Obecní úřad Jezeřany-Maršovice
Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931

INFORMACE
o konání zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2017
Obecní úřad Jezeřany-Maršovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 obecního zřízení,
informuje o konání Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2017, 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 08.11.2017 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, Oprava OB, KD – klubovna)
04. Žádosti
a) Vlasta Dečová, Žádost o odkoupení obecního pozemku (část p.č. 2/4 v k.ú. Jezeřany),
b) Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti, stavba s označením 11010-065410 RVDSL1731_M_B_OLBR29OLB1HR_OK, (komunikační zařízení umístěné na pozemku p.č. ST. 20 v k.ú.
Jezeřany),
c) Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo, Poděkování a žádost o finanční
podporu
05. Nakládaní s majetkem
a) stanovení aktuální ceny obecních pozemků za účelem pronájmu a prodeje,
b) stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 2/4 v k.ú. Jezeřany
06. Smlouvy o vkladu majetku do hospodaření Zájmového sdružení obcí Vodovody a
kanalizace Znojemsko
a) vodovodu a splaškové kanalizace stavby „Obec Jezeřany-Maršovice, projekční práce
IS – II. etapa“,
b) splaškové kanalizace stavby „Jezeřany-Maršovice – zástavba RD“
07. Územní plán Jezeřany-Maršovice
a) Vít Badin, Námitka k návrhu územního plánu,
b) Petr Novotný, Žádost o změnu územního plánu (pozemek p.č. 1228/67 v k.ú.
Jezeřany),
c) Stanovisko pořizovatele k požadavkům občanů podaných na základě oznámení o
zahájení projednávání návrhu ÚP Jezeřany-Maršovice
08. Smlouva o poskytnutí účelového finančního prostředku Městu Moravský Krumlov za
účelem spolufinancování sociálních služeb v roce 2017
09. Program zodpovědného nakládání s odpady
10. Inventarizace majetku a závazků obce za rok 2017
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11. Finanční hospodaření obce
a) návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2019-2020,
b) návrh rozpočtu obce pro rok 2018,
c) rozpočtová opatření č. 10/2017, č. 11/2017 a č. 12/2017
12. Diskuse
13. Ukončení

Ing. Petr Slavík
starosta
Vyvěšeno: 31.10.2017
Sejmuto:
09.11.2017
Ve stejném termínu zveřejněno dálkovým přístupem.
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