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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. 03/2017

Obecní úřad Jezeřany-Maršovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 obecního zřízení, 
informuje o konání Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 03/2017, 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 21.06.2017 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) Jan Ulreich, Žádost o odprodej části pozemku p.č. 1487/3 v k.ú. Maršovice

b) Bořivoj Ruibar, Žádost (řešení příjezdové komunikace k lokalitě „Za kostelem“)

c) Petr a Alena Novotní, Žádost o odkoupení obecního pozemku (část pozemku p.č. 

911/2 v k.ú. Maršovice, cca 30 m2)

d) Renata Havlíková, Žádost o pronájem prodejny (budova na pozemku st.161, v k.ú. 

Maršovice)

e) Antonín a Ludmila Vodičkovi, Žádost o povolení rozšíření stávajícího vjezdu (před 

domem č.p. 342, pozemek p.č. 1491/2, v k.ú. Jezeřany)

f) Zdeňka Dvořáková, Žádost o pronajmutí pozemku (část pozemku p.č. 911/2 v k.ú. 

Maršovice, cca 80 m2)

05. Nakládání s majetkem

a) stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 1190/15, v k.ú. Jezeřany, cca 24 m2

b) záměr obce propachtovat část pozemku p.č. 286/90, v k.ú. Maršovice, 1.163 m2

06. Dotace z rozpočtu obce pro rok 2017

a) Bílý kruh bezpečí, z.s., Žádost o podporu na provoz Linky bezpečí

b) Mgr. Petr Eckl, Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce (příspěvek na dopravu 

na dětský tábor)   

07. Financování sociálních služeb v roce 2017

08. Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

a) projekt „KD - sociální zařízení“

b) projekt „ Věcné prostředky pro práci v dešti“

09. DSO Moravskokrumlovsko, Závěrečný účet za rok 2016

10. Rekonstrukce KD

a) akce „KD - sociální zařízení“
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b) akce „KD - sklad“

c) akce „KD - přístupová cesta“ 

d) veřejná zakázka „KD - výčet a chodba“

e) veřejná zakázka „KD - sklep“ 

11. Akce „IS - II. etapa“

12. Veřejná zakázka „ Oprava MŠ“

13. Veřejná zakázka „Oprava OB“

14. Rozpočtová opatření č. 5/2017 a č. 6/2017

15. Diskuse

16. Ukončení                                                                                                                                                                                         

                                                                                                     Ing. Petr Slavík 
                                                                                                        starosta

Vyvěšeno:   13.06.2017
Sejmuto:     21.06.2017

Ve stejném termínu zveřejněno dálkovým přístupem.
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