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Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse č. 4, 
 

které se konalo dne 7. 2. 2023 od 18.00 hodin  
v kinosále kulturního domu 

  
Zasedání zastupitelstva městyse zahájila v 18.08 h starostka městyse Ing. Irena Žižková, která 
na úvod požádala všechny přítomné, aby uctili minutou ticha památku nedávno zesnulého 
zakladatele a dlouholetého ředitele ZUŠ Jedovnice pana Jiřího Gundackera.   
 
Poté uvedla, že zasedání bylo řádně svoláno a zasedání dále řídila. 
 
Dle prezenční listiny, která je přílohou k zápisu, je přítomno 13 zastupitelů, omluveny jsou Mgr. 
Dominika Cejnarová a Mgr. Jitka Teturová.  
Zasedání ZM se zúčastnilo 5 zaměstnanců ÚM a cca 20 občanů a hostů.    
 
Starostka uvedla, že zapisovatelkou dnešního jednání bude tajemnice ÚM Ing. Marta Tesařová.  
 
Za ověřovatele zápisu starostka navrhla paní Ivu Kocmanovou a Ing. Josefa Matušku. Jmenovaní 
souhlasili. 
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje ověřovatele zápisu paní Ivu Kocmanovou a Ing. 
Josefa Matušku.  
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 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: 
-  přesunout body č. 4 a 5 (Schválení smluv o dílo na dětské hřiště u ul. Olšovecká a v ul. 
Legionářská) za bod č. 1. Následovat budou body o schválení podání žádosti o dotaci.    
-   doplnit bod č. 11 – Zápis ze schůze kontrolního výboru      
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje po úpravách a doplnění program 4. zasedání 
zastupitelstva městyse.  
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
Před projednáváním jednotlivých bodů starostka požádala přítomné občany, aby se ti, kteří budou 
chtít přispět do diskuse, představili.  
 
1. Schválení Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb s městem 
Blansko 
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starostka neměla žádné další doplnění.   
Obsah: ZM je předložena ke schválení Smlouva o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních 
služeb s městem Blansko. Město Blansko prostřednictvím příspěvků jednotlivých obcí rozděluje 
finanční prostředky jednotlivým organizacím zařazeným v síti sociálních služeb okresu Blansko. 
Výše požadovaného příspěvku pro rok 2023 je ve výši 134.000 Kč (118.000 Kč prevence + 16.000 
Kč péče) a je stanovena na základě údajů, které MěÚ Blansko poskytli poskytovatelé služeb 
a počtu klientů z dané obce.  
Rozprava: bez připomínek 
Usnesení: 
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě 
sociálních služeb pro rok 2023 s městem Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, 
ve výši 134.000 Kč.     
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 



 2 

 
2. Schválení Smlouvy o dílo č. P22MMR021 na dětské hřiště Olšovecká 

Písemný materiál obdrželi všichni předem, starostka neměla žádné další doplnění.  
Obsah:  
ZM je předložena ke schválení smlouva o dílo č. P22MMR021 mezi firmou hřiště.cz, s.r.o., Příkop 
838/6, 602 00 Brno, IČ 28354303, a městysem Jedovnice na dodávku a instalaci herních prvků dle 
odsouhlasené nabídky, které nahradí zastaralé prvky na dětském hřišti u ul. Olšovecká. Jedná se 
o novou smlouvu, která nahrazuje již schválenou smlouvu radou městyse dne 5. 10. 2022 
usnesením č. 61/16 (toto usnesení bylo revokováno na schůzi RM konané dne 31. 1. 2023). 
Po dohodě s firmou došlo k částečné obměně požadovaných prvků, doobjednání laviček a dohodě, 
že kačírek si zajistí městys sám, čímž došlo k úspoře finančních prostředků, které budou využity 
u hřiště v ul. Legionářská. Celková cena díla je 1,690.370Kč včetně DPH. 
Rozprava: bez připomínek 
Usnesení: 
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje Smlouvu o dílo č. P22MMR021 s firmou 
hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ 28354303, na dodávku a instalaci herních prvků 
na obnovu dětského hřiště u ul. Olšovecká.   
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
 
3.   Schválení Smlouvy o dílo č. SN23LR008 na hřiště Legionářská 
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starostka neměla žádné další doplnění.  
Obsah:  
ZM je předložena ke schválení smlouva o dílo č. SN23LR008 s firmou hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6, 
602 00 Brno, IČ 28354303, na dodávku a instalaci herních prvků dle odsouhlasené nabídky, které 
nahradí část zastaralých herních prvků na tomto hřišti. Cena díla je 293.788 Kč včetně DPH. 
Rozprava:  
J. Šíbl: na základě jaké cenové nabídky bude ZM schvalovat předloženou smlouvu? Bylo 
městysem osloveno tři až pět firem? 
Starostka: původní smlouva na hřiště u ul. Olšovecká byla uzavřena na určitou částku, dodavatel 
s touto částkou počítal a jediná varianta, aby nedošlo k ponížení této částky, bylo využít výměnu 
prvků na dalším dětském hřišti v městysu.   
J. Šíbl: měl se uzavřít dodatek k původní smlouvě 
Starostka: dodatek nelze uzavřít z toho důvodu, že na financování této akce bude požádáno 
o dotaci na JMK a mohl by vzniknout městysu problém a dotace by nemusela být poskytnuta.  
J. Šíbl: stejný problém bude na JMK, když neproběhne výběrové řízení, protože městys nemá 
doloženy další cenové nabídky.  
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje Smlouvu o dílo č. SN23LR008 s firmou 
hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ 28354303, na dodávku a instalaci herních prvků 
na dětské hřiště v ul. Legionářská. 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 3 se zdrželi  
 
 

4. Schválení podání žádosti o dotaci z prostředků JMK na hřiště Olšovecká 
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starostka neměla žádné další doplnění. 
Obsah:  
V rámci krajských dotačních programů pro rok 2023 by městys mohl využít dotační program 
Podpora rozvoje venkova, DT1, na obnovu hřiště Olšovecká. Dotace se poskytuje ve výši 50 %, 
cena dle smlouvy 1.690.370 Kč s DPH. 
Rozprava: bez připomínek  
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje podání žádosti o dotaci z prostředků JMK 
na obnovu dětského hřiště Olšovecká. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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5. Schválení podání žádosti o dotaci z prostředků JMK na obnovu hrobu F. B. Ševčíka   
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starostka neměla žádné další doplnění.  
Obsah:  
V rámci krajských dotačních programů pro rok 2023 by městys mohl využít dotační program 
Podpora památek místního významu, které nejsou prohlášeny kulturními památkami. Minimální 
spoluúčast žadatele je 50 %, cena díla cca 150.000 Kč. 
Rozprava:  
J. Plch: v příštím roce uplyne 200 let od narození F.B. Ševčíka, proto by bylo vhodné zvelebit jeho 
hrob a vrátit ho do podoby, kterou kdysi měl.  
Občan I. Máčel: neměl by být u této příležitosti hrob uznán kulturní památkou? 
J. Plch: do konce měsíce února je termín pro podání žádostí o dotaci. Úprava hrobu, tak jak je 
navržena, bude konzultována s památkovými orgány, protože cílem je podání žádosti o zapsání 
kulturní památky. Vyřízení této žádosti však trvá 5 až 6 let. Až bude hrob kulturní památkou, bude 
podléhat zvýšené ochraně.  
I. Kocmanová: je už částka 150.000 Kč začleněno do rozpočtu městyse?  
Starostka: do rozpočtu bylo začleněno 80.000 Kč 
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje podání žádosti o dotaci z prostředků JMK 
na obnovu hrobu F. B. Ševčíka, který se nachází na místním hřbitově. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
 
6. Schválení převedení peněžních prostředků 
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starostka neměla žádné další doplnění.  
Obsah:  
V současné době má městys zůstatek na běžných účtech v celkové výši 54.075.269 Kč. V nejbližší 
době se začne realizovat pouze akce výstavba multifukčního hřiště a dětského hřiště, proto je 
možné zatím volné finanční prostředky uložit na depozita s krátkou výpovědní lhůtou nebo založit 
spořící účet bez výpovědní lhůty. Volné finanční prostředky tak budou po dobu jejich dočasného 
nevyužívání zhodnocovány.  
Dle nabídek bank, které jsou přílohou, navrhuje ekonomka městyse tyto produkty a částky: 

- 10 mil. Kč vložit na spořící účet u UCB (úrok 5,33 % p.a., bez výpovědi) 
- 10 mil. Kč vložit na spořící účet KB (úrok 6,23 % p.a., výpovědní lhůta 32 dnů) 
- 30 mil. Kč vložit na měsíční termínovaný vklad UCB (6,30 % p.a.) s možností prolongace 

na další období s upravenou výší částky (původní částka navýšená o úroky nebo nižší 
částka)   

Rozprava:  
P. Magula: když městyse bude potřebovat, budou peníze nejpozději do 1 měsíce k dispozici? 
Starostka: na spořícím účtu jsou peníze k dispozici ihned, podmínkou je založení také běžného 
účtu, který je bez poplatku.  
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje převedení finančních prostředků městyse 
Jedovnice v celkové výši 50.000.000 Kč z účtů vedených u České národní banky a Komerční 
banky na vybrané produkty Komerční banky a UniCredit Bank dle předloženého návrhu 
a pověřuje starostku městyse podpisem smluv na tyto bankovní produkty. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
 
7. Schválení oddávajícího s právem nosit státní znak 
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starostka neměla žádné další doplnění.  
Obsah:  
ZM na ustavujícím zasedání konaném dne 24. 10. 2022 oddávající s právem nosit státní znak 
pro volební období 2022 – 2026 členy rady městyse a předsedy komise pro občanské záležitosti. 
Nyní je navržena jako další oddávající členka zastupitelstva Mgr. Jitka Teturová (působila jako 
oddávající v minulém volebním období).    
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Rozprava: bez připomínek 
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje Mgr. Jitku Teturovou, členku zastupitelstva 
městyse, oddávajícím s právem nosit státní znak s účinností od 8. 2. 2023 do konce 
volebního období 2022 – 2026.    
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 

 
8. Volba zástupce do Školské rady ZŠ Jedovnice 
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starostka neměla žádné další doplnění.  
Obsah:  
Městys obdržel rezignaci stávajícího zástupce zřizovatele ve Školské radě ZŠ Jedovnice Mgr. 
Zdeňka Doležela, který je zároveň jejím předsedou. Zřizovatel má ve školské radě 3 zástupce. 
Současní zástupci byli jmenováni na funkční období školního roku 2021/22 až 2023/2024. Kromě 
Mgr. Doležela to jsou RNDr. Anna Bayerová, Ph.D., a Ing. Josef Matuška.  
Ve školské radě mají zájem pracovat Mgr. Petr Magula (zastupitel) a Mgr. Tereza Mrhálková.  
Rozprava:  
Starostka: navrženi jsou dva kandidáti, oba s návrhem souhlasili. Hlasování bude probíhat 
v souladu s Volebním řádem, který je přílohou Jednacího řádu ZM. Zastupitelé budou vyzváni, aby 
řekli jméno toho, pro kterého hlasují.  
Starostka zahájila hlasování:  
Výsledek hlasování. 
- Petr Magula, 8 pro 
- Tereza Mrhálková, 4 pro 
- 1 se zdržel  
Usnesení:  
1. Zastupitelstvo městyse Jedovnice bere na vědomí rezignaci Mgr. Zdeňka Doležela 

na člena Školské rady ZŠ Jedovnice.  
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
2. Zastupitelstvo městyse Jedovnice zvolilo Mgr. Petra Magulu za zástupce zřizovatele 

ve Školské radě ZŠ Jedovnice na funkční období do konce školního roku 2023/2024. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
 
9. Schválení Kompetencí Rady pro informační média, Pravidel pro facebookové stránky, 

Pravidel pro vydávání Jedovnického zpravodaje a jmenování šéfredaktorů a zástupců 
šéfredaktorů  

Písemný materiál obdrželi všichni předem, starostka neměla žádné další doplnění.  
Obsah:  
ZM jsou předloženy ke schválení: 

- Kompetence Rady pro informační média 

- Pravidla pro facebookovou stránku Kultura a informační centrum Jedovnice 

- Pravidla facebookové stránky Městyse Jedovnice (oficiální stránka obce)  
- Pravidla pro vydávání Jedovnického zpravodaje 

Pravidla pro webové stránky městyse Jedovnice a Jedovnický infokanál budou předloženy ZM 
ke schválení na následujícím zasedání.  
Dále RIM jmenovala: 

- Šéfredaktorkou Jedovnického zpravodaje Michaelu Doleželovou a zástupkyní 
šéfredaktorky Soňu Plchovou 

- Šéfredaktora Jedovnického infokanálu Josefa Matušku  
- Administrátora facebookové stránky Kultura a informační centrum Jedovnice Michaelu 

Doleželovou a Josefa Matušku (zástupce) 
- Administrátory webové stránky Městys Jedovnice a facebookové stránky Městys Jedovnice 

Marka Kalu a Dominika Málka 
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Rozprava:  
J. Šíbl navrhl hlasovat o každém navrženém jménu samostatně  
L. Blažek: z jeho pohledu nejsou předložené dokumenty dobře nachystány, dnes ve 14 h přišla 
další oprava a doplnění dokumentu, což bylo pozdě, protože zastupitelé neměli čas si tento 
dokument pročíst. Někteří navržení šéfredaktoři a jejich zástupci jsou v pracovně právním vztahu 
s městysem, proto není možné je jen tak odvolávat. Je to napadnutelné.  
Starostka: proto bylo upraveno, že odvolání a jmenování bude schvalovat ZM  
S. Plchová: dnes se upravilo pouze několik vět, nejednalo se o závažné a rozsáhlé změny  
Tajemnice: už při prvním předložení navržených dokumentů jsem poukázala na problém jmenování 
a odvolání členů, kteří jsou zaměstnanci nebo mají uzavřenou DPČ nebo DPP. Proto bylo 
do dokumentů doplněno, že o tom bude rozhodovat ZM. Členové ZM budou před hlasováním 
informováni o návaznosti na pracovní náplň zaměstnance nebo existenci DPP nebo DPČ.   
J. Matuška upozornil na nepřesnosti, které v dokumentech našel: není jednotně uváděno JZ nebo 
pouze zpravodaj (ujednotit). Dále se ptal, jestli inzerce je myšlená jako placená nebo může být 
i bezplatná? Dále navrhl, aby součástí dokumenty nebyla jména, aby se nemusel při každé změně 
schvalovat.   
S. Plchová: inzerce je nastavena stejně jako tomu bylo vždy tzn. včetně řádkové. Jména je možné 
upravit.  
I. Máčel: výkon redaktora je úvazková funkce? 
Starostka: úvazková funkce je pouze paní Doleželová, ostatní nejsou úvazkové 
J. Šíbl navrhl do usnesení ke schvalovaným dokumentům uvést po úpravách  
Usnesení:  
1. Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje po úpravách Kompetence Rady 

pro informační média, Pravidla pro facebookovou stránku Kultura a informační centrum 
Jedovnice, Pravidla facebookové stránky Městyse Jedovnice (oficiální stránka městyse) 
a Pravidla pro vydávání Jedovnického zpravodaje.   

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
2. Zastupitelstvo městyse Jedovnice jmenuje šéfredaktorkou Jedovnického zpravodaje 

paní Michaelu Doleželovou. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
3. Zastupitelstvo městyse Jedovnice jmenuje zástupkyní šéfredaktorky Jedovnického 

zpravodaje paní Soňu Plchovou. 
Hlasování: 10 pro, 2 proti, 1 zdržel se 
4. Zastupitelstvo městyse Jedovnice jmenuje šéfredaktorem Jedovnického infokanálu pana 
Josefa Matušku. 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel se 
5.  Zastupitelstvo městyse Jedovnice jmenuje administrátorem facebookové stránky Kultura 
a informační centrum Jedovnice paní Michaelu Doleželovou. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
6. Zastupitelstvo městyse Jedovnice jmenuje zástupcem administrátora facebookové 
stránky Kultura a informační centrum Jedovnice pana Josefa Matušku.  
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
7.  Zastupitelstvo městyse Jedovnice jmenuje administrátora webové stránky Městys 
Jedovnice a facebookové stránky Městys Jedovnice pana Marka Kalu. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
8. Zastupitelstvo městyse Jedovnice jmenuje administrátora webové stránky Městys 
Jedovnice a facebookové stránky Městys Jedovnice pana Dominika Málka.  
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
 
10. Rozpočtové opatření č. 1/2023 
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starostka neměla žádné další doplnění.  
Obsah:  
z důvodu přesunu rozpočtových prostředků (navýšení příspěvku na spolufinancování sítě soc. 
služeb, projekt – Kotvrdovský potok pod parkovištěm Barachov, digitalizace kronik městyse) je 
zastupitelstvu městyse předloženo ke schválení toto rozpočtové opatření  
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Rozprava:  
G. Magula: projektant by měl prodiskutovat s občany bydlícími v okolí jejich návrhy a představy 
na situaci v této lokalitě.   
Starostka: v této chvíli se řeší propadlé místo ne vyústění potoka 
L. Blažek: jedná se o řešení havarijního stavu ne zvelebování 
G. Magula: zná stav v této lokalitě, nebude to pouze dílčí oprava, ale měla by být zásadní  
Starostka: pan projektant bude určitě v tomto směru vstřícný, co se týká vysvětlení svého řešení 
J. Šíbl: není si jistý, jestli všichni zastupitelé nyní mluví o stejné věci     
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2023 dle 
předloženého návrhu. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
 
11. Zápis ze schůze kontrolního výboru   
Písemný materiál obdrželi všichni předem, starostka požádala předsedu KV Ing. Šíbla, aby se 
k zápisu vyjádřil.   
Obsah:  
ZM je předložený zápis ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice, která se 
konala dne 16. 1. 2023. Protože se jednalo o první schůzi KV v novém volebním období, 
předmětem schůze bylo seznámení předsedy KV s činností a pravomocemi KV a s technickými 
záležitostmi.    
Rozprava:  
J. Šíbl dále rozvedl informace ze zápisu.   
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice bere na vědomí zápis ze schůze Kontrolního výboru 
Zastupitelstva městyse Jedovnice ze dne 16. 1. 2023.  
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
 
12. Různé 
G. Magula požádal RM, aby schválila jeho zplnomocnění k jednání s občany týkající se 
modernizace splaškové kanalizace od Senetářova, Krasové a Rudice. Jedná se o opravu této 
kanalizace, aby nedocházelo k tomu, že po náměstí v případě prudkých dešťů bude téci voda. 
Bude třeba projednat s občany věcná břemena v jejich pozemcích. Mělo by se dále pokračovat 
v Habeši a u Hrubé lípy. Požádal, aby byl členem týmu také L. Blažek.  
L. Blažek: proč by tuto věc měli projednávat oni?   
Šíbl: VAS žádá městys o dojednání souhlasů občanů s vodohospodářskou infrastrukturou    
 
A. Bayerová žádá o prověření situace v místech od kostela směrem dolů k silnici. Došlo zde 
ke zrušení zábradlí u Martinásků, takže se nyní nemají občané čeho chytnout. Mělo by se 
rozhodnout, jestli vybudovat nové zábradlí nebo jak dále postupovat. 
J. Šíbl: s panem Kleinem je domluveno, že po dokončení stavby jeho rodinného domu umožní 
městysu umístit zábradlí zpět.  
 
I. Kocmanová: občané se dotazují, jaký nyní bude režim pronajímání sálu v Chaloupkách. Formují 
se už podmínky pronájmu?  
Starostka: nyní se vše projednává, během měsíce února bude věc dořešena  
 
I. Máčel: při ustavujícím ZM bylo schváleno, že na zasedání ZM se nebudou používat 
vysokoškolské tituly. Nyní se používají, jak to tedy je?  
Starostka: bylo myšleno pouze pro tu danou volbu, aby došlo k jejímu zrychlení. Nemyslí si, že se 
jedná o zásadní věc, kterou by jednotliví zastupitelé významně řešili.  
I. Máčel: chce vědět tuto věc přesně 
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I. Máčel požádal nově zvoleného zástupce městyse do školské rady, aby mohl být přítomen 
na nejbližším jednání školské rady ZŠ. 
P. Magula: nejdříve se chce seznámit se svými kompetencemi a potom bude pana Máčela 
kontaktovat.  
 
 
 
Starostka ukončila zasedání ZM v 19.17 h, poděkovala za účast a popřála pěkný večer.  
 
 
 
 
 
 
Zapsala dne 13. 2. 2023 Ing. Marta Tesařová, tajemnice           ………………………………. 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Iva Kocmanová   ……………………………….  
 
 
    Ing. Josef Matuška   ………………………………. 
   
 
 
 
Starostka: Ing. Irena Žižková                                                  ……………………………...... 
 
 
Místostarostka: Marie Gabrielová     ............................................... 


