
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. 05/2017

Obecní úřad Jezeřany-Maršovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 obecního zřízení, 
informuje o konání Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 05/2017, 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 13.09.2017 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 (Realizované akce, Požární zbrojnice, Odpadové hospodářství, 

Energetická optimalizace, Optické přístupové sítě) 
04. Žádosti

a) Iveta Geyerová, Pavel Paračka, Žádost o koupi pozemku (část pozemku p.č. 2/4 v k.ú. 
Jezeřany),

b) Petr Novotný, Žádost o změnu územního plánu (pozemek p.č. 1228/67 v k.ú. 
Jezeřany),  

05. Nakládaní s majetkem
a) pacht části pozemku p.č. 286/90 v k.ú. Maršovice, pacht zemědělských pozemků,
b) stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 1190/1 v k.ú. Jezeřany,
c) stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 1487/3 v k.ú. Maršovice,
d) stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 911/2 v k.ú. Maršovice,
e) stanovisko k pronájmu částí pozemku p.č. 911/2 a 911/70 v k.ú. Maršovice,
f) zřízení věcného břemene, Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-

014330039707/001, s E.ON Distribuce, a.s. (stavba „Jezeřany - Badin: NN přip. kab.
příp.),

06. Smlouva o vkladu majetku, stavebních objektů vodovod a kanalizace splašková stavby 
„Obec Jezeřany-Maršovice, projekční práce IS – II. etapa“ a objektu kanalizace splašková 
stavby „Jezeřany-Maršovice – zástavba RD“) do hospodaření Zájmového sdružení obcí 
Vodovody a kanalizace Znojemsko

07. Pojistná smlouva o pojištění právní ochrany  
08. Projekt „KD - klubovna“
09. Rozpočtové opatření č. 9/2017
10. Diskuse
11. Ukončení                                                                                                                                                                                       

                                                                                                     Ing. Petr Slavík 
                                                                                                        starosta
Vyvěšeno:   05.09.2017
Sejmuto:     13.09.2017

Ve stejném termínu zveřejněno dálkovým přístupem.
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