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

INFORMACE
o konání zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 05/2021
Obecní úřad Jezeřany-Maršovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 obecního zřízení,
informuje o konání Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 05/2021,
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 10. 11. 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) Zdeněk Dvořák, Dušan Dvořák, Žádost o koupi pozemku (p.č. 2390/3 v k.ú.
Jezeřany),
b) Nataliya Duda, Žádost o pronájem části pozemku (p.č. 1495/1 v k.ú. Maršovice),
c) Jan Urbánek, Žádost o souhlas se záborem části obecního pozemku (p.č. 1491/4
v k.ú. Jezeřany,
05. Nakládání s majetkem
a) Dodatek č. 1 Kupní smlouvy s dohodou o zřízení předkupního práva a práva
zpětné koupě uzavřené dne 25. 2. 2014,
b) prodej pozemků p.č. 64/5 a p.č. 2389/4 v k.ú. Jezeřany,
06. Výsledky referenda konaného ve dnech 8. a 9. 11. 2021
07. Návrh Změny č. 2 Územního plánu Jezeřany-Maršovice
08. Studie Revitalizace centrálních veřejných ploch v obci
09. Veřejné zakázky „Místní komunikace v lokalitě Za kostelem“ a „Parkovací stání před
školou“
10. Připravované projekty (Místní komunikace v lokalitě Panšula, Oprava fasády MŚ a
Oprava fasády obecní byty)
11. Odpadové hospodářství
a) návrh OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství,
b) návrh OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
12. Školství, Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice
a) Výroční zpráva školy za školní rok 2020 - 2021,
b) hospodaření příspěvkové organizace v roce 2022,
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13. Finanční hospodaření obce, příprava návrhu rozpočtu pro rok 2022 a návrhu
střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2023 - 2024
14. Rozpočtové opatření č. 8/2021 a 9/2021
15. Inventarizace majetku a závazků obce za rok 2021
16. Diskuse
17. 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 opatřením Ministerstva zdravotnictví upravujících nošení ochranných
prostředků dýchacích cest.

Ing. Petr Slavík v.r.
starosta

Vyvěšeno: 2. 11. 2021
Sejmuto:
Ve stejném termínu zveřejněno dálkovým přístupem.
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