se o smlouvu se „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí na financování vypracování 
dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení díla „Jedovnice - modernizace OK2A 
a dostavba trubní retence na jednotné kanalizaci“ v oblasti Pod Horkou.  
Celková cena díla je ve výši 1.287.000 Kč, v roce 2023 se bude z rozpočtu městyse hradit částka 
ve výši 510.000 Kč a zbývající částka ve výši 777.000 Kč bude hrazena z rozpočtu městyse na rok 
2024. Smlouva je přílohou materiálu.  
Rozprava:  
J. Plch: OK2A je označení pro odlehčovací komoru – průtlak  
L. Blažek: U rybníku Dymák už je tato věc hotová a bude se pokračovat směrem k Horce. Jedná 
se o komoru, která bude sloužit k odlehčování v případě přívalových dešťů.  
G. Magula: Celá investiční akce byla plánovaná už minulým ZM. Svazek vodovodů a kanalizací 
provedl průzkum, jak se dá předejít situacím, aby v případě přívalového deště nestála voda 
(zátopy) na náměstí nebo na jiných místech v městysu. Odlehčovací trasa se bude stavět 
ve čtyřech etapách. Dobudování cca za 5 let. Bude vybudována retenční nádrž, suchý poldr.    
Usnesení: 
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje Smlouvu o účasti městyse Jedovnice 
na financování díla „Jedovnice – modernizace OK2A a dostavba trubní retence na jednotné 
kanalizaci“ se „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01  
Boskovice.  
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
 
3. Schválení 2. aktualizace Strategického plánu rozvoje městyse Jedovnice   
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starostka neměla žádné další doplnění.  
Obsah:  
V souvislosti s plánovaným podáním žádosti o dotaci na projekt vybudování chodníků u okružní 
křižovatky II/373 v rámci 41. výzvy IROP, byl aktualizován Strategický plán rozvoje týkající se 
oblasti pěší infrastruktury.  
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Do SP byl doplněn bod č. 1.2.4 Pěší infrastruktura (bezpečnost chodců), návrh 2. aktualizace SP 
je přílohou materiálu.  
Rozprava:  
Občan M. Kala: O jakou oblast se jedná? 
Podnikatel R. Nečas: Proč nejsou součástí mapy, aby občan věděl, o jakou lokalitu se jedná?  
D. Cejnarová: O celé Jedovnice, nebyly zpracovány žádné přílohy a mapky.   
Starostka: Jedná se o chodník, který vede od pěší stezky z Kopce směrem k zastávce Újezd 
a z druhé strany od drogerie před dům paní Hoppe.  
A. Bayerová: Aby městys mohl požádat o dotaci, musí se doplnit strategický plán rozvoje. Jedná 
se o nový chodník od zastávky od Brna pod svahem a druhá část je na druhé straně.  
J. Plch: V minulém volebních období se v ZM opakovala rozprava, jestli městys má dostatečně 
obsáhlý strategický plán. Městys musí chodník zafinancovat ze svého rozpočtu, protože JMK hradí 
pouze náklady na krajskou komunikaci. Je šance získat dotaci, aby celá částka nešla z rozpočtu 
městyse. Cílem je zpracovat Strategický plán rozvoje městyse Jedovnice lépe, než je stávající stav.  
Starostka: Během roku 2023 se bude pracovat na jeho tvorbě, cca v září roku 2023 by měl být 
nový strategický plán zpracován. Součástí tvorby plánu je také komunikace s občany, kteří se 
k tomu budou vyjadřovat.    
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice projednalo 2. aktualizaci Strategického plánu rozvoje 
městyse Jedovnice platného do 31. 12. 2024. Předmětem aktualizace strategického 
dokumentu bylo doplnění analytické a návrhové části dokumentu o oblast bezpečné pěší 
infrastruktury městyse. Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje 2. aktualizaci 
Strategického plánu rozvoje městyse Jedovnice. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželi  
 
 

4. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo II/373 Jedovnice průtah 
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starostka doplnila, že se jedná o stejnou komunikaci 
jako se jednalo v předchozím bodě.   
Obsah:  
ZM je předložen ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo II/373 Jedovnice průtah s firmou 
IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00  Brno, IČO 25322257.  Předmětem dodatku jsou 
vícepráce. Při výkopových pracích byla zastižena kanalizace DN 500 ve správě VAS Boskovice, 
která byla v havarijních stavu. Potrubí kanalizace bylo nutné vyměnit. Nad částí vyměňované 
kanalizace byl již zrealizovaný nových chodník (jedná se o 50 m2 nového chodníku). Bylo nutné 
chodník rozebrat, odstranit podkladní vrstvy, provést opravu kanalizace (řeší samostatně VAS 
Boskovice (přehutnit pláň pod chodníkem, znovu realizovat podkladní vrstvy chodníku a znovu 
položit kryt chodníku. Dále byly odstraněny a znovu položeny záhonové a silniční obruby 
u chodníku.  
Vícepráce jsou vyčísleny ve výši 86.320,18 Kč (původní cena 2.428.319,47 Kč) vše bez DPH.  
Rozprava:  
Podnikatel R. Nečas: Bude chodník vybudován, když městys nezíská dotaci?  
Starostka: Chodník se buduje a bude dobudován, až budou vhodné klimatické podmínky.   
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo II/373 Jedovnice 
průtah s IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00  Brno, IČO 25322257.    
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
Mgr. Jitka Teturová odešla ze zasedání ZM.  
 
 
5. Schválení Darovací smlouvy a dohody o převodu práv a povinností ze stavebního 
povolení 
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starostka neměla žádné další doplnění.  
 
 



 4 

Obsah:  
ZM je předložena ke schválení Darovací smlouva a dohoda o převodu práv a povinností 
ze stavebního povolení. V roce 2018 darovali manželé Ing. J. H. a Ing. J. H., Jedovnice, pozemek 
p. č. 2322/67 obci. Následně se na této parcele vybudovala komunikace (Kniesova ulice) včetně 
veřejného osvětlení. V Darovací smlouvě ze dne 5. 9. 2018 nebylo veřejné osvětlení uvedeno. 
Touto smlouvou přejde VO bezplatně do majetku obce. 
Rozprava: 
L. Blažek: Přebíráme VO, které je zkolaudováno? 
D. Holasová (pracovnice SO): Nyní potřebujeme převést právo na městys, aby se mohlo VO 
zkolaudovat.  
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje Darovací smlouvu a dohodu o převodu práv 
a povinností ze stavebního povolení s manžely Ing. J. H. a Ing. J. H., Jedovnice.  
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
 
6. Schválení Kupní smlouvy o převodu vlastnictví nemovitostí (Pohostinství Chaloupkách) 
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starostka neměla žádné další doplnění.  
Obsah:  
Na 2. zasedání zastupitelstva městyse dne 24. 11. 2022 byl schválen záměr koupit nemovitost - 
Pohostinství v Chaloupkách do majetku městyse za cenu ve výši maximálně 4.200.000 Kč. Nyní 
je ZM předložena ke schválení Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitostí na stavbu č.p. 763 
na pozemku p.č. 839 a pozemku 841/2 v celkové ceně 4.100.000 Kč. Tato částka bude uhrazena 
z rozpočtu městyse na rok 2022.  
Smlouva je přílohou materiálu.   
Rozprava:  
Starostka: Bylo prověřeno, že nabytí právní moci je platné (informace pro pana Blažka z minulého 
ZM). Sál v Chaloupkách je už v majetku městyse, takže nyní se kupuje i hospoda.   
A. Bayerová: Při rozhodování o koupi se přihlíželo k tomu, že k sálu není nyní WC a voda. 
Starostka: Aktuálně by se hospoda mohla využívat pro občany na konání soukromých oslav. 
V budoucnu budou zpracovány projekty na možné využívání objektu. Jedná se o strategickou věc. 
Prostory lze využívat pro potřeby Dymáčku nebo ostatních jedovnických organizací a spolků. 
Pokud by městys hospodu nekoupil, nemohl by využívat bez WC ani sál.  
A. Bayerová poděkovala Leoši Blažkovi, který byl „hnací motor“ této koupě.   
Starostka: Součástí koupě je také vybavení, proto není nutné dokupovat nějaké velké zařízení.  
J. Plch: Už v minulém období byla myšlenka ZM dobudovat k sálu sociální zařízení. Nyní když se 
objevila možnost koupě, tak se řeklo, že to bude levnější než přistavovat soc. zařízení.   
J. Stehlíková: Sál se už využívá nyní a bude se využívat i nadále např. ke koncertům, charitativním 
akcím, plesům a nově i k oslavám (tato možnost v městysi dosud chyběla).  
Občan L. Pernica: Z čeho se bude nákup investovat?  
Starostka: Z peněz rozpočtu na rok 2022.  
J. Plch: Hospodaření městyse skončilo přebytkem, který končí v rezervě (způsob zaúčtování) 
a nyní se část použije na tuto koupi. Městysu vznikají přebytky v rozpočtu proto, že se plánuje 
akce, kterou dokrývá dotace, ale městys musí mít na tuto akci rezervované také svoje peníze. Když 
se dotace nezíská, zůstávají v rozpočtu volné prostředky. 
Občan L. Pernica: Jsou to vyhozené peníze. Proč obec nevybuduje kabiny pro fotbalisty?  
Starostka: To je věcí názoru a priorit, co se rozhodne ZM udělat jako první. Na všechno peníze 
v rozpočtu nejsou. Je to šance, která se neopakuje.  
Občan J. Dvořák: Využití hospody je věc jedna, ale když vedle bydlí lidé, byl by rád, kdyby se 
dodržoval noční klid a kontrolovala by to obecní policie 
I. Kocmanová: Nové ZM má zájem, aby se strategický plán městyse řídil názory občanů. Budou 
probíhat dotazníky a jednání s občany, ze kterých vyjde výstup, kterým se ZM bude řídit. Nebude 
se budovat, co chce ZM, ale co chtějí lidé a k tomu by měl sloužit nový strategický plán.  
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Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje Kupní smlouvu o převodu vlastnictví 
nemovitostí - stavby č.p. 763 na pozemku p.č. 839 a pozemku 841/2 (Pohostinství 
v Chaloupkách) s L. C. a R. C., Ostrov u Macochy, a Z. K., Jedovnice.  
Hlasování: 11 pro, 1 proti, 0 zdržel se 
 
 
7. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro JSDH 
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starostka neměla žádné další doplnění.  
Obsah:  
Městys obdržel rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím kraje 
z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2022 ve výši 
126.138 Kč. 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace je přílohou materiálu.    
Rozprava: 
M. Prause: Je to jedna část z dotace, jedná se o dotaci na výjezdy JSDH mimo obec.  
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice souhlasí s přijetím účelové neinvestiční dotace 
na zabezpečení akceschopnosti JSDH Jedovnice na rok 2022 ve výši 126.138 Kč.  
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 

 
8. Informace o výši nákladů za odpady za rok 2022 
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starostka neměla žádné další doplnění.  
Obsah:  
Na základě OZV o místním poplatku za odpady je nutné každý rok předkládat zastupitelstvu 
městyse k informaci výši úhrady nákladů za odpady hrazené městysem. V roce 2022 činil rozdíl 
mezi příjmy a výdaji, který městys hradí, částku ve výši 773.012 Kč (v roce 2019 činil částku ve výši 
1.682.050, v roce 2020 činil částku ve výši 1.490.842 Kč, v roce 2021 částku ve výši 1.392.073 Kč). 
Z uvedených částek je vidět, že díky zaváděným opařením ve způsobu nakládání s odpady, 
městys každý rok doplácí za odpady nižší částku. V roce 2023 však lze předpokládat, že náklady 
za likvidaci odpadu budou minimálně ve stejné výši jako v roce 2022 nebo se budou z důvodu 
inflace a zvýšení vstupních nákladů zvyšovat. Přehled nákladů za jednotlivé druhy odpadů 
a přepočet nákladů na občana, popř. chatu, je uveden v příloze materiálu.                 
Rozprava:  
Starostka poděkovala panu Luďku Křetínskému (referent odpadů) za to, že se náklady na odpady 
dlouhodobě snižují. Věnuje tomu velkou pozornost, a to zejména tříděnému odpadu. Od roku 2025 
budou pravděpodobně zpřísněny podmínky, stát bude na obce tlačit, aby došlo k vyrovnání výše 
poplatku za odpady a nákladů obce za odpady. Nebude možné, aby obec doplácela. Od 1. 1. 2023 
bude působit v Jedovnicích nová svozová firma, která má jiný systém účtování odpadů. Fakturace 
bude nově za hmotnost, takže se zohlední třídění. Dosud se vyváželo za svoz podle počtu popelnic 
bez ohledu na to, jaké je v nich množství odpadu. Celý příští rok i rok 2024 bude komunální odpad 
svážen stejným způsobem jako nyní. Jednatelka TSMH sdělila, že došlo k pozastavení dotací 
na barevné popelnice pro občany, budou opět nastartovány v polovině příštího roku, takže dojde 
k časovému posunu jejich zavedení na začátek roku 2025.  
Občan Z. Štrajt: Kdo bude nová svozová firma v Jedovnicích?   
Starostka: Novou svozovou firmou budou Technické služby Malá Haná.  
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice bere na vědomí informaci o výši nákladů za sběr a svoz 
komunálního odpadu za rok 2022.   
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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9. Schválení OZV č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starostka neměla žádné další doplnění.  
Obsah:  
ZM je předložena ke schválení OZV č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství. Tato OZV nahrazuje OZV č. 4/2021 ze dne 14. 12. 2021. Důvodem vzniku nové OZV 
je navýšení sazby poplatku ze stávajících 600 Kč tak, aby došlo ke snížení doplatku obce 
za systém odpadového hospodářství. Stát bude požadovat po obcích, aby jejich odpadové 
hospodářství bylo rozpočtově vyrovnané, což nyní není. Aby v budoucnu nedošlo ke skokovému 
nárůstu poplatku za občana, je už nyní vhodné navýšit tento poplatek. Vzhledem k ekonomické 
situaci (vysoká inflace) a růstu nákladů (ceny pohonných hmot) lze očekávat, že doplatek obce 
za vývoz komunálního odpadu bude minimálně ve stejné výší.    
Rozprava:  
Starostka: Z důvodu vyrovnanému financování nákladů na odpady je nutné poplatek za odpad 
navýšit. Je navrhováno navýšení poplatku o částku 200 Kč (na 800 Kč/rok/občan). Přepočet 
na jeden měsíc na jednoho občana je cca 17 Kč. Obec tím získá prostředky na to, aby je mohla 
investovat.    
I. Kocmanová: Navýšení se bude týkat také chatařů?  
Starostka: Ano, u chat se platí za 1 chatu, pokud zde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu.  
A. Bayerová: ATC má vlastní vývozovou agendu, odpady z kempu nesouvisí s odpadem Jedovnic. 
Dále vysvětlila historii vývozu odpadů v Jedovnicích. 
Podnikatel R. Nečas: Od 1. 1. 2023 bude v Jedovnicích vyvážet odpad společnost, která je 
založená 2 roky.  
Starostka: Je to společnost, která už pracuje déle než 2 roky. Proběhlo také jednání s firmou AVE 
(současný vývozce odpadu), ale nebyli schopni zajistit třídění odpadů u občanů, pouze přidávat 
„odpadová hnízda“ po obci. I pro vzhled obce bude lepší, když budou třídit přímo občané.    
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022, 
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.  
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
 
10. Schválení navýšení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starostka neměla žádné další doplnění.  
Obsah:  
Neuvolněným členům zastupitelstva obce může být dle § 72 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna. Její maximální výši stanoví prováděcí právní předpis 
(Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění). Výši měsíční odměny stanovuje zastupitelstvo 
městyse. Odměna se neuvolněnému členovi zastupitelstva městyse poskytuje ode dne, který 
stanoví zastupitelstvo městyse (nelze zpětně).  
Při souběhu funkce radního a předsedy komise či výboru je návrh 50% odměny radního a 50% 
odměny předsedy komise či výboru. 
Pro funkci radního bez předsedy není odměna navržena, protože každý člen RM je současně 
předsedou komise.   
Navržená výše odměn: 
Člen ZM bez funkce      1.805 Kč  
Člen ZM + předseda komise a výboru    3.611 Kč  
Pro souběh funkcí radní + předseda výboru nebo komise  5.417 Kč 
Neuvolněný místostarosta      10.725 Kč ……. stejná výše, již  

schválená 24. 11. 2022 

Rozprava:  
G. Magula: Navýšení je změna ze zákona, kterou požaduje ministerstvo? 
Starostka: Ne, od nového roku ještě dojde ve vyhlášce k dalšímu navýšení možných maximálních 
odměn pro zastupitele. 
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Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 
o obcích stanoví odměnu za výkon neuvolněného člena zastupitelstva městyse ve výši 
1.805 Kč.  

Zastupitelstvo městyse Jedovnice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 
o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva a předsedy 
výboru a komise ve výši 3.611 Kč.  

V případě souběhu funkcí radního a předsedy výboru nebo komise se odměna 
neuvolněnému členovi zastupitelstva městyse poskytne ve výši 5.417 Kč.  

Zastupitelstvo městyse Jedovnice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 
o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva městyse 
se budou poskytovat od 1. 1. 2023. 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
 
11. Zřízení Rady pro informační média a jmenování členů 
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starostka neměla žádné další doplnění.  
Obsah:  
Městys Jedovnice provozuje obecní média, jejichž účelem je informovat veřejnost o dění v městysi. 
V současné době není vytvořena celková koncepce, která by systematicky koordinovala jednotlivá 
média (zpravodaj, infokanál, kabelovka, webové stránky, hlášení rozhlasu, sociální sítě...), 
určovala jejich jednotný vizuální styl či zabezpečovala jejich fungování v dlouhodobém horizontu. 
Vytvořením Rady pro informační média dojde k propojení tištěných i elektronických médií, 
ke zvýšení informovanosti občanů, k lepší dostupnosti informací jak pro občany, tak 
pro představitele městysu.  
Záměr spočívá v sestavení pracovní skupiny - Rady pro informační média, která by 
fungovala částečně jako výkonný, poradní, kontrolní, iniciační a koordinační orgán, jemuž budou 
zastupitelstvem svěřeny určité kompetence. Díky této radě dojde k efektivnějšímu a modernějšímu 
fungování médií, ke zlepšení komunikace mezi médii samotnými, mezi médii 
a zastupitelstvem/radou městyse, úřadem městyse, občany apod. 
Přílohou materiálu je prvotní návrh možných kompetencí, které by Rada pro informační média měla 
ve své působnosti, který je určen k projednání a dalšímu propracování. Nyní ještě není předložen 
ke ZM ke schválení.  
Rozprava:  
D. Cejnarová: Záměrem zřízení rady je propojení informačních médií, aby došlo k jejich vzájemné 
koordinaci. Měla by se vytvořit pravidla a zabezpečit jednotný vizuální styl a podklady k propagaci, 
podpořit komunikaci mezi veřejností a úřadem. Rada by měla dohlížet na vyváženost 
a transparentnost, aby mohli do zpravodaje přispívat také občané. Kompetence rady budou 
zveřejněny občanům. Anketa pro obsah budoucího zpravodaje poběží do konce roku, když se 
občané zapojí, mají možnost ovlivnit obsah zpravodaje.  
L. Blažek: Komu se bude tato rada zodpovídat? 
Starostka: Zastupitelstvu, nebude do jejích kompetencí zasahovat RM.  
D. Cejnarová: Například jednou ročně bude rada předkládat ZM zprávu o své činnosti.  
G. Magula: Paní Doleželová si bude sama tvořit pravidla pro obecní facebook? 
D. Cejnarová: To zatím není stanoveno.  
G. Magula: Takže jeden člověk bude zpravovat zpravodaj, jeden facebook a dva Infokanál?  
D. Cejnarová:.Předpokládá se vznik dalších rad pro jednotlivá média. V současné době je facebook 
kultury a Infokanálu, ale není žádná obecná část, kde by mohli reagovat zastupitelé a představitelé 
úřadu 
G. Magula: Kdo bude členem těch redakcích? Např. občané, kteří budou mít zájem? 
D. Cejnarová: V současné době není informační kanál mezi občany a úřadem. Budou pravidla 
pro publikování občanů. 
G. Magula: Pravidla bude schvalovat ZM? 
Občanka M. Bezděková: Chybí ji jako zástupce Infokanálu pan Matuška.  
Starostka: Rada bude zastřešovat všechna média. V roce 2023 bude probíhat tvorba nových 
webových stránek městyse. Jedna zpráva se přepíše automaticky na všechna média. Je plán, aby 
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každá redakce měla své zástupce v Radě. V rámci nových stránek bude i možnost zarezervovat 
veřejné místnosti a prostory (KD, sál v Chaloupkách, víceúčelové hřiště atd.).  
J. Plch: Jedná se o dva okruhy problému – technický (provázání) a druhý, jak kdo bude nebo 
nebude vstupovat do obsahu informačních médií. Zpravodaj v minulém období spadal pod přímou 
kontrolu úřadu městyse a občané měli zakázáno v něm publikovat. Tato navrhovaná rada 
pro informační média by měla být orgánem, který bude mít důvěru ZM.   

A. Bayerová odešla ze zasedání ZM.   

Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice zřizuje Radu pro informační média a jmenuje její členy:  
- Michaelu Doleželovou 
- Soňu Plchovou 
- Jitku Teturovou 
- Dominika Málka 
- Marka Kalu  
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 3 zdržel se 
 
 

12. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a zastupitelem 
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starostka neměla žádné další doplnění.  
Obsah:  
Od 1. 1. 2018 je zavedena pravomoc ZM vyslovit souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu 
mezi obcí a členem zastupitelstva obce. Protože člen Zastupitelstva městyse Jedovnice Ing. Josef 
Matuška bude mít od 1. 1. 2023 uzavřenou novou Dohodu o pracovní činnosti s městysem 
Jedovnice na výkon správce www stránek a Infokanálu, je ZM předložen souhlas s touto dohodou.    
Rozprava: bez připomínek  
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice souhlasí s uzavřením Dohody o pracovní činnosti mezi 
městysem Jedovnice a Ing. Josefem Matuškou na výkon správce www stránek a Infokanálu. 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
 
13. Rozpočtové opatření č. 11/2022 
Písemný materiál obdrželi všichni před zasedáním ZM, starostka požádala ekonomku 
Ing. Průchovou, aby podala bližší informace.  
Obsah:  
Z důvodu přesunu rozpočtových prostředků (plánovaného nákupu nemovitosti v Chaloupkách 
a přijetí dotace pro JSDH) je zastupitelstvu městyse předloženo ke schválení toto rozpočtové 
opatření.  
Rozprava: bez připomínek  
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2022 dle 
předloženého návrhu. 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 zdržel se 
 

A. Bayerová se vrátila na zasedání ZM.    

 
14. Rozpočet městyse Jedovnice pro rok 2023 
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starostka neměla žádné další doplnění.  
Obsah:  
ZM je předložen ke schválení návrh rozpočtu městyse na rok 2023, který je vyrovnaný a byl řádně 
zveřejněn na úřední desce v souhrnném paragrafovém členění, příp. v členění na rozpočtové 
skupiny, oddíly nebo pododdíly – Odvětvové třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 412/2021 
Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů § 12. V položkovém členění byl rozpočet 
zveřejněn na webových stránkách městyse v sekci Rozpočet. Návrh rozpočtu bude oproti 
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zveřejněnému návrhu aktualizován ke stavu dne 15. 12. 2022 a usnesení schválených na tomto 
zasedání ZM.   
Rozprava:  
V. Průchová (ekonomka) vysvětlila změny, které proběhly od doby zveřejnění návrhu rozpočtu 
na ÚD a jsou promítnuty do navrženého rozpočtu ke schválení: 
- navýšení poplatku za odpad o 200 Kč/občan/rok má vliv na navýšení rozpočtovaných příjmů 
o 600.000 Kč. Celkem je nyní příjmová část rozpočtu ve výši 94.168.200 Kč.  
- výdajová část – bylo zapracováno schválení smlouvy se SVaK, dále žádost SPŠ Jedovnice 
ve výši 20.000 Kč, zálohy na plyn v DPS se navýšily o 320.000 Kč a na radnici o 110.000 Kč. 
Zvýšené výdaje se promítnou v položce rezerva a jejich celková výše je 94.168.200 Kč.   
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje rozpočet městyse pro rok 2023 včetně 
rozpočtu sociálního fondu. Celkové příjmy rozpočtu ve výši 94.168.200 Kč, celkové výdaje 
ve výši 94.168.200 Kč. Stanovuje jako závazné limity rozpočtu celkové výdaje 
na jednotlivých paragrafech, příp.  rozpočtových skupinách, oddílech nebo pododdílech. 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
 

15. Zplnomocnění rady městyse ke schválení Rozpočtového opatření č. 12/2022  
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starostka neměla žádné další doplnění.  
Obsah:  
Z důvodu přesunu rozpočtových prostředků v období do konce roku je nutné zplnomocnit radu 
městyse ke schválení posledního rozpočtového opatření ke dni 31.12. 2022.     
Rozprava: bez připomínek 
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice deleguje pravomoc zastupitelstva městyse na radu 
městyse schválit rozpočtové opatření č. 12/2022 dle skutečného stavu příjmů a výdajů 
v prosinci 2022. 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
 
16. Různé 
Starostka: Na ustavujícím zasedání ZM konaném dne 24. 10. 2022 bylo schváleno usnesení č. 23: 
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje provedení mimořádného auditu přezkoumání 
hospodaření městyse Jedovnice prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Uvedla, 
že JMK byl požádán na základě tohoto usnesení o provedení mimořádného auditu. JMK bylo 
sděleno (odpověď je přílohou tohoto zápisu), že zákon nedává JMK možnost vykonávat něco jako 
mimořádný audit na základě žádosti obce.    
L. Blažek: Nemělo by se usnesení o mimořádném auditu zrušit? 
J. Plch: Není důvod ho rušit, bylo řešeno.   
 
Občanka Z. Šíblová: Může se nyní občanům sdělit výčet investic schválených v rozpočtu městyse 
na rok 2023 v hodnotě nad 3 mil. Kč?  
Starostka: Vybudování komunikace v Chaloupkách, v plánu je oprava všech komunikací 
v Chaloupkách, které dosud nejsou opravené. Bylo požádáno o dotaci, nevyšla, nyní je vypsaná 
nová dotace, ale spoluúčast je pouze 50 % a podmínka platného stavebního povolení.  
V. Průchová (ekonomka): V rozpočtu je na komunikace v Chaloupkách vyčleněna částka 15 mil. 
Kč.  
Občanka D. Mazánková: Komunikace v Chaloupkách by se měly opravit.  
L. Blažek: Pracuje se na tom, celé Chaloupky jsou zaměřené a vyprojektované. Je nutné zbudovat 
opěrnou zeď u Kuchařových cca za 3 mil. Kč. Se společností E.ON není rozumná řeč, může se 
stát, že se opraví komunikace a bude se muset za krátkou dobu opět rozkopat. Cca 60 % občanů 
nechce do fasády svého domu umístit elektrické skříně, proto se nedává elektrické vedení do země 
a hrozí, že se udělá asfaltový povrch a bude se následně překopávat.  
M. Prause: I v minulém volebním období se pro Chaloupky dělalo. Vznikla projektová 
dokumentace, aby se po částech začaly opravovat. Víme, že se to musí provést.  
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L. Blažek: Velký problém je parkování. Odstavné plochy se dělají proto, že není třeba žádné 
stavební řízení, ale vybudování parkoviště do stavebního řízení spadá.   
Občan J. Dvořák: vybuduje se chodník v Chaloupkách směrem od zastávky? Při budování by se 
mělo pohlídat, aby se nezvyšoval a zůstal ve stejné výšce.  
V. Průchová: Další investiční věci v rozpočtu na rok 2023 jsou víceúčelové hřiště, dětské hřiště 
u Olšovce, oprava ul. Podhájí u Zelinků.  
Občanka D. Mazánkova: Je udělaná pěkná cesta směrem k ČOV, ale není zde umístěná ani jedna 
lavička.    
D. Cejnarová: Jedná se o celkovou koncepci veřejných prostranství v Jedovnicích, toto je oblast, 
ve které by se měli občané vyjádřit. Z jejich názorů se bude vycházet.   
I. Kocmanová: MAS Moravský kras zveřejnil dotační oblasti, které bude podporovat. Za Jedovnice 
se požádalo o úpravu veřejného prostranství v Chaloupkách (náves), úprava dětského hřiště 
u Olšovce a zbylých ploch kolem hřiště. MAS výzvy vyhlásí během tří měsíců a nejlépe, kdyby měl 
městyse vypracované projekty včetně stavebního povolení. A to tu není.  
D. Cejnarová: Je třeba vše řešit koncepčně, a proto je nutné mít strategický plán.  
 
Občan M. Chlup: Odhrnování sněhu technickými pracovníky obce - na ul. Barachov č.e. 400 a 133 
za celý týden zde neprojelo auto. Není to tu posypané ani prohrnuté. Komunikace u Maříků 
ke Švédům je nesjízdná. Nebylo by možné tuto komunikaci zpevnit?  
G. Magula: Nežijí zde lidé s trvalým bydlištěm.  
Občan J. Král: Nejedná se o komunikaci, ale trvalý travnatý povrch, takže se musí tato plocha 
teprve do komunikací dostat – papírově to dořešit.  
L. Blažek: Tato cesta by se musela zlegalizovat. Chatová oblast administrativně cesty nemá, je 
zde vedená pouze jedna cesta, a to ta hlavní.  
L. Kolář (velitel obecní policie): Měly by se zlegalizovat všechny komunikace v chatové oblasti.  
J. Plch: Když někde vzniká výstavba na zelené louce, tak obci převedou majitelé komunikaci 
zdarma. V těchto místech jsou domky, které nemají číslo popisné. Když zde žijí lidé celoročně, měli 
by si zde vybudovat komunikaci na vlastní náklad a obci ji převést.  
G. Magula: Za svoje náklady zde vybudovali kanalizaci, chtějí trochu lidského zacházení.  
D. Holasová (pracovnice SO): Tyto cesty v rekreačních oblasti jsou přístupy k rekreačním 
objektům, ale nejedná se o komunikace. Na vlastní riziko si lidé vybudovali svoje bydlení a nyní 
chtějí po městysi, aby jim vybudoval za náklady obce přístupovou cestu.  
G. Magula: Obec měla trvat na tom, aby lidé uvedli cestu do původního stavu. 
D. Holasová: Je to složitější řešení, navezení štěrku nic neřeší, protože je to ve svahu. Musí se 
zajistit odvod vody.  
G. Magula: Městys by měl zabezpečit lidem se odtud dostat. 
D. Holasová: A budou se na tom nějak tito lidé finančně podílet?  
Ing. arch. Vávra: Legalizovat zde bydlení je z hlediska ÚP neprůchodné.   
I. Kocmanová navrhla diskusi ukončit, protože se tento problém nyní nevyřeší. Je zde moc 
nevyřešených věcí.  
Starostka: ZM se tím bude zabývat i z důvodu výše nájmu v chatové oblasti, která v současné době 
neodpovídá tržním cenám. Po novém roce se osloví odhadce, který stanoví výši tržního 
nájemného.   
J. Plch a L. Blažek navrhuje, aby se komunikace v chatové oblasti zlegalizovaly.  
L. Blažek: Budu to řešit s paní Holasovou ze stavebního odboru ÚM.  
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Starostka ukončila zasedání ZM ve 20.30 h, poděkovala všem zastupitelům a občanům za výdrž 
a popřála dobrou noc.   
 
 
 
 
 
Zapsala dne 19. 12. 2022 Ing. Marta Tesařová, tajemnice           ………………………………. 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Leoš Blažek    ……………………………….  
 
 
    Zdenek Škvařil   ………………………………. 
   
 
 
 
Starostka: Ing. Irena Žižková                                                  ……………………………...... 
 
 
Místostarostka: Marie Gabrielová     ............................................... 
 
 
 
 


