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

INFORMACE
o konání zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 04/2021
Obecní úřad Jezeřany-Maršovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 obecního zřízení,
informuje o konání Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 04/2021,
svolaného starostou v souladu s § 92 odst. 1 obecního zřízení.
Místo konání: Obec Jezeřany-Maršovice, zasedací místnost obecního úřadu, č.p. 63
Doba konání: středa 15. 9. 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) Jan a Martina Slavíkovi, Žádost o změnu Územního plánu Jezeřany-Maršovice
zkráceným postupem pořízení dle § 55a stavebního řádu,
b) ENORM, a.s., Návrh na uzavření Smlouvy č. ZN-001030067783/002-SERG o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, k pozemku p.č. 1491/1 v k.ú.
Jezeřany, s E.GD, a.s., ke stavbě „Jezeřany-Maršovice, Kárník:“,
c) Puttner, s.r.o., Návrh na uzavření Smlouvy č. ZN-001030068350/001-PUTT o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, k pozemku p.č. 1306/11 v k.ú.
Jezeřany, s E.GD, a.s., ke stavbě „Jezeřany-Maršovice - 12RD: NN“,
05. Nakládání s majetkem
a) záměr obce pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku majetek stavební objekt
splaškové kanalizace a přeložky vodovodu stavby „Obec Jezeřany-Maršovice,
rozšíření splaškové kanalizace - lokalita „Pérka“, do majetku svazku VODOVODY
A KANALIZACE ZNOJEMSKO, zájmového sdružení obcí,
b) smlouvy o vkladu majetku - stavebního objektu splaškové kanalizace stavby
„Jezeřany-Maršovice - zástavba RD - kanalizace splašková lokalita Za kostelem I.
etapa“ a stavebních objektů 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,
c) prodej pozemku p.č. 1491/13 v k.ú. Jezeřany,
d) pronájem části pozemku za účelem provozování Z-BOXu,
e) Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330055593/001-GPM, s EG.D, a.s.
(stavba „Jezeřany - Ulreich: NN přip. kab. příp.“),
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06. Plán rozvoje sportu v obci
07. Projekt Obec pomáhá obci, finanční dar ve prospěch obcí zasažených vichřicí
v červnu 2021
08. Spolufinancování sociálních služeb v roce 2021, Město Moravský Krumlov, Žádost o
poskytnutí individuální dotace, Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku
09. Veřejná zakázka „Rekonstrukce místní komunikace k obratišti“
10. Veřejná zakázka „Místní komunikace v lokalitě Za kostelem“
11. Projekt „Prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Na loukách“
12. Připravované projekty (Parkovací stání před školou, Posuvné dveře v KD, Oprava
dřevěných prvků ve Zvonici v Maršovicích, Prodloužení vodovodního řadu Jezeřany)
13. Rozpočtové opatření č. 5/2021, 6/2021 a 7/2021
14. Diskuse
15. Ukončení
S ohledem na ochranu obyvatel a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19, jsou osoby účastnící se zasedání zastupitelstva obce povinny respektovat
mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví upravujících nošení ochranných prostředků
dýchacích cest.

Ing. Petr Slavík v.r.
starosta

Vyvěšeno: 6 9. 2021
Sejmuto:
Ve stejném termínu zveřejněno dálkovým přístupem.
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