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Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse, 
 

které se konalo dne 24. 10. 2022 od 18.00 hodin  
v kinosálu kulturního domu 

  
Dle prezenční listiny, která je přílohou k zápisu, je přítomno 15 zastupitelů.  

Ustavujícího zasedání ZM se zúčastnilo cca 150 občanů a 7 zaměstnanců ÚM.  
 

Z pověření nově zvoleného zastupitelstva městyse zahájila ustavující zasedání 
Zastupitelstva městyse Jedovnice, které bylo řádně svoláno v souladu s ustanovením 
zákona o obcích, paní Marie Gabrielová (nejstarší člen nově zvoleného ZM).  

Po ověření přítomnosti bylo konstatováno, že jsou přítomni všichni členové ZM, je tedy 
přítomna nadpoloviční většina potřebná pro usnášení.  
Předsedající představila ty, kteří byli demokraticky vůlí většiny občanů městyse zvoleni 
za členy Zastupitelstva městyse Jedovnice, a to podle abecedy: 

1. RNDr. Anna Bayerová, Ph.D., KDU-ČSL    
2.  Leoš Blažek, Sdružení nezávislých kandidátů – VOLNÝ ČAS  
3. Mgr. Dominika Cejnarová, RESTART          
4. Marie Gabrielová, Volba pro Jedovnice                       
5. Iva Kocmanová, KDU-ČSL                        
6. Ing. Gustav Magula, Jedovnice 2022                      
7. Mgr. Petr Magula, Jedovnice 2022            
8. Ing. Josef Matuška, BUDOUCNOST                    
9. Ing. Josef Plch, KDU-ČSL    
10. Michal Prause, BUDOUCNOST                             
11. Jarmila Stehlíková, RESTART                         
12.  Ing. Jaroslav Šíbl, BUDOUCNOST      
13. Zdenek Škvařil, RESTART    
14. Mgr. Jitka Teturová, BUDOUCNOST                   
15. Ing. Irena Žižková, RESTART    

Zapisovatelkou byla jmenována Ing. Marta Tesařová, tajemnice ÚM. Za ověřovatele zápisu 
byly navrženy paní Jarmila Stehlíková a Mgr. Jitka Teturová. Jiný návrh nebyl. Navržené 
souhlasily.  
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice jmenuje zapisovatelku dnešního jednání tajemnici 
Ing. Martu Tesařovou a schvaluje ověřovatele zápisu paní Jarmilu Stehlíkovou a Mgr. 
Jitku Teturovou.  
Hlasování: 15 pro, 0, proti, 0 se zdržel 
 
Složení slibu  
Složením slibu vzniká členům ZM platný mandát pro výkon funkce. Slib byl po přečtení 
a podpisu složen do rukou předsedající paní Marie Gabrielové. Paní Gabrielová složila slib 
do rukou Ing. Ireny Žižkové. Podepsaný slib všech 15 členů ZM je přílohou k zápisu. Žádný 
člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Předsedající poblahopřála 
všem zastupitelům městyse k získání mandátu pro výkon funkce a poděkovala všem 
předchozím zastupitelům za jejich přínos pro městys.   
 
Volební řád zastupitelstva městyse   
VŘ je přílohou Jednacího řádu ZM, návrh nového VŘ obdrželi všichni zastupitelé 
elektronicky předem.  
Rozprava:  
J. Teturová: ve VŘ není možnost hlasovat proti, proto žádá o doplnění. 
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D. Cejnarová: veřejná volba je stanovena tak, aby její volbou byl zvolen nějaký konkrétní 
kandidát. Zastupitel, který bude hlasovat proti, tímto hlasováním neudělil svůj hlas stejně 
jako v případě, že se zdrží hlasování.  
J. Teturová: trvá na doplnění možnosti hlasovat proti do Volebního řádu. 
J. Plch: není nutné říkat, že je někdo proti. 
J. Šíbl: při volbě by mělo zaznít ano, ne, proti.  
M. Prause: pokud budou navrženi dva kandidáti a já nesouhlasím ani s jedním, jak budu 
hlasovat?  
J. Plch navrhl doplnění Volebního řádu o hlasování, pro, proti, zdržel se 
Hlasování o návrhu doplnění Volebního řádu: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje změnu přílohy Jednacího řádu 
zastupitelstva městyse - Volební řád po úpravách.   
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Volba volební komise  
Volební komise bude tříčlenná. Předsedající navrhla Ing. Josefa Plcha a Mgr. Dominiku 
Cejnarovou.   
A. Bayerová navrhla Mgr. Jitku Teturovou. 
Jmenovaní souhlasili. 
Usnesení:   
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje volební komisi ve složení Ing. Josef Plch, 
Mgr. Dominika Cejnarová a Mgr. Jitka Teturová.  
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Schválení programu jednání: program zastupitelé obdrželi elektronicky předem. 
Předsedající navrhla změnu programu v následujícím znění:  

1. Složení slibu členů zastupitelstva městyse 
2. Schválení změny přílohy Jednacího řádu ZM – Volebního řádu 
3. Volba volební komise 
4. Schválení programu ustavujícího zasedání 
5. Volba starosty a místostarosty 

o určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 
uvolněné 

o určení počtu místostarostů 
o určení počtu členů rady městyse 
o volba starosty 
o volba místostarosty 
o volba zbývajících členů rady městyse 

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
o volba předsedy finančního výboru 
o volba předsedy kontrolního výboru 
o volba členů finančního výboru 
o volba členů kontrolního výboru 

7. Volba zástupců městyse do svazků a sdružení, ve kterých je městys členem 
8. Schválení oddávajících s právem nosit státní znak  
9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
10. Náhrada za nevyčerpanou poměrnou část dovolené končícího uvolněného starosty 
11. Provedení mimořádného auditu - přezkoumání hospodaření městyse Jedovnice 

z důvodu ukončení volebního období 
12. Prezentace dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná s navazujícím 

projednáním vstupu městyse do tohoto svazku 
13. Různé 
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Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje program ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva městyse Jedovnice včetně předložených úprav a doplnění.  
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se držel 
 

 
5. Volba starosty a místostarosty městyse 
Před vlastní volbou starosty a místostarosty je nutné projednat některé úkony související 
s volbami orgánů městyse. Jedná se o následující: 

- stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZM pro výkon funkce: byl předložen 
návrh, aby pro volební období 2022 - 2026 měl městys Jedovnice jednoho dlouhodobě 
uvolněného člena ZM a to pro funkci starosty městyse. 
Rozprava: bez připomínek.  
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice určuje, že městys Jedovnice bude mít pro volební 
období 2022 – 2026 jednoho dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva, a to pro 
funkci starosty městyse.  
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

- stanovení počtu místostarostů: byl předložen návrh, aby pro volební období 2022 - 2026 
měl městys Jedovnice jednoho neuvolněného místostarostu. 
Rozprava: bez připomínek. 
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice určuje, že městys Jedovnice bude mít pro volební 
období 2022 – 2026 jednoho neuvolněného místostarostu.  
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

- stanovení počtu členů rady městyse: bylo navrženo, aby pro volební období 2022 -2026 
byla rada městyse pětičlenná. 
Rozprava: bez připomínek.  
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice určuje, že městys Jedovnice bude mít pro volební 
období 2022 – 2026 pět členů rady městyse.   
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Volební komise byla požádána, aby se ujala své funkce. 
 
- volba starosty městyse: předsedající navrhla Ing. Irenu Žižkovou. Navržená souhlasila.  
Další návrhy nebyly.  
Proběhlo veřejné hlasování dle schváleného VŘ. Volební komise konstatovala výsledek 
hlasování: 9 pro, 4 proti, 2 se zdrželi  
Předsedající na základě výsledku hlasování navrhla usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice zvolilo starostkou městyse Jedovnice pro volební 
období 2022 – 2026 paní Ing. Irenu Žižkovou.  
Hlasování: 14 pro, 1 proti, 0 zdržel se 

Paní Marie Gabrielová poblahopřála nově zvolené starostce městyse a předala jí další řízení 
ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse. 

Ing. Irena Žižková poděkovala a slíbila, že udělá vše podle slibu, kterým se zavázala 
pracovat pro městys. Ujala se vedení zasedání ustavující ZM.  

 
- volba místostarosty městyse: předsedající navrhla paní Marii Gabrielovou. Navržená 
souhlasila.  
Další návrhy nebyly.  
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Proběhlo veřejné hlasování dle schváleného VŘ. Volební komise konstatovala výsledek 
hlasování: 9 pro, 4 proti, 2 se zdrželi   
Předsedající na základě výsledku hlasování navrhla usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice zvolilo místostarostkou městyse Jedovnice 
pro volební období 2022 – 2026 paní Marii Gabrielovou.  
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi  
 
Předsedající poblahopřála nově zvolené místostarostce městyse, která poděkovala.  
 
- volba zbývajících členů rady městyse:  
Předsedající navrhla RNDr. Annu Bayerovou, PhD., Ing. Josefa Plcha a paní Jarmilu 
Stehlíkovou.  
J. Šíbl navrhl Ing. Josefa Matušku, Mgr. Jitku Teturovou a pana Michala Prauseho.  
Všichni navržení s návrhem souhlasili. Další návrhy nebyly.  
Proběhlo veřejné hlasování dle schváleného VŘ. Volební komise konstatovala výsledek 
hlasování:  
- A. Bayerová: 9 pro, 0 proti, 6 se zdržel   
- J. Plch: 9 pro, 0 proti, 6 se zdržel   
- J. Stehlíková: 9 pro, 0 proti, 6 se zdržel   
- M. Prause: 3 pro, 1 proti, 11 se zdržel   
- J. Teturová: 3 pro, 1 proti, 11 se zdržel   
- J. Matuška: 4 pro, 1 proti, 10 se zdržel   
Předsedající na základě výsledku hlasování navrhla usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice zvolilo členem Rady městyse Jedovnice pro volební 
období 2022 – 2026 RNDr. Annu Bayerovou, Ing. Josefa Plcha, paní Jarmilu 
Stehlíkovou.  
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
 
Bod č. 6 - Zřízení finančního a kontrolního výboru 
Dle zákona o obcích městys zřizuje dva výbory finanční a kontrolní. Podle schváleného 
volebního řádu je počet členů každého výboru lichý a minimální počet členů každého výboru 
je 3 a maximální počet členů je 11.  
 
- volba předsedy finančního výboru:  
Předsedající navrhla Ing. Gustava Magulu. Navržený souhlasil.  
Další návrh nebyl.  
Proběhlo veřejné hlasování dle schváleného VŘ. Volební komise konstatovala výsledek 
hlasování: 9 pro, 4 proti, 2 se zdrželi. 
Předsedající na základě výsledku hlasování navrhla usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice zvolilo předsedou finančního výboru pana Ing. 
Gustava Magulu.  
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
- volba předsedy kontrolního výboru:  
Předsedající žádného kandidáta nenavrhla.  
M. Prause navrhl Ing. Jaroslava Šíbla. Navržený souhlasil.   
Proběhlo veřejné hlasování dle schváleného VŘ. Volební komise konstatovala výsledek 
hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.   
Předsedající na základě výsledku hlasování navrhla usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Ing. 
Jaroslava Šíbla.  
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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- volba členů finančního výboru:  
Dle schváleného volebního řádu probíhá volba členů výborů aklamací, tj. zdvižením ruky.  
Předsedající navrhla za členy FV:  
Lenka Žáková 
Miroslav Marinčák 
Ing. Petr Gabriel st. 
Kateřina Klimešová 
J. Teturová navrhla za člena FV pana Ing. Radka Hédla 
J. Plch navrhl za člena FV pana Michala Prauseho, M. Prause poděkoval, ale s návrhem 
nesouhlasil.   
D. Cejnarová navrhla za členku FV paní Hanu Formánkovou.  
Jiné návrhy nebyly. 
Ostatní navržení s návrhem souhlasili, přítomní osobě, nepřítomní písemně předem.    
Proběhlo losování o pořadí jednotlivých kandidátů.  
Proběhlo veřejné hlasování dle schváleného VŘ. Volební komise konstatovala výsledek 
hlasování:  
- Lenka Žáková: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
- Radek Hédl: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
- Hana Formánková: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
- Petr Gabriel: 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi 
- Miroslav Marinčák: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
- Kateřina Klimešová: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Předsedající na základě výsledku hlasování navrhla usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice zvolilo členem finančního výboru paní Lenku 
Žákovou, pana Ing. Radka Hédla, paní Hanu Formánkovou, pana Ing. Petra Gabriela 
st., pana Miroslava Marinčáka a paní Kateřinu Klimešovou.    
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
- volba členů kontrolního výboru:  
Dle schváleného volebního řádu probíhá volba členů výborů aklamací, tj. zdvižením ruky.  
Předsedající vyzvala k návrhům na členy KV.   
A. Bayerová navrhla Bc. Lenku Šebelovou 
J. Matuška navrhl Mgr. Jitku Teturovou 
P. Magula navrhl pana Ivo Máčela 
J. Plch navrhl PharmDr. Stanislava Fránka 
L. Blažek navrhl Mgr. Renatu Valentovou 
J. Stehlíková navrhla Mgr. Jiřinu Novotnou 
Jiné návrhy nebyly. 
Všichni navržení s návrhem souhlasili, přítomní osobě, nepřítomní písemně předem.    
Proběhlo losování o pořadí jednotlivých kandidátů.  
Proběhlo veřejné hlasování dle schváleného VŘ. Volební komise konstatovala výsledek 
hlasování:  
- Jiřina Novotná: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
- Lenka Šebelová: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
- Stanislav Fránek: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
- Renata Valentová: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
- Jitka Teturová: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
- Ivo Máčel: 12 pro, 2 proti, 1 se zdržel 
Předsedající na základě výsledku hlasování navrhla usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice zvolilo členem kontrolního výboru paní Mgr. Jiřinu 
Novotnou, paní Bc. Lenku Šebelovou, DiS., pana PharmDr. Stanislava Fránka, Mgr. 
Renatu Valentovou, Mgr. Jitku Teturovou a Ivo Máčela.  
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Bod č. 7 – Volba zástupců městyse do svazků a sdružení, ve kterých je městys členem 
Městys je členem těchto spolků a sdružení: 

- Svazek vodovodů a kanalizací okresu Blansko (SVAK) 
- Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras (Spolek Moravský kras) 
- Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) 

Dle VŘ probíhá hlasování stejným způsobem jako u volby starosty a místostarosty.  
Předsedající navrhla, aby městys zastupoval ve SVAK Boskovice Ing. Gustav Magula. 
Navržený souhlasil. Další návrhy nabyly.  
Proběhlo veřejné hlasování dle schváleného VŘ. Volební komise konstatovala výsledek 
hlasování: 9 pro, 0 proti, 6 se zdrželo   
Předsedající na základě výsledku hlasování navrhla usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice zvolilo zástupcem městyse ve Svazku vodovodů 
a kanalizací okresu Blansko pana Ing. Gustava Magulu.  
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel  

Předsedající navrhuje, aby zástupcem městyse ve Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras 
byla starostka městyse a současně s návrhem souhlasila.  
Proběhlo veřejné hlasování dle schváleného VŘ. Volební komise konstatovala výsledek 
hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi  
Předsedající na základě výsledku hlasování navrhla usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice zvolilo zástupcem městyse ve Svazu měst a obcí 
ČR starostku městyse Ing. Irenu Žižkovou.  
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel  

Předsedající navrhuje, aby zástupcem městyse ve SMO ČR byla starostka městyse. 
A současně s návrhem souhlasila.  
Proběhlo veřejné hlasování dle schváleného VŘ. Volební komise konstatovala výsledek 
hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi  
Předsedající na základě výsledku hlasování navrhla usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice zvolilo zástupcem městyse ve Spolku pro rozvoj 
venkova Moravský kras starostku městyse Ing. Irenu Žižkovou.  
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel  
 
Volba zástupců do honebních společenstev: městys Jedovnice je členem honebního 
společenstva Rudice a honebního společenstva Senetářov.  
Za zástupce HS Rudice navrhla předsedající pana Leoše Blažka. Navržený souhlasil. Další 
návrhy nebyly.  
Proběhlo veřejné hlasování dle schváleného VŘ. Volební komise konstatovala výsledek 
hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel   
Předsedající na základě výsledku hlasování navrhla usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice zvolilo zástupcem Honebního společenstva Rudice 
pana Leoše Blažka.  
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

Za zástupce HS Senetářov navrhla předsedající pana Tomáše Veverku, Riviera ev.č.180, 
Jedovnice. Navržený s návrhem souhlasil. Další návrhy nebyly.  
Proběhlo veřejné hlasování dle schváleného VŘ. Volební komise konstatovala výsledek 
hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel   
Předsedající na základě výsledku hlasování navrhla usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice zvolilo zástupcem Honebního společenstva 
Senetářov pana Tomáše Veverku. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel  
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Bod č. 8 – Schválení oddávajících s právem nosit státní znak  
Předsedající navrhuje, aby oddávajícími s právem nosit státní znak byli členové RM 
a předseda komise pro občanské záležitosti. Navržení souhlasili. 
Jiný návrh nebyl.  
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje oddávající s právem nosit státní znak 
pro volebním období 2022 – 2026 členy rady městyse a předsedy komise 
pro občanské záležitosti.    
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 
Bod č. 9 - Schválení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  
Písemný materiál obdrželi všichni zastupitelé předem.  
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 obce 
poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo obce (nelze zpětně).  
Výše odměn, která se vyplácela dosud: 
Člen ZM bez funkce      722 Kč  
Předseda komise a výboru      1.444 Kč  
Člen rady       2.889 Kč  
Pro souběh funkcí radní + předseda výboru nebo komise  3.611 Kč   
Neuvolněný místostarosta      10.725 Kč 
+ odměny za obřad uzavření sňatku: 
500 Kč za 1 obřad 
200 Kč za každý další obřad stejného dne 
Přílohou materiálu je tabulka maximální výše odměn, která je Přílohou k nařízení vlády 
č. 318/2017 Sb.  
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněné místostarostky městyse 
ve výši 10.725 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 rady městyse 
ve výši 2.889 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 předsedy výboru a 
komise ve výši 1.444 Kč.  

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 722 Kč.  

V případě souběhu funkcí radního a předsedy výboru nebo komise se odměna 
neuvolněnému členovi zastupitelstva městyse poskytne ve výši 3.611 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 včetně neuvolněné místostarostky městyse se budou poskytovat 
od 24. 10. 2022. 

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne 
složení slibu.  
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového 
zvolení do funkce bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. 
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Zastupitelstvo městyse Jedovnice v souladu s § 74 odst. 1 a § 80 odst. 1 písm. a) 
zákona o obcích stanoví odměny pro člena zastupitelstva obce za vedení obřadu 
uzavření sňatku ve výši 500 Kč za 1 obřad a 200 Kč za každý další obřad ve stejném 
dni.  
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 
Bod č. 10 - Náhrada za nevyčerpanou poměrnou část dovolené končícího uvolněného 
starosty 
Písemný materiál obdrželi všichni zastupitelé předem.  
Obsah: Dle ustanovení § 81a odst. 8 zákona o obcích náleží odcházejícímu uvolněnému 
starostovi městyse náhrada za nevyčerpanou poměrnou část dovolené za rok 2022. Tato 
náhrada nenáleží automaticky, ale jen v případě, že o poskytnutí náhrady končící starosta 
požádá. Rozhodovat o žádosti je vyhrazeno zastupitelstvu městyse. V případě Ing. Jaroslava 
Šíbla se jedná o 18,5 dne nevyčerpané dovolené náležející za rok 2022.    
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice na základě žádosti bývalého uvolněného starosty 
městyse Ing. Jaroslava Šíbla ze dne 21. 10. 2022 rozhodlo, že bývalému uvolněnému 
starostovi městyse bude poskytnuta náhrada za 18,5 dne nevyčerpané poměrné části 
dovolené v roce 2022 (a to v částce dle ustanovení § 81a odst. 8 zákona o obcích).  
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
 
 
Bod č. 11 - Provedení mimořádného auditu - přezkoumání hospodaření městyse 
Jedovnice z důvodu ukončení volebního období 
Materiál zastupitelé neobdrželi předem, byl doplněn před zasedáním.  
Předsedající: protože novým volebním obdobím došlo k velké obnově ve složení členů 
zastupitelstva městyse, navrhuje provedení mimořádného auditu přezkoumání hospodaření 
městyse.   
M. Prause: proč je požadavek na mimořádný audit, když každoročně probíhají pravidelné 
přezkumy hospodaření. V listopadu proběhne předaudit hospodaření městyse za rok 2022.   
Starostka: jednalo by se o audit, o který požádáme JMK ne auditorskou společnost. 
L. Blažek požádal o doplnění do návrhu usnesení, že audit provede JMK. 
J. Plch: na JMK audit ještě není domluven. Preferovaný je kraj, ale není dosud požádáno. 
Starostka: nemohli jsme požádat, protože jsme k tomu ještě neměli mandát. 
Usnesení:  
Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje provedení mimořádného auditu 
přezkoumání hospodaření městyse Jedovnice prostřednictvím Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje.  
Hlasování: 11 pro, 1 proti, 3 se zdrželi 
 
 
Bod č. 12 – Prezentace dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná 
s navazujícím projednáním vstupu městyse do tohoto svazku 
Písemný materiál obdrželi všichni zastupitelé předem.  
Obsah: ZM je předložen ke schválení vstup městyse do dobrovolného svazku obcí 
Technické služby Malá Haná. Vstupem do svazku městys získá možnost svozu všech druhů 
odpadů za výhodnějších podmínek než od současného provozovatele společnosti AVE 
(podána výpověď k 31. 12. 2022), kalkulace a porovnání obou dodavatelů je přílohou 
materiálu.      
Až se městys stane plnohodnotným členem svazku (nutné schválení v orgánech svazku), 
bude následně předložena ke schválení Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování odpadu 
v městysi Jedovnice na základě, které může začít samotný svoz odpadů (návrh smlouvy je 
přílohou k zápisu). Aby účinnost byla už od 1. 1. 2023, je nutné delegovat na radu městyse 
schválení této smlouvy.    
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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 ZM na svém posledním zasedání schválilo Smlouvu o spolupráci při realizaci 
projektu Technické služby Malá Haná – Systém odděleného sběru materiálově využitelných 
odpadů – IV. Etapa s Technickými službami Malá Haná (smlouva je přílohou materiálu).  
Rozprava:  
Na zasedání ZM byli pozváni zástupci TSMH, aby nové zastupitele a občany seznámili 
se svým projektem.  
J. Šíbl: jedná se ještě o práci starého ZM, které se rozhodlo pro úspory a nechtělo, aby obec 
platila velkým firmám AVE, SITA atd. S TSMH už obec uzavřela smlouvu o spolupráci 
na realizaci projektu nákupu barevných popelnic.  
Zástupce TSMH pí Dočkalová v rámci prezentace podala informace k DS a systému sběru 
a třídění odpadů. Uvedla, že je to o změně způsobu myšlení občanů a zodpovědnosti 
každého ke třídění odpadů.   
A. Bayerová: Jedovnice mají svoje specifikum - rekreační oblast a její odpady, jak je 
k tomuto ze strany TSMH přistupováno?  
Pí Dočkalová: je na zastupitelstvu, aby určilo periodu, jak často odpady svážet. 
J. Plch vysvětlil, že jsou dva systémy platby za odpady. Poplatek za odpad, který platí 
jednotliví občané (ty nedosahují celé výše nákladů za odpady) a zbytek, který musí dohradit 
obec. Směsný odpad je nejdražší. Proto je dobré třídit.  
Zástupce KTS: nyní jsou pro Jedovnice nastavené volné kapacity, ale od nového roku tyto 
kapacity Jedovnicím držet nebudou. 
Proběhla další diskuse.  
Pí Dočkalová: schválená smlouva o spolupráci po vstupu do DS už být nemusí. Byla to 
podmínka, když Jedovnice nebyli členové svazku. 
A. Bayerová: kdo bude svážet od nového roku odpady, když je podaná výpověď firmě AVE? 
L. Blažek: nikdo, musela by si to zajistit obec sama. 
Po další diskusi navrhla předsedající vypustit z návrhu usnesení bod č. 3 a místo něho 
schválit revokaci usnesení ZM ze dne 13. 9. 2022 – schválení smlouvy o spolupráci 
při realizaci projektu Technické služby Malá Haná – Systém odděleného sběru materiálově 
využitelných odpadů.    
Usnesení:  
1. Zastupitelstvo městyse Jedovnice schvaluje:  
- smlouvu o založení dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná (dále 

jen „dobrovolný svazek obcí“),  
- stanovy dobrovolného svazku obcí 
- vstup městyse do tohoto dobrovolného svazku obcí. 
2. Zastupitelstvo městyse Jedovnice zmocňuje starostku městyse k zastupování 

městyse k účasti, jednání dobrovolného svazku obcí a dále k účasti v orgánech 
dobrovolného svazku obcí, přičemž pověřuje starostku městyse k podpisu 
přihlášky a dodatku zakladatelské smlouvy a dalších dokumentů dobrovolného 
svazku obcí. 

3. Zastupitelstvo městyse Jedovnice ruší svoje usnesení č. 22/3 ze dne 13. 9. 2022.  
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 
11 - Různé  
Občanka Z. Šíblová vznesla dotaz na mimořádný audit obce. Jaké budou podmínky auditu, 
bude se jednat o řádný nebo mimořádný, za jaké období bude kontrola probíhat, jaký bude 
její rozsah a jakým způsobem budou občané informováni o výsledku tohoto auditu?  
Starostka: audit bude k datu 31. 10. 2022 a rozsah stanoví JMK. Občané budou informováni 
na webových stránkách obce.  
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Občan P. Čížek se dotázal na možnost změny při opravě ulice Tyršova, aby byla místo 
kačírku použita dlažba.  
Pracovnice SOÚM Ing. Holasová: o tomto rozhoduje RM ne ZM. 
J. Šíbl: postupuje se podle projektové dokumentace. 
Občan P. Čížek: MěÚ Blansko nemá se změnou problém.  
Tajemnice: nové zastupitelstvo i rada jsou ustanoveni dnes první den, se všemi záležitostmi 
se musí postupně seznámit, poté budou problémy řešit.     
 
 
Starostka ukončila ustavující zasedání ZM ve 21.01 h a poděkovala všem za pozornost.  
 
 
 
Zapsala:    Ing. Marta Tesařová, tajemnice                         …………………………… 
 
 
Ověřovatelé zápisu:    Mgr. Jitka Teturová            …………………………… 
                                    
    Jarmila Stehlíková  …………………………… 
 
 
Starostka Ing. Irena Žižková:                   …………………………..     
 

Místostarostka Marie Gabrielová:          ………………………….. 
 
 


