Zápis
z 15. zasedání zastupitelstva obce Dušejov, konaného dne 9. srpna 2021
od 18 hod
Přítomni: Zdenka Dubová, Emílie Kalábová, Ludmila Fejtová, Karel Habr, Bc. Iva Musilová,
Jana Zmátlová, Radim Duba
Ověřovatelé zápisu: Radim Duba, Jana Zmátlová
Zapisovatel: Ludmila Fejtová
Starostka Zdenka Dubová přivítala všechny přítomné a konstatovala, že je přítomno všech
7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné
Připomínky k usnesení z minulé schůze nebyly vzneseny.
Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Změna zástupce školské rady, místostarosty a kronikáře
4) Výběr dodavatele
5) Zastavovací studie
6) Žádost o udělení výjimky ZŠ Dušejov
7) Hasičská technika – Avia A 31
8) EKO-KOM osvědčení o úspoře
9) Rozpočtová opatření
10) Kupní smlouva – Jedlovský potok
11) Darovací smlouva – Obec Lužice
12) Informace
13) Diskuse
Program jednání byl schválen (7, 0, 0,)
3) Změna zástupce školské rady, místostarosty a kronikáře
Z důvodu skončení člena ZO ve Školské radě na začátku roku - J. Lenghardové, rezignace
místostarostky M. Hotařové na minulé schůzi a žádosti kronikářky obce A. Friedlové o
ukončení psaní kroniky navrhuji jmenovat a zvolit po projednání na pracovní schůzce tyto
nové členy.
Návrh usnesení č. 15/184/21
Zastupitelstvo obce Dušejov jmenuje a volí členkou Školské rady a místostarostkou
obce Dušejov Bc. Ivu Musilovou a jmenuje kronikářkou obce Ludmilu Fejtovou a dále
také schvaluje uzavření dohody o provedení práce s novou kronikářkou obce
Ludmilou Fejtovou, členkou ZO.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 1
Usnesení č. 15/184/21 bylo schváleno.
4) Výběr dodavatele
Výzva k podání nabídek a související materiály na „Opravu sportovního zařízení Dušejov“
byly zaslány jako pracovní materiál. Výběrové řízení proběhlo prostřednictvím TAILORA
AUTHORIA Jihlava. Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána firma: Jan Janda, Dušejov
č.182 za cenu 640 749 Kč. Druhá nabídka byla od firmy Bačina s.r.o. Pelhřimov za cenu 894

497 Kč. I když bylo obesláno 7 firem a Výzva k podání nabídek byla zveřejněna i na portále,
byly podány pouze tyto dvě nabídky.
Návrh usnesení č. 15/185/21
Zastupitelstvo obce Dušejov schvaluje zadávací řízení na dodavatele stavby a na
základě doporučení hodnotící komise i uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby
„Oprava sportovního zařízení Dušejov“ s vítěznou firmou Jan Janda, Dušejov 182 za
cenu 640 749 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 15/185/21 bylo schváleno.
5) Zastavovací studie
V současné době nejsou v Dušejově pozemky na výstavbu rodinných domků a je nutné
připravit zastavovací studii na další lokalitu a to pod silnicí 602/II na pozemcích p. č. 1366,
1370 a 1371 a na p. č. 1001 a 501 po škrobárně v dolní části obce. Pozemky jsou soukromé a
před zadáním studie bude podstatný souhlas majitelů těchto pozemků. Podklady byly zaslány
jako pracovní materiál.
Návrh usnesení č. 15/186/21
Zastupitelstvo obce Dušejov schvaluje zadání zpracování zastavovací studie na výstavbu
RD na pozemcích p. č. 1366, 1370, 1371, 1001 a 501 v k. ú. Dušejov
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 2, Zdržel se 0
Usnesení č. 15/186/21 bylo schváleno
6) Žádost o udělení výjimky ZŠ Dušejov
Základní škola Dušejov žádá o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků v základní škole a
školní družině pro školní rok 2021/2022. Předpokládaný počet žáků v ZŠ- 90 žáků, Výjimka
z počtu dětí ve školní družině z 30 na 34 žáků. Žádost ředitelky byla zaslána jako pracovní
materiál.
Návrh usnesení č. 15/187/21
Zastupitelstvo obce Dušejov schvaluje udělení výjimky z počtu žáků dle par. 23 odst. 4
zák. . 561/2004 Sb., (školský zákon) v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se
Usnesení č. 15/187/21 bylo schváleno.
7) Hasičská technika Avia A 31
Větrný Jeníkov bude na podzim pořizovat novou automobilovou stříkačku, jejich stávající
převádí Opatovu a pro JSDH Dušejov je možnost získat cisternovou automobilovou stříkačku
CAS Avia A 31 Turbo z Opatova, která má nádrž na 2 000 l vody. Cenové vyrovnání cca 70
tis Kč. Popis hasičské techniky byl zaslán jako pracovní materiál.
Návrh usnesení č. 15/188/21
Zastupitelstvo obce Dušejov schvaluje převedení hasičské techniky – cisternové
automobilové stříkačky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Dušejov
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 15/188/21 bylo schváleno.

8) EKO-KOM osvědčení o úspoře
EKO-KOM, a.s. poslal obci Dušejov Osvědčení o úspoře emisí. Úspora byla díky recyklaci
a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších složek komunálních
odpadů. Za vytříděné komodity za rok 2020 dostala obec Dušejov od EKO-KOMu a.s.
odměnu 110 887 Kč. Vedení EKO-KOMu děkuje obci i občanům za důsledné třídění odpadu.
Návrh usnesení č. 15/189/21
Zastupitelstvo obce Dušejov bere na vědomí poděkování společnosti EKO-KOM a. s.
a zaslání Osvědčení o úspoře emisí za rok 2020 Obci Dušejov
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 15/189/21 bylo schváleno
9) Rozpočtová opatření
Návrh rozpočtových opatření 2/S, 3/S a 4/S a 2/Z byl zaslán jako pracovní materiál.
Návrh usnesení č. 15/190/21
Zastupitelstvo obce Dušejov bere na vědomí rozpočtová opatření č. 2/S, 3/S, 4/S a
schvaluje rozpočtové opatření č. 2/Z.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 15/190/21 bylo schváleno

10) Kupní smlouva – Jedlovský potok
Dne 31. ledna 2020 byla ZO schválena a podepsána s Lesy ČR, a. s. smlouva o budoucí
smlouvě na prodej části pozemku p. č.1310 v k.ú. Dušejov o výměře cca 1 370 m² a části
pozemku p. č. 2146 v k. ú. Milíčov o výměře cca 952 m2 pro akci Revitalizace Jedlovského
potoka . Záměr byl zveřejněn od 24. 3. do 8. 4. 2020. Nyní po zpracování GP a vyřešení
vleklých právních a administrativních záležitostí předkládají ke schválení kupní smlouvu.
Celý text smlouvy byl zaslán jako pracovní materiál.
Usnesení č. 15/191/21
Zastupitelstvo obce Dušejov schvaluje uzavření kupní smlouvy č. SML-00097-2021-943
s Lesy České republiky, na prodej pozemků: p. č.1310/1 o výměře 650 m², 1310/2 o
výměře 720 m² v k.ú. Dušejov a 2146/2 o výměře 952 m2 v k.ú. Milíčov.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 15/191/21 bylo schváleno.

11) Darovací smlouva – Obec Lužice
Obci Lužice byl v rámci pomoci obcím Jižní Moravy postižených tornádem poskytnut Obcí
Dušejov finanční dar ve výši 15 000,-Kč. Po dohodě s SDH Dušejov byl výtěžek 25 000,- Kč
ze společné akce Vítání léta rovněž zaslán prostřednictvím OHS Břeclav postiženým obcím,
stejně jako výtěžek sbírky, která probíhala v Základní škole Dušejov a jejíž výtěžek 31 000,Kč byl zaslán obci Hrušky. Z Dušejova tedy bylo postiženým obcím Jižní Moravy posláno
celkem 71 tis. Kč.

Usnesení č.15/192/21
Zastupitelstvo obce Dušejov schvaluje darovací smlouvu s obcí Lužice na poskytnutí
finančního daru od Obce Dušejov ve výši 15 000,- Kč a bere na vědomí finanční dar
SDH Dušejov předaný postiženým obcím prostřednictvím OHS Břeclav ve výši 25 000,Kč a také výtěžek sbírky v Základní škole Dušejov ve výši 31 000,- zaslaný obci Hrušky.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 15/192/21 bylo schváleno

12) Informace:
1. Poděkování odstupující kronikářce A. Friedlové za dlouholeté kvalitní vedení kroniky obce
Dušejov.
2.Probíhá oprava vodní nádrže na návsi- na základě užšího výběru provádí opravu firma Ján
Mahút (z oslovených 8 firem se ozvaly pouze 3, s tím že jedna má volné kapacity až v příštím
roce) Ceny: 186 423,-, 211 650,- a 230 370,-Kč
3. V Jihlavských listech byla dne 1. června 2021 otištěna pochvala za opravenou budovu
školy, která byla na doporučení členů ZO zveřejněna ve vývěsní skříňce.
4. Probíhají i další tři dotované stavební akce- Rekonstrukce hřiště na návsi, Stavba přírodní
zahrady u mateřské školy a Výměna kotle v sokolovně za plynový včetně úpravy kotelny a
komína. Na staré škole zbývá ještě výměna vrat u požární zbrojnice.
5. Firma FOXGAMES připravuje vydání rodinné deskové hry „Jak dobře to u nás znáš“ do
které bude zapojena i obec Dušejov. Hra bude využita jako dárek pro prvňáčky a pod.
6. Neosvědčila se výzva k získání brigádníků na www stránkách, nikdo se nepřihlásil sám.
Brigádníci : P. Záboj - natírání plotu dět. hřiště, J. Ryšavý – úprava svahu u přírodní zahrady,
K. Kosová a J. Poláček- generální úklid sokolovny a St. Hodač- oprava zdi na hřbitově - byli
získáni při osobním jednání.
7. Pozvánky pouť – zpracovává L. Hotařová. Týden předem půjdou do všech rodin. Sobota –
taneční zábava s hudbou Kalybr, neděle - koncert Vysočinky ve 14 hod a fotbalové utkání s
Kostelcem B v 16 hod
8. Nové hřiště na návsi by mělo být dokončeno do konce srpna. Bude nutné zajistit správce.
Musí být zpracován a zveřejněn provozní řád a dotační publicita, bude také postupně zaveden
rezervační systém dle vzoru obcí, která podobná hřiště provozují.
9. Připravované akce SPOZ v měsíci září:
- 1. září Vítání prvňáčků
- 3. září Vítání nových občánků
- 4. září Cesta za písničkou

10. 8. a 9. října 2021 se budou konat volby do PS PČR
Diskuze:

p. Lenghardová – stavební pozemky a zastavovací studie, kritika zaslání pozvánek, malá
informovanost občanů.
p. Dubová – na výstavbu RD musí být zpracována zastavovací studie, omluva za zaslání
pozvánek na ZO, pro zastavovací studii je nutný souhlas vlastníků soukromých pozemků, dle
sdělení ŘF budou na faře dva byty, je možné se na cokoliv k bodům programu ZO dotázat,
pro provoz hřiště musí být správce který bude předávat klíč a kontrolovat pořádek, přístup na
hřiště bude mít ZŠ v plném rozsahu, za školu bude určena zodpovědná osoba, sklad nářadí pro
hřiště bude v sokolovně, projekt na chodník bude zpracován do konce roku 2021, termín
dokončení přírodní zahrady pro MŠ je do konce listopadu.
p. Hotařová – prodej fary p. Klvaňovi - už tam pracuje, je malá informovanost občanů.
p. Habr – zřídit rezervaci na nové hřiště např. dle vzoru obce B. Kámen, informovanost v
bodech programu ZO je dostatečná,
p. Janda – bude mít přístup na nové hřiště i ZŠ, rezervace hřiště a sklad nářadí, kdy bude
hotov projekt na chodník u RD pod hřištěm.
p. Zmátlová- s využíváním hřiště počítá i mateřská škola.
p. Musilová – odměna 100,-Kč/hod za brigády je nízká, od příštího roku by se mělo uvažovat
o jejím zvýšení, postup prací na přírodní zahradě u MŠ.
Dotazy občanů zodpověděli, vysvětlili či upřesnili: K. Habr, Z. Dubová, Bc. I. Musilová,
R. Duba, L. Fejtová, E. Kalábová a J. Zmátlová

Předsedající ukončila zasedání v 19.15 hod a poděkovala všem přítomným za účast.

Přílohy zápisu: 1) Presenční listina 2) Záznam o hlasování

Zapsala: Ludmila Fejtová

Ověřil: Radim Duba __________________________

Jana Zmátlová _________________________

Starostka obce Zdenka Dubová ____________________________

Vyvěšeno: 17.8.2021
Sejmuto : __________________

2) Záznam o hlasování
15. zasedání Zastupitelstva obce Dušejov konané 9.8.2021

Duba Radim
Dubová Zdenka
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Habr Karel
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Legenda
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Změna zástupce školské rady, místostarosty a kronikáře
4) Výběr dodavatele
5) Zastavovací studie
6) Žádost o udělení výjimky ZŠ Dušejov
7) Hasičská technika – Avia A 31
8) EKO-KOM osvědčení o úspoře
9) Rozpočtová opatření
10) Kupní smlouva – Jedlovský potok
11) Darovací smlouva – Obec Lužice
12) Informace
13) Diskuse
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