
 

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. 04/2019  

Obecní úřad Jezeřany-Maršovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 obecního zřízení, 
informuje o konání Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 04/2019, 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 18.09.2019 od 18:00 hod. 
Pořad jednání: 

01. Zahájení (pořad jednání, určení zapisovatele a ověřovatelů, námitky proti zápisu) 
02. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce 
03. Zpráva o činnosti (starosta, místostarosta) 
04. Žádosti občanů a organizací 

a) Ondřej Eckl, Návrh na pořízení změny územního plánu (Územní plán Jezeřany-
Maršovice) zkráceným způsobem, 

b) Zdeněk Forman, Pachtovní smlouva 
c) Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo, Poděkování a žádost o finanční 

příspěvek 
05. Nakládání s majetkem 

a) stanovisko k prodeji, pachtu nebo směně pozemku p.č. 1478 v k.ú. Maršovice (záměr 
ze dne 20.05.2019), 

b) stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 36/1, cca 100 m2, v k.ú. Jezeřany (záměr ze 
dne 08.07.2019), 

c) zřízení věcného břemene, Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-
014330052996/001, s E.ON Distribuce, a.s. (stavba „Jezeřany – Palán: NN přip. kab. 
sm.“) 

06. ÚZSVM, Vyrozumění účastníka výběrového řízení BZN/18/20198 , Kupní smlouva č. 
172/2019, koupě pozemku p.č. 2352/34 v k.ú. Jezeřany 

07. Veřejná zakázka „Oprava fasády KD“ 
08. Veřejná zakázka „Rozšíření splaškové kanalizace – lokalita Pérka“ 
09. Projekt „Požární zbrojnice“ 
10. Aktuální projekty (Zástavba RD, Pomník padlým občanům Maršovic) 
11. Odpadové hospodářství 

a) Smlouva o využití sběrného dvora ve Vedrovicích 
b) Příloha č. 4 k pravidlům MESOH 2018 

12. Spolufinancování sociálních služeb v roce 2019, Smlouva o poskytnutí účelového 
finančního příspěvku 

13. Rozpočtová opatření č. 6/2019, č. 7/2019 a č. 8/2019 
14. Diskuse 
15. Ukončení                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                      Ing. Petr Slavík v.r. 
                                                                                                              starosta 

Vyvěšeno:   09.09.2019 
Sejmuto:       

Ve stejném termínu zveřejněno dálkovým přístupem. 


