Zápis
ze 16. zasedání zastupitelstva obce Dušejov, konaného dne 8. listopadu 2021
od 18 hod
Přítomni: Zdenka Dubová, Emílie Kalábová, Ludmila Fejtová, Bc. Iva Musilová, Jana
Zmátlová
Omluveni: Radim Duba, Karel Habr
Ověřovatelé zápisu: Bc. Iva Musilová, Emílie Kalábová
Zapisovatel: Ludmila Fejtová
Starostka Zdenka Dubová přivítala všechny přítomné a konstatovala, že je přítomno
5 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) Provozní řád víceúčelového hřiště
4) Výběr dodavatele – kamerový systém ZŠ
5) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku OH a poplatky ze psů
6) Rozpočet obce na rok 2022
7) Plán investic SVAK
8) Žádost o dotaci-Charita a Život 99
9) Zpráva o uplatňování územního plánu
10) Rozpočtové změny
11) Inventarizační komise
12) Zpráva finančního a kontrolního výboru
13) Informace
14) Diskuse
Program jednání byl schválen (5, 0, 0,)
3) Provozní řád víceúčelového hřiště
V září byla dokončena stavba víceúčelového hřiště na návsi v Dušejově o celkových
nákladech 2 638 973,- Kč. Z této částky byla dotace 1798 267,- Kč a vlastní podíl obce 840
706,- Kč. Hřiště bude plně využívat místní základní škola, mateřská škola a veřejnost. Hřiště
je určeno pro basketbal, volejbal, nohejbal a tenis. V provozním řádu jsou stanoveny
podrobné podmínky užívání, byl zpracován na pracovní schůzce ZO a bude trvale vyvěšen
ve vývěsní skříňce u hřiště a na stránkách obce.
Návrh usnesení č. 16/193/21
Zastupitelstvo obce Dušejov schvaluje provozní řád víceúčelového hřiště Dušejov
s účinností od 10. 11. 2021.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 16/193/21 bylo schváleno
4) Výběr dodavatele – kamerový systém
V rámci bezpečnosti dětí v naší základní a mateřské škole bude instalován kamerový systém,
kterým budou pokryty prostory před a za školou i školkou. Ve výběru formou malého
cenového marketingu zvítězila firma ROJKA s.r.o. Chlumova 9, Jihlava, která zakázku za

79 869,- Kč bez DPH provede v prvním čtvrtletí roku 2022. Náklady na pořízení kamerového
systému jsou zahrnuty v rozpočtu obce na rok 2022.
Návrh usnesení č. 16/194/21
Zastupitelstvo obce Dušejov schvaluje instalaci kamerového systému u základní a
mateřské školy a její provedení firmou ROJKA s.r.o. Chlumova 9 Jihlava.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 16/194/21 bylo schváleno
5) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku OH a poplatky za psů
Na základě nové odpadové legislativy – to je zákonů č. 541, 542 a 543/2021 Sb., je obec
povinna vydat Obecně závaznou vyhlášku Obce Dušejov o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství tak, aby byla platná od 1. 1. 2022. Vydáním této nové
vyhlášky se ruší Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 2/2019. Pro rok 2022
zůstává poplatek na osobu i nemovitost ve výši 550,-Kč/os/rok. Poplatek za psů zůstává
stejný jako loni.
Návrh usnesení č. 16/195/21
Zastupitelstvo obce Dušejov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Dušejov
č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 16/195/21 bylo schváleno
6) Rozpočet obce na rok 2022
Návrh rozpočtu obce Dušejov na rok 2022 vychází ze skutečnosti čerpání rozpočtu
v letošním roce včetně zahrnutí nutných rozpočtových změn, které byly během roku
schváleny. Vzhledem k připravovaným změnám v cenách energií jsou výdaje rozpočtu
povýšeny o 10% u provozních nákladů všech obecních budov, dále je ve výdajích zahrnuto
pořízení kamerového systému v ZŠ (100 tis. Kč), úprava prostor mezi školkami ve výši 50 tis
Kč, nákup hasičského auta ve výši 70 tis. Kč a příspěvkové organizaci ZŠ Dušejov jsou ve
výdajích povýšeny náklady na provoz o 100 tis Kč. Příjmy a výdaje jsou v celkové výši
8 529 100,- Kč. Návrh rozpočtu projednal i Finanční výbor. Celý podrobný rozpočet byl
zveřejněn od 21. 10. 2021 na úřední i elektronické desce OÚ.
Návrh usnesení č. 16/196/21
Zastupitelstvo obce Dušejov schvaluje rozpočet Obce Dušejov na rok 2022.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 16/196/21 bylo schváleno
7) Plán investic SVAK
Návrh plánu investic SVAK Jihlavsko na rok 2022 obsahuje především zpracování
projektové dokumentace na oddílnou kanalizaci v silnici III/1336 průtah Dušejovem a další
doplňující investice SVAK přesunuté z minulého roku.
Návrh usnesení č. 16/197/21
Zastupitelstvo obce Dušejov schvaluje plán investic SVAK Jihlavsko na rok 2022
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 16/197/21 bylo schváleno

8) Žádosti o dotaci- Charita a Život 99
Žádost o dotaci či dar na činnost v roce 2022 zaslala opět Oblastní charita Jihlava a dále také
spolek Život 99, Jihlava. Charitě, která poskytuje v naší obci sociální služby byl finanční dar
6000,- Kč poskytován i v minulých letech.
Návrh usnesení č. 16/198/21
Zastupitelstvo obce Dušejov schvaluje finanční dar ve výši 6 000,- Kč pro Oblastní
charitu Jihlava na rok 2022. Spolku Život 99 finanční příspěvek poskytován nebude.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 16/198/21 bylo schváleno
9) Zpráva o uplatňování územního plánu
Zpráva o uplatňování územního plánu poskytnutá Úřadem územního plánování Jihlava s
doporučením přijetí dvou usnesení je předkládána ke schválení. V celém znění byla všem
členům zastupitelstva zaslána jako pracovní materiál.
Návrh usnesení č. 16/199/21
Zastupitelstvo obce Dušejov schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Dušejov
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 16/199/21 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 16/200/21
Zastupitelstvo obce Dušejov schvaluje opuštění od záměru pořízení změny č. 1 a ruší
usnesení č. 12/163/20 ze dne 10. 12. 2020
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 16/200/21 bylo schváleno
10) Rozpočtové změny
Návrh rozpočtových opatření č. 5/S, 6/S a 3/Z byl zaslána všem členům ZO. Případné bližší
informace a vysvětlení poskytla na požádání účetní obce p. Bláhová.
Návrh usnesení č. 16/201/21
Zastupitelstvo obce Dušejov bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5/S a 6/S a schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/Z
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 16/201/21 bylo schváleno
11) Inventarizační komise
Návrh na složení inventarizační komise je stejný jako v loňském roce a to : Z. Dubová, E.
Kalábová, J. Zmátlová
Návrh usnesení č. 16/202/21
Zastupitelstvo obce Dušejov schvaluje inventarizační komisi ve složení Zdenka Dubová,
Emílie Kalábová a Jana Zmátlová
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 16/202/21 bylo schváleno
12) Zpráva finančního a kontrolního výboru
Dne 26. 10. se konala schůze kontrolního a také finančního výboru Zastupitelstva obce
Dušejov. Předsedkyně Finančního výboru Jana Zmátlová a členka Kontrolního výboru Bc. Iva
Musilová seznámili přítomné se zápisy z jednání obou výborů.

Návrh usnesení č. 16/203/21
Zastupitelstvo obce Dušejov bere na vědomí zprávu z finančního a kontrolního výboru
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 16/203/21 bylo schváleno

13) Informace:
1) Rozsvícení vánočního stromu se bude konat 26. listopadu v 17 hod před obecním úřadem.
Jsou přijata opatření vzhledem k šířícímu se Covidu. Za zvuku vánočních koled z místního
rozhlasu proběhne před OÚ předávání dárkových mikulášských balíčků dětským
návštěvníkům.
2) Víceúčelové hřiště na návsi je dokončeno. Celkové náklady jsou 2 638 973,- Kč, z
toho: - dotace z MMR 1 798 267,- Kč, vlastní podíl obce je 840 706,- Kč, je připravována
instalace kamer
3) Kadeřnictví Kateřiny Veselé ve zdr. středisku je dosud uzavřené z důvodu mateřské
dovolené. S obnovením provozu kadeřnice počítá od prvního čtvrtletí příštího roku.
4) Volby do PS PČR proběhly bez problémů, účast byla 75 %
5) V současné době probíhá na obci kontrola Finančního úřadu na stavby uskutečněné od roku
2015 do roku 2019, to je zateplení budovy ZŠ a OÚ a výstavba učeben v ZŠ
6) Dětská lékařka MUDr. Šnobrová oznamuje, že od února 2022 nebude ordinovat v
Dušejově a D. Cerekvi – bude ordinovat pouze v Jihlavě, všechny dušejovské pacienty
převezme.
7) 2. 11. 2021 proběhl na obci audit, kontrolováno bylo hospodaření obce za období leden až
září 2021- nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
8) V sobotu 27. 11. 2021 se bude konat ve staré škole „Adventní tvoření Míly Hotařové“

Diskuse:
p. Bradáč – usnesení ze ZO nenašel na stránkách obce, hřiště je pro školu nebo pro veřejnost,
z jakého dotačního titulu je hřiště, kolik klíčů bude mít správce, proč jsou ve vývěsní skříňce
u hřiště lavičky, nechce jmenovat stavby s dotacemi, kamerový systém pro ZŠ je levný-chce
znát parametry
p. Dubová – usnesení ze ZO jsou na stránkách obce-zajišťuje p. Bláhová, inspirace pro
provoz hřiště je podle obce Cejle, kde podobné hřiště provozují, a z obce B. Kámen, znění
dotačního titulu bude zasláno emailem, možnost instalace kamer a případně i čipy, klíčů bude
dle potřeby, nabídka laviček dodána se skříňkou, obeslání dodavatelů zajišťovala ZŠ, za
uplynulé tři roky bylo 9 staveb v obci vybudováno s dotacemi, vyjmenovány čtyři dotované
stavby, projekt na chodník zpracovává fi. Profi, majitelé RD jež jsou nejníže nesouhlasí s
vpustí, jedna velká vpusť bude v travnatém prostoru naproti vjezdu na hřiště
p. Bradáčová – se čtrnáctiletými dětmi si budou rodiče půjčovat klíč, kde si mají děti hrát, na
fotb. hřišti bývá hluk
p. Musilová – výstavba hřiště byla nákladná, kamery pomohou k lepšímu chování, pro čipy

moc není, falešné kamery ne, to se brzo zjistí, mnoho staveb bylo za tři roky s dotacemi
p. Binner- voda přes pozemky u RD pod hřištěm, projekt na chodník, vpustě na zachycení
vody, zkusit hřiště volně přístupné a až po zničení to řešit, rušení nočního klidu při akcích na
fotb. hřišti, případně bude volána policie
p. Zmátlová – staré hřiště bylo nejen zarostlé s potrhaným oplocením, ale i plné nepořádku a
nečistot, nové hřiště bude ZŠ i MŠ využívat kromě tělocviku i při sportovních kroužcích po
vyučování.
Dotazy občanů zodpověděli, vysvětlili či upřesnili: Z. Dubová, Bc. I. Musilová, L. Fejtová,
E. Kalábová a J. Zmátlová
Předsedající ukončila zasedání v 19.25 hod a poděkovala všem přítomným za účast.
Přílohy zápisu: 1) Presenční listina
2) Záznam o hlasování
Zapsala: Ludmila Fejtová

Ověřil: Bc. Iva Musilová __________________________
Emílie Kalábová _________________________

Starostka obce Zdenka Dubová ____________________________

Vyvěšeno: _________________
Sejmuto : __________________

2) Záznam o hlasování
16. zasedání Zastupitelstva obce Dušejov konané 8.11.2021
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Legenda
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Provozní řád víceúčelového hřiště
4) Výběr dodavatele – kamerový systém ZŠ
5) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku OH a poplatky ze psů
6) Rozpočet obce na rok 2022
7) Plán investic SVAK
8) Žádost o dotaci-Charita a Život 99
9) Zpráva o uplatňování územního plánu
10) Rozpočtové změny
11) Inventarizační komise
12) Zpráva finančního a kontrolního výboru
13) Informace
14) Diskuse
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