
 

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. 03/2018  

Obecní úřad Jezeřany-Maršovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 obecního zřízení, 
informuje o konání Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 03/2018, 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 20.06.2018 od 18:00 hod. 
Pořad jednání: 

01. Zahájení (pořad jednání, určení zapisovatele a ověřovatelů, námitky proti zápisu) 
02. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce 
03. Zpráva o činnosti  
04. Žádosti občanů a organizací, Linka bezpečí, z.s., Žádost o pokračování podpory Linky 

bezpečí 
05. Nakládání s majetkem 

a) prodej pozemku p.č. 2/22 v k.ú. Jezeřany (část pozemku p.č. 2/4), 
b) prodej pozemku p.č. 2/23 v k.ú. Jezeřany (část pozemku p.č. 2/4), 
c) pacht pozemků p.č. p.č. 949/29, 949/30, 949/31, 949/32, 949/33, 949/44, 949/45, 

949/48, 949/49, 949/51, 949/52, 949/53, 949/55, 949/56, 949/57, 949/273, 949/274, 
949/276, 949/278, v k.ú. Maršovice, 

d) předkupní právo k pozemku p.č. 845/94 v k.ú. Maršovice 
e) smlouva o nájmu pozemku k uskladnění palivového dřeva  

06. Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – projekt „Věcné prostředky nejen v době sucha“ 
07. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trboušany a navazující části k.ú. Maršovice, Plán 

společných zařízení 
08. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Loděnice 
09. DSO Moravskokrumlovsko 

a) spolufinancování veřejné zakázky „Předcházení vzniku textilních a biologicky 
rozložitelných odpadů v dobrovolném svazku obcí Moravskokrumlovsko“ (Domácí 
kompostéry) 

b) spolufinancování akce „Stojany na malované mapy“ a Smlouva o bezúplatném 
převodu majetku 

10. Veřejná zakázka „ Školní kuchyně“  
11. Veřejná zakázka „Pomník padlým občanům Maršovic“ 
12. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022 
13. Změna rozpočtu 

a) rozpočtové opatření č. 3/2018 schválené starostou dne 31.05.2018 
b) rozpočtové opatření č. 4/2018 

14. Diskuse 
15. Ukončení                                                                                                                            

                                                                                 
                                                                                                     Ing. Petr Slavík  
                                                                                                             starosta 
Vyvěšeno:   12.06.2018 
Sejmuto:      21.06.2018 

Ve stejném termínu zveřejněno dálkovým přístupem. 


