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

INFORMACE
o konání zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 04/2020
Obecní úřad Jezeřany-Maršovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 obecního zřízení,
informuje o konání Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 04/2020,
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 16.09.2020 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) Daniela Jůzová, Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1491/4 v k.ú. Jezeřany,
b) Tomáš Badin, Žádost o prodloužení vodovodní přípojky a zatrubnění strouhy,
c) Oblastní charita Znojmo, Žádost o dar na provoz neregistrované služby Charitní
záchranná síť,
d) ELSPACE s.r.o., Smlouva č. 1030058873/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k pozemku p.č. 1475 v k.ú. Maršovice, s E.ON Distribuce, a.s.,
ke stavbě „Jezeřany-Maršovice - has. zbroj: NN přip“,
e) ELSPACE s.r.o., Smlouvy č. 1030058873/001, 002, 003 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2020/3, 62/18, 2020/2 v k.ú. Jezeřany,
s E.ON Distribuce, a.s., ke stavbě „Jezeřany – čp.41, Bandas: NN přip. kab.“,
f) ZMES, s.r.o., Smlouva č. 1030058572/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k pozemku p.č. 1487/3 v k.ú. Maršovice, s E.ON Distribuce, a.s., ke
stavbě „Jezeřany-Maršovice – Švejkarová: NN přip“
05. Nakládání s majetkem
a) prodej pozemku p.č. 1487/30 v k.ú. Maršovice (odděleného od pozemku p.č.
1487/3),
b) prodej pozemku p.č. 845/19 a část pozemku p.č. 911/70 v k.ú. Maršovice (záměr
ze dne 15. 7. 2020),
c) prodej pozemků p.č. 949/29, p.č. 949/44, p.č. 949/276 a p.č. 949/278 v k.ú.
Maršovice (záměr ze dne 15. 5. 2020),
d) prodej pozemku p.č. 949/5 v k.ú. Maršovice (záměr ze dne 15. 5. 2020),
e) pacht pozemku p.č. 1306/42 (záměr ze dne 27. 7. 2020),
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f) pacht pozemků p.č. 3001, p.č. 3007, p.č. 3010 a p.č. 3012 v k.ú. Maršovice (záměr
ze dne 27. 7. 2020),
06. Spolufinancování sociálních služeb v roce 2020, Město Moravský Krumlov, Žádost o
poskytnutí individuální dotace, Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku
07. Projekt „Rekonstrukce víceúčelové budovy“, dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje,
08. Projekt „Obnova soustavy veřejného osvětlení Jezeřany-Maršovice“, rozhodnutí o
poskytnutí dotace
09. Projekt „Pořízení traktoru“, dohoda o poskytnutí dotace
10. Aktuální projekty (Rozšíření splaškové kanalizace - lokalita Pérka, Oplocení Pérka)
11. Rozpočtové opatření č.4/2020, č. 5/2020 a č.6/2020
12. Diskuse
13. Ukončení
V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 31. srpna 2020, č.j.
MZDR 20558/2020-15/MIN/KAN, týkající se ochrany obyvatel a prevence nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, jsou osoby účastnící se zasedání
zastupitelstva obce, užívat ochranu dýchacích cest („roušku“), pokud se jednání koná ve
vnitřních prostorách staveb a účastní-li se zasedání zastupitelstva obce více než 100
osob (nevztahuje-li se na ně některá z výjimek).

Ing. Petr Slavík v.r.
starosta

Vyvěšeno: 08.09.2020
Sejmuto:
Ve stejném termínu zveřejněno dálkovým přístupem.
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