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

INFORMACE
o konání zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2020
Obecní úřad Jezeřany-Maršovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 obecního zřízení,
informuje o konání Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2020,
svolaného starostou v souladu s § 91 odst. 1 obecního zřízení.
Místo konání: Obec Jezeřany-Maršovice, kulturní dům, č.p. 1
Doba konání: středa 22.04.2020 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) Tomáš Palán, Žádost o zrušení věcného předkupního práva (k pozemku
p.č.2091/118, k.ú. Jezeřany),
b) Tomáš Palán, Žádost o odkoupení obecních pozemků (p.č. 36/1, 36/3, k.ú.
Jezeřany),
c) Ing. Michal Bíla, Žádost o koupi pozemku parc č. 949/5 (k.ú. Maršovice)
05. Nakládání s majetkem
a) pronájem čísti pozemku p.č. 1487/3, cca 40 m2, v k.ú. Maršovice,
b) prodej části pozemku p.č. 1487/3, cca 30 m2, v k.ú. Maršovice,
c) pronájem místnosti č. 1 a č. 2 v budově VÚB (č.p. 165)
06. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška
obce č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
07. Změna č. 1 územního plánu Jezeřany-Maršovice
08. Územní studie Horní loučky
09. Inventarizace majetku a závazků obce za rok 2019
10. Účetní závěrka obce Jezeřany-Maršovice za rok 2019
11. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, JezeřanyMaršovice, okres Znojmo, příspěvková organizace, za rok 2019
12. Závěrečný účet obce Jezeřany-Maršovice za rok 2019
13. Dotace z rozpočtu obce pro rok 2020
14. Veřejná zakázka „Obnova soustavy veřejného osvětlení“
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15. Rozpočtové opatření č.1/2020 a č. 2/2020
16. Diskuse
17. Ukončení

V souladu s Usnesením Vlády České republiky ze dne 6. 4. 2020 č. 388, o přijetí
krizového opatření, publikovaným pod č. 151/2020 Sb., jsou členové zastupitelstva obce a
ostatní osoby včetně veřejnosti, z důvodu omezení svobody pohybu na území České
republiky, při osobní účasti na jednání zastupitelstva obce povinni dodržovat mezi sebou
odstup nejméně 2 metry a použít ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je
respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Ing. Petr Slavík v.r.
starosta

Vyvěšeno: 14.04.2020
Sejmuto:
Ve stejném termínu zveřejněno dálkovým přístupem.
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