
 

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. 06/2018  

 
Obecní úřad Jezeřany-Maršovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 obecního zřízení, 
informuje o konání Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2018, 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 21.11.2018 od 18:00 hod. 

Návrh programu jednání: 

01. Zahájení 
a) složení slibu člena zastupitelstva obce 
b) program jednání, určení zapisovatele a ověřovatelů, námitky proti zápisu 

02. Doplnění finančního výboru (volba předsedy a člena finančního výboru) 
03. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce 
04. Zpráva o činnosti  
05. Žádosti občanů a organizací 

a) Radek Podhrázký, Žádost o vymazání předkupního práva z katastru nemovitostí 
b) DUR plus spol. s r.o. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení (stavba „Jezeřany – 
Palán, NN příp. kab. sm.“) 

06. Jednací řád Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice 
07. Odpadové hospodářství 

a) Pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství (MESOH) 
b) Obecně závazná vyhláška obce Jezeřany-Maršovice č. 1/2018, o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů  

08. Školství, Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo, 
příspěvková organizace  
a) volba dvou zástupců obce do Školské rady, 
b) Výroční zpráva školy za školní rok 2017 – 2018, 
c) Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 - 2021 

09. Priority rozvoje obce pro období 2019 - 2022 
10. Finanční hospodaření obce 

a) návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2020-2021 
b) návrh rozpočtu obce pro rok 2019 
c) rozpočtová opatření č. 8/2018 

11. Inventarizace majetku a závazků obce za rok 2018 
12. Diskuse 
13. Ukončení                                                                                                                            

                                                                               
                                                                                                     Ing. Petr Slavík v.r. 
                                                                                                             starosta 
Vyvěšeno:   12.11.2018 
Sejmuto:      22.11.2018 

Ve stejném termínu zveřejněno dálkovým přístupem. 


