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 Obecní úřad Jezeřany-Maršovice 

 Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 

 

I N F O R M A C E   

o konání zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016  

 

Obecní úřad Jezeřany-Maršovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 obecního zřízení, 

informuje o konání Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016, svolaného 

starostou v souladu s § 91 odst. 1 obecního zřízení.  

Místo konání:  Obec Jezeřany-Maršovice, zasedací místnost obecního úřadu, č.p. 63 

Doba konání:  středa 27.04.2016 od 18:00 hod. 

Návrh programu: 

01. Zahájení (program, určení zapisovatele a ověřovatelů, námitky proti zápisu) 

02. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce 

03. Zpráva o činnosti (starosta, předsedové výborů) 

04. Žádosti občanů a organizací  

a) Volodymyr Duda a Natalya Duda, Žádost o odkoupení obecního pozemku (část 

pozemku p.č. 913/1 v k.ú. Maršovice) 

b) ZMES, s.r.o. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene - souhlas s umístěním energetického zařízení, pro E. ON Distribuce, a.s., na 

realizace stavby s názvem „Maršovice – Rozková: NN příp. kab. příp.“ 

05. Účetní závěrka obce Jezeřany-Maršovice za rok 2015 

06. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-

Maršovice, okres Znojmo, příspěvková organizace, za rok 2015 

07. Závěrečný účet obce Jezeřany-Maršovice za rok 2015 

08. Dotace z rozpočtu obce pro rok 2016 

09. Prodej obecních pozemků 

a) pozemku p.č. 1491/36, ostatní plocha, k.ú. Jezeřany, o výměře 57 m2 

b) části pozemku p.č. 1190/48, ostatní plocha, k.ú. Jezeřany, o výměře cca 25 m2 

10. Zřízení věcného břemene  

a) Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330034940/001, s E.ON Distribuce, 

a.s. (stavba „Jezeřany-Maršovice, přípojka NN, ČS1“) 

b) Zřízení věcného břemene - Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-

014330034939/002, s E.ON Distribuce, a.s. (stavba „Jezeřany-Maršovice, přípojka 

NN, ČS2“) 

11. Pacht zemědělských pozemků 

a) pachtovní smlouva AGROSPOL, spol. s r.o. 

b) pachtovní smlouva Ing. Zdeněk Forman 

c) pachtovní smlouva VINNÉ SKLEPY MARŠOVICE v.o.s. 

12. Veřejná zakázka „Rekonstrukce KD - izolace“ 
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13. Veřejná zakázka „Rekonstrukce KD - okna“ 

14. Veřejná zakázka „Rekonstrukce KD - chodníky“ 

15. Projekt „IS - II. etapa“ 

16. Projekt „Vytápění ZŠ“ 

17. Projekt „Územní plán Jezeřany-Maršovice“ 

18. Odpadové hospodářství - spolupráce s obcí Vedrovice na zřízení sběrného dvora    

19. Rozpočtové opatření č. 2/2016 

20. Diskuse 

21. Ukončení                                                                                                                            

 

                                                                                          

                                                                                                      Ing. Petr Slavík  

                                                                                                               starosta 

 

Vyvěšeno:   19.04.2016 

Sejmuto:      28.04.2016 

Ve stejném termínu zveřejněno dálkovým přístupem. 


