
 

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. 05/2019  

Obecní úřad Jezeřany-Maršovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 obecního zřízení, 
informuje o konání Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 05/2019, 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 20.11.2019 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 

04. Žádosti občanů a organizací 

a) Bořivoj Ruibar, Námitka proti projektu „Požární zbrojnice“ 

b) Římskokatolická farnost Loděnice, Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

05. Přezkoumání hospodaření, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vykonání přezkoumání 
hospodaření 

06. Těžební a pěstební práce v obecních lesích 

07. Nakládání s majetkem 

a) Pacht pozemků v k.ú. Maršovice, které obec celé nebo jejich části, o výměře 63044 
m2, propachtovává Ing. Zdeňku Formanovi (záměr ze dne 11.10.2019), 

b) Znalecký posudek číslo 7150-129/2019 o ceně obvyklé pro stanovení obvyklé ceny 
pro prodej nebo pacht pozemku p.č. 1478 v k.ú. Maršovice, 

c) Znalecký posudek číslo 7150-128/2019 o ceně obvyklé pro stanovení obvyklé ceny 
pro prodej části pozemku p.č. 36/1 v k.ú. Jezeřany, 

08. Veřejná zakázka „Rozšíření splaškové kanalizace – lokalita Pérka“ 

09. Zástavba RD Horní loučky, Podklad pro změnu územní studie (1. etapa), zhodnocení a 
další postup  

10. Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice 

a) Výroční zpráva školy za školní rok 2018 - 2019, 

b) Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2022, 

11. Finanční hospodaření obce 

a) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2021-2022 

b) Návrh rozpočtu obce pro rok 2020 

c) Rozpočtová opatření č. 9/2019, č. 10/2019 a č. 11/2019 

12. Inventarizace majetku a závazků obce za rok 2019 

13. Diskuse 

14. Ukončení                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                     Ing. Petr Slavík v.r. 
                                                                                                              starosta 

Vyvěšeno:   12.11.2019 
Sejmuto:       

Ve stejném termínu zveřejněno dálkovým přístupem. 


