Anonymizovaný výpis z usnesení
ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 17
konané dne 22. 6. 2021 na úřadu městyse v zasedací místnosti č. 20
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí Zastupitelstvo městyse
Jedovnice:
1.

schvaluje ověřovatele zápisu RNDr. Annu Bayerovou, Ph.D. a Mgr. Hanu Šíblovou.

2.

schvaluje po doplnění program 17. zasedání zastupitelstva městyse.

3.

schvaluje Jednací řád Zastupitelstva městyse Jedovnice pro volební období do roku
2022.

4.

schvaluje, aby byl Jednací řád Zastupitelstva městyse Jedovnice pro volební období
do roku 2022 zveřejněn na webových stránkách městyse.

5.

schvaluje Závěrečný účet městyse Jedovnice za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse Jedovnice za rok 2020 bez výhrad.

6.

schvaluje účetní závěrku městyse k 31. 12. 2020, včetně výsledku hospodaření městyse
včetně jeho rozdělení v souladu s ust. § 29 Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

7.

schvaluje Zprávu o výsledku inventarizace městyse ke dni 31. 12. 2020.

8.

schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse na rok 2021
s SK Jedovnice, z.s., Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice, ve výši 175.000 Kč.

9.

schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o nočním klidu, kterou se stanovují
výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší.

10. schvaluje Zřizovací listinu Základní
Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice.

školy Jedovnice,

příspěvkové

organizace,

11. schvaluje Zřizovací listinu Mateřské školy Jedovnice, příspěvkové organizace, Zahradní
632, 679 06 Jedovnice.
12. zvolilo za zástupce do Školské rady ZŠ Jedovnice na funkční období školního roku
2021/22 až 2023/2024 tyto členy:
- RNDr. Anna Bayerová, Ph.D.
- Mgr. Zdeněk Doležel
- Ing. Josef Matuška
13. schvaluje Kupní smlouvu na nákup vybavení sběrného dvora s SSKT s. r. o., Hlína 67,
664 91 Hlína.
14. projednalo návrh na pořízení změny podaný právnickou osobou GRAS CZ, s.r.o., IČO:
26254158, Na Kopci 83, 679 06 Jedovnice a souhlasí s pořízením změny Územního
plánu Jedovnice týkající se změny funkčního využití pozemků parc.č. 541/1, 541/2,
542/2, 542/3, 543 a části 545 vše v k.ú. Jedovnice, na plochu pro skladování
s vyloučením výroby.
15. projednalo návrh na pořízení změny podaný právnickou osobou ČAD Blansko . a.s.,
IČO: 49454641, se sídlem Nádražní 2369/10, 678 01 Blansko a nesouhlasí s pořízením
změny Územního plánu Jedovnice týkající se změny funkčního využití pozemků p.č. 238
a p.č. 239, vše v k.ú. Jedovnice, na plochu občanského vybavení komerčního typu OK.

16. projednalo návrh na pořízení změny podaný fyzickými osobami: D.D., Jedovnice a V.Š.,
Jedovnice a souhlasí s pořízením změny Územního plánu Jedovnice týkající se změny
funkčního využití celého zeleného pásu veřejné zeleně mezi silnicí II. třídy a místní
komunikací, tak aby bylo možné na jednotlivých pozemcích umístit případné stavby
garáží a parkovací plochy.
17. schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem
realizace projektu „Stezka pro chodce a cyklisty Jedovnice – Krasová“.
18. deleguje pravomoc zastupitelstva městyse na radu městyse schválit Smlouvu o dílo
s dodavatelem akce „Stezka pro chodce a cyklisty Jedovnice – Krasová“.
19. schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021 dle předloženého návrhu.
20. bere na vědomí zápis ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice
ze dne 17. 5. 2021.
21. bere na vědomí zápis ze schůze Finančního výboru Zastupitelstva městyse Jedovnice
ze dne 27. 5. 2021.

V Jedovnicích 30. 6. 2021

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.
starosta městyse

Vyvěšeno na úřední i elektronické úřední desce: 1. 7. 2021
Sejmuto z úřední desky:

Ing. Mgr. Jan Fránek v. r.
místostarosta městyse

