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

INFORMACE
o konání zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 03/2021
Obecní úřad Jezeřany-Maršovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 obecního zřízení,
informuje o konání Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 03/2021,
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 16. 6. 2021 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) Jaromíra Šedrlová, Žádost o odkoupení pozemku (p.č. 1491/13 v k.ú. Jezeřany),
b) Město Miroslav, Žádost o vyjádření podpory stavby Domu pro seniory v Miroslavi,
c) Oblastní charita Znojmo, Žádost o dar na provoz neregistrované služby Charitní
záchranná síť
05. Nakládání s majetkem
a) Záměr obce pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku majetek stavební objekt
splaškové kanalizace stavby „Jezeřany-Maršovice – zástavba RD – kanalizace
splašková lokalita Za kostelem I. etapa“ a stavební objekty vodovod a splašková
kanalizace stavby „Obec Jezeřany-Maršovice, projekční práce IS – vodovod a
splašková kanalizace Za kostelem II. etapa“ do majetku svazku VODOVODY A
KANALIZACE ZNOJEMSKO, zájmového sdružení obcí,
b) Darovací smlouva, jejímž předmětem je pozemek p.č. 1236/2 v k.ú. Jezeřany,
c) Smlouva o zřízení služebnosti stezky, jejímž předmětem je pozemek p.č. 2351
v k.ú. Jezeřany
06. Návrh na vyhlášení a konání místního referenta týkající se výstavby hasičské
zbrojnice ve školním areálu
07. Pohřebnictví, Řád pro veřejná pohřebiště obce Jezeřany-Maršovice
08. Odpadové hospodářství, provozování systému MESOH a přihláška do spolku NAŠE
ODPADKY, z. s.
09. Projekt „Rekonstrukce místní komunikace k obratišti“, dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje
10. Rozpočtové opatření č. 3/2021 a č. 4/2021
11. Diskuse
12. Ukončení
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S ohledem na ochranu obyvatel a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19, jsou osoby účastnící se zasedání zastupitelstva obce povinny dodržet
specifické povinnosti vyplývající z mimořádných opatřením Ministerstva zdravotnictví
upravujících nošení ochranných prostředků dýchacích cest, kdy se zakazuje pohyb a
pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos a ústa), kterým je respirátor
nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), zdravotnická obličejová maska
nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a
požadavky, které brání šíření kapének, mimo jiné ve všech vnitřních prostorech staveb,
mimo bydliště.

Ing. Petr Slavík v.r.
starosta

Vyvěšeno: 8 6. 2021
Sejmuto:
Ve stejném termínu zveřejněno dálkovým přístupem.
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