ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
č. 02/2018
konaného dne 18.04.2018
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) v 18:00. hod. Přivítal členy ZO
a přítomné spoluobčany. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno,
v souladu s § 92 a § 93 obecního zřízení. Informace o místě, době a navrženém programu
zasedání ZO byla zveřejněna, v souladu s obecním zřízením, na úřední desce obecního
úřadu od 10.04.2018, současně způsobem umožňující dálkový přístup (na „elektronické
úřední desce“) a způsobem v místě obvyklým, hlášením v místním rozhlase. Členové ZO byli
svoláni elektronickou poštou.
Starosta dále konstatoval přítomnost nadpoloviční většinu členů ZO a podle § 92 odst. 3
obecního zřízení je zasedání ZO usnášeníschopné. Je přítomno všech 9 členů ZO.
Použité iniciály členů ZO:
Mgr. Petr Eckl (PE), Mgr. Svatava Hájková (SH), Milan Hamala (MH), Radek Podhrázký
(RP), Mgr. Bohuslav Slavík (BS), Ing. Jan Slavík (JS), Ing. Petr Slavík (starosta), Radek Šles
(RŠ), Miroslav Ulreich (MU).

Ad. 01: Zahájení (pořad jednání, určení zapisovatele a ověřovatelů, námitky proti
zápisu)
Starosta seznámil ZO s pořadem jednání zasedání ZO.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
pořad jednání schválilo.
Usnesení č. 01/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje následující pořad jednání zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2018
01. Zahájení (pořad jednání, určení zapisovatele a ověřovatelů, námitky proti zápisu)
02. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
03. Zpráva o činnosti
04. Nakládání s majetkem
a) záměr obce prodat nebo propachtovat pozemky p.č. 949/5, 949/29, 949/30, 949/31,
949/32, 949/33, 949/44, 949/45, 949/48, 949/49, 949/51, 949/52, 949/53, 949/55,
949/56, 949/57, 949/273, 949/274, 949/276, 949/278, v k.ú. Maršovice,
b) realizace větrolamů V1 a V2 na obecních pozemcích p.č. 2655 (V1) a p.č. 2632 (V2)
v k.ú. Jezeřany,
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c) zřízení věcného břemene, Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN014330042442/001, s E.ON Distribuce, a.s. (stavba „Jezeřany - Novotná: NN přip.
kab. příp.“),
d) úplatný převod pozemku p.č. 2352/34 v k.ú. Jezeřany (část Jezeřanské strouhy)
05. Účetní závěrka obce Jezeřany-Maršovice za rok 2017
06. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, JezeřanyMaršovice, okres Znojmo, příspěvková organizace, za rok 2017
07. Závěrečný účet obce Jezeřany-Maršovice za rok 2017
08. Dotace z rozpočtu obce pro rok 2018
09. Veřejná zakázka „ Školní kuchyně“
10. Rozpočtové opatření č. 2/2018
11. Diskuse
12. Ukončení
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Zápis a výpis usnesení z minulého zasedání ZO byly vyvěšeny na úřední desce od
01.03.2018 do 16.03.2018.
Ve zveřejněném zápise z minulého zasedání je písařská chyba, když u Usnesení č.
05/01/2018 je uvedeno Hlasování: 7 pro – 7 proti – 7 se zdrželo, správně patří Hlasování: 7
pro – 0 proti – 0 se zdrželo. Členové ZO neměli vůči zápisu a jeho opravě žádné námitky.
Starosta jako zapisovatele určil BS a jako ověřovatele navrhl PE a RŠ.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
ověřovatele schválilo.
Usnesení č. 02/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2018 Mgr. Petra Eckla a Radka Šlese.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 02: Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
Starosta přednesl zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, kdy
uvedl:
Převod pozemku (Usnesení č. 03/01/2018)
Žádost o úplatný převod pozemku p.č. 189/1 v k.ú. Jezeřany (část hřbitova Jezeřany) byla
odeslána dne 02.03.2018 na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen
„ÚZSVM“), od kterého jsme dne 21.03.2018 obdrželi odpověď, že uvedená žádost byla
zaevidována.
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Dále byla rovněž dne 02.02.2018 zaslána na ÚZSVM žádost o sdělení ohledně úplatného
převodu pozemku p.č. 2352/34 v k.ú. Jezeřany, který je součástí toku Jezeřanské strouhy.
Pozemek je v majetku státu, který ho chce prodat. Dne 13.03.2018 nám bylo sděleno, že
žádost byla zaevidována a dne 05.04.2018 doručena žádost ÚZSVM o stanovisko obce
k současnému a budoucímu využití tohoto pozemku (vodní plocha) dle územního plánu.
ZO je doporučeno, aby přijalo usnesení o úplatném převodu. ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO úplatný převod schválilo.
Usnesení č. 03/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2352/34, o
výměře 61 m2, vodní plocha, v k.ú. Jezeřany, do vlastnictví Obce Jezeřany-Maršovice.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Veřejné zakázky (KD) (Usnesení č. 04/01/2018 až č. 06/01/2018)
V kulturním domě byly realizovány dvě veřejné zakázky (VZ) s výběrem:
KD - rekonstrukce parket
Předmětem VZ byla demontáž a oprava shnilých parket a roštu, oprava stávající podlahy,
vybroušení a zatmelení parket, jejich lakování s mezibrusem a dodání a montáž lišt. VZ byla
dne 05.03.2018 zadána a objednána u osoby Bohumil Matějka, podlahář, Jamolice a byla
realizována ve dnech 19.04. až 28.04.2018 za cenu 146 694 Kč.
KD – židle
Předmětem VZ byla dodávka 150 ks židlí, byla zadána a objednávka odeslána dne
01.03.2018 u osoby Jaroslav Strakoš, Ostrava a realizována dne 09.04.2018 za cenu 118
752 Kč.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo věc na vědomí.
Pořízení externího defibrilátoru (Usnesení č. 07/01/2018)
Dne 05.03.2018 byla odeslána objednávka a dne 16.04.2018 uskutečněna dodávka 1 ks
defibrilátoru LIFEPAK 1000 za 52 998 Kč u společnosti Medsol s.r.o., Praha. Bude
realizována úprava zabezpečení OÚ tak, aby byl defibrilátor, v případě potřeby, přístupný
veřejnosti a školení členů Jednotky SDH ohledně jeho používání.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo věc na vědomí.
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Oprava ZŠ (Usnesení č. 09/01/2018 až č. 14/01/2018)
Ve věci VZ „Oprava ZŠ“ byl vyloučený uchazeč vyrozuměn dne 22.02.2018. Dne 23.02.2018
bylo vyhotoveno a rozesláno Oznámení a výběru dodavatele. S vybraných uchazečem byla
podepsána Smlouva o dílo dne 14.03.2018 a dne 15.03.2018 byla zveřejněna na Profilu
zadavatele spolu s Písemnou zprávou zadavatele.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo věc na vědomí.
Místní komunikace (Usnesení č. 15/01/2018 a č. 16/01/2018)
Problematika místních komunikací byla řešena v několika oblastech:
Pasport místních komunikací
Pasport místních komunikací a dopravního značení byl v tištění a v elektronické podobě
předán zpracovatelem dne 02.03.2018 a byl pořízen za cenu 19 370 Kč.
Studie Točna
Studie dopravního řešení točny v Maršovicích, byla objednána dne 04.04.2018 u společnosti
NiTraM-projekt, s.r.o. za cenu 56 000 Kč bez DPH. ZO je předkládán k vyjádření návrh
koordinační situace stavby, reflektující požadavky obce na realizaci stavby.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo věc na vědomí.
Místo pro přecházení
Na minulém zasedání bylo ZO informováno o oslovení majitelů dotčených pozemků. Z pěti
oslovených byli tři proti a dva pro realizaci stavby „Místo pro přecházení“. Za dané situace
nelze v realizaci pokračovat.
Starosta ZO opětovně předložil Vyjádření ke stavbě ze dne 22.02.2018 od pana Bořivoje
Ruibara, ve kterém se nejen vyjádřil ke stavbě, ale zároveň navrhl řešení dotčené křížovky
(viz. Zápis z minulého zasedání ZO) a zároveň požádal o vrácení části pozemku p.č. 136,
kterou obec užívá.
V daném případě se prokazatelně jedná o místní komunikaci dle zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tedy se jedná o dopravní cestu
určenou k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Její užívání naplňuje veřejný zájem na
dopravní obslužnost a je veřejně přístupná. Vlastníkem místní komunikace je obec, její
existencí je částečně dotčen pozemek p.č. st. 136 v k.ú. Maršovice, jehož vlastníkem jsou
manželé Ruibarovi.
Z pohledu obce by bylo nejlepší část pozemku p.č. st. 136, který se nachází pod místní
komunikací od vlastníků odkoupit, popřípadě za finanční náhradu zřídit věcné břemeno podle
§ 17 odst. 3 zákona o místních komunikacích. Tyto možnosti byly vlastníkům pozemku
nabídnuty při ústním jednání, ale oni s takovým postupem nesouhlasí, chtějí vrátit část toho
pozemku nacházejícího se pod místní komunikací.
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ZO návrh a žádost pana Ruibara projednalo a domnívá se, že řešením, tak jak je navrhuje
pan Ruibar, by došlo ke zhoršení dopravní situace na křižovatce místní komunikace a státní
silnice, navíc zde vedou inženýrské sítě. Zhotovení nové místní komunikace kolem kostela
není reálné, protože dle územního plánu je tato plocha určena jako veřejná zeleň, rovněž
zde jsou vedeny inženýrské sítě a případné investice do přeložení inženýrských sítí a
budování nové komunikace značné.
Proto ZO z důvodu naplnění veřejného zájmu a zároveň i bezpečnosti silničního provozu,
trvá na zachování místní komunikace a chodníku v daném místě a šířce a ukládá starostovi
o tom pana Ruibara písemně informovat.
ZO a přítomným občanům byla před hlasováním dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné
další stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné nové návrhy a ZO uložilo
starostovi písemně odpovědět.
Usnesení č. 04/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice ukládá starostovi písemné odpovědět panu Bořivoji
Ruibarovi na jeho návrh řešení křižovatky ke škole, ve kterém vysvětlí důvody zachování
stávajícího řešení a navrhne finanční vypořádání.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Územní plán
Dne 16.04.2018 od 14:30 hod. se na OÚ uskutečnilo veřejné projednání Návrhu Územního
plánu obce Jezeřany-Maršovice. Mimo zástupců zpracovatele, pořizovatele a obce se
jednání zúčastnili čtyři občané, kteří vznesli své dotazy, připomínky a námitky.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo věc na vědomí.

Ad 03. Zpráva o činnosti
Starosta informoval o své činnosti a seznámil ZO s problematikou za období od 22.02.2018
do 18.04.2018:
Účast na jednáních
27.02.2018, vzdělávací program „Zastupitel v kurzu“, prezenční seminář Veřejné
zakázky, Brno
Prohloubení znalostí zadávacího řízení, vyhotovení příslušných dokumentů, řešení situací a
příklad dobré praxe.
06.03.2018, školení Vymáhání nedoplatků podle daňového řádu, JMK a MF ČR, Brno
Vymáhání bagatelních daňových nedoplatků obcemi.
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06.04.2018, setkání starostek a starostů okresu Znojmo s vedením Jihomoravského
kraje, JMK, Znojmo
Informace o záměrech kraje a jeho pohled na možnost řešení aktuálních problémů regionu.
11.04.2018, školení k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), MV ČR,
Brno
GDPR a agendy a procesy zpracování osobních údajů.
Jezeřany-Maršovice – kanalizace, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory
SFŽP ČR zaslal dne 07.03.2018 obci návrh dodatku č. 3 smlouvy o poskytnutí podpory akce
Jezeřany-Maršovice – kanalizace, jehož předmětem je změna účtu pro splátky zapůjčených
finančních prostředků splatné k 30.06.2018 a následující a nové zadávání specifických
symbolů. S ohledem na skutečnost, že se jedná pouze o méně podstatné náležitosti
k předmětu plnění smlouvy nemající vliv na výši finančního plnění, bylo možné, aby smlouvu
podepsal starosta a následně ji předložil ZO ke schválení.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost před hlasováním sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO podepsání dodatku
schválilo.
Usnesení č. 05/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje podepsání Dodatku č. 3 ke smlouvě č.
09047871 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, jehož předmětem
je změna účtu pro splátky zapůjčených finančních prostředků splatné k 30.06.2018 a
následující, starostou dne 13.03.2018.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Dohoda o provozně souvisejících vodovodech
ZO je předkládána Dohoda o provozně souvisejících vodovodech mezi obcí a Zájmovým
sdružením obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, jejímž předmětem je úprava
vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů tak, aby bylo
zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodní sítě. Předmětem této dohody je zejména
vymezení rozsahu vlastnictví vodovodů jednotlivých vlastníků, zajištění provozu provozně
souvisejících veřejných vodovodů. Dohoda je předkládána ke schválení z důvodu, že obec
na základě provozního modelu infrastruktury, vložila vodovod svazku VODOVODY A
KANALIZACE ZNOJEMSKO
ZO a přítomným občanům byla dána před hlasováním možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO dohodu schválilo.
Usnesení č. 06/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje Dohodu o provozně souvisejících
vodovodech mezi obcí a Zájmovým sdružením obcí VODOVODY A KANALIZACE
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ZNOJEMSKO, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností vlastníků provozně
souvisejících vodovodů tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodní sítě.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Pronájem obecního bytu č. 1
Po rekonstrukce domu č.p. 144 a bytu č. 1 bylo ve dnech 18.12.2017 až 16.04.2016
realizováno nabídkové řízení na pronájem tohoto bytu. V uvedeném termínu se přihlásili dva
zájemci a jejich žádosti jsou předloženy ZO.
ZO projednalo jednotlivé žádosti. ZO a přítomným občanům byla dána před hlasováním
možnost sdělit své stanovisko. Žádné další stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO rozhodlo hlasovat o jednotlivých žádostech v pořadí jejich podání
a schválilo nájem bytu 2. zájemci.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje pronájem obecního bytu č. 1 v domě č.p.
144 paní Zdeňce Gregorové za nájemné ve výši 6 540 Kč měsíčně.
Hlasování:
1 (PS) pro – 4 (RS,MH,SH,BS) proti – 4 (MU,RP,PE,JS) se zdrželi
Návrh na usnesení nebyl schválen.
Usnesení č. 07/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje pronájem obecního bytu č. 1 v domě č.p.
144 paní Bc. Kateřině Porubové za nájemné ve výši 6 540 Kč měsíčně.
Hlasování:
6 (RS,MH,RP,BS,PE,SH) pro – 0 proti – 3 (JS,PS,MU) se zdrželo
Vymezení školského obvodu
Na základě § 178 odst. 1 školského zákona je obec povinna zajistit podmínky pro plnění
povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. Za tímto účelem
obec:
a) zřídí základní školu nebo
b) zajistí plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem
obcí.
Zajištění povinné školní docházky podle písmene b) lze uskutečnit schválením dohody mezi
obcemi a vydáním obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody základních
škol.
Podle § 178 odst. 2 školského zákona na území obce, části obce nebo na území více obcí
se vymezují školské obvody spádové školy takto:
a) je-li v obci jedna škola zřízená obcí, tvoří školský obvod území obce,
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b) je-li v obci více škol zřizovaných obcí, stanoví obec školské obvody obecně závaznou
vyhláškou,
c) je-li na území svazku obcí jedna škola nebo více škol zřízených svazkem obcí nebo dojdeli k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více škol
zřizovaných některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou
vyhláškou příslušnou část školského obvodu.
Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že je-li podle písmena b) a c) § 178 odst. 2 školského
zákona nezbytné vymezit školské obvody spádových škol, učiní tak obec na základě § 10
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
podle kterého ukládá obec povinnosti v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou.
Při vytváření společného školského obvodu je zapotřebí:
1. Uzavřít dohodu o vytvoření společného školského obvodu, která musí být písemná a musí
být schválena zastupitelstvy dotčených obcí, jinak je neplatná.
2. Vydat obecně závaznou vyhlášku pro příslušnou část školského obvodu jednotlivými
obcemi. Pro příslušnou část školského obvodu vydá každá z dotčených obcí obecně
závaznou vyhlášku.
ZO po krátké diskusi rozhodlo jednat s obcí Loděnice o vytvoření společného školského
obvodu s obcemi Loděnice, Malešovice, Odrovice a Šumice.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost před hlasováním sdělit své stanovisko. Žádné
další stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné další návrhy a ZO uložilo
starostovi jednat s obcí Loděnice.
Usnesení č. 08/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice ukládá starostovi jednat s obcí Loděnice o
vytvoření společného školského obvodu.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Odpadové hospodářství – vyhodnocení 1.čtvrtletí 2018
Po uplynutí 1. čtvrtletí 2018 lze provést první hodnocení zavedení Motivační a evidenční
systém pro odpadové hospodářství (MESOM) v naší obci. Srovnání je provedeno s 1.
čtvrtletím 2017. Za uvedené období bylo vyvezeno celkem 596 ks popelnic 110 l (120 l), 415
ks popelnic 240 l, 76 pytlů papíru a 579 pytlů plastu.
Obec celkem za svoz odpadů zaplatila 86 375 Kč, což je o 10 % (9 811 Kč) méně než v roce
2017. Bylo sebráno celkem 2 968 kg plastů, což je více o 81 % více, 1 479 papíru, což je o
59 % více než v roce 2017. Ostatní komodity zůstávají přibližně stejně, ale přesto se zvýšilo
množství směsného komunálního odpadu z 24 290 kg na 26 092 kg.
Odměna od společnosti EKO-KOM, a.s. nebyla doposud vyčíslena, za 1. čtvrtletí 2017 činila
16 186 Kč.
Přestože se jedná o krátké časové období, lze z předložených výsledků a z reakcí občanů
soudit, zavedení systému hodnotit pozitivně.
8

ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko.
JS se dotázal na stav ve věci pořízení kompostérů.
Starosta odpověděl, že žádost o dotaci v rámci DSO Moravskokrumlovsko byla vyřízena
kladně, proběhlo výběrové řízení na dodavatele a na členské schůzi 23.04.2018 by měla být
schválena kupní smlouva. Termín dodání kompostérů bude ještě upřesněn.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
informaci na vědomí.
Plánované akce
S ohledem na vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu obce pro rok 2018 a současného
stavu veřejných prostor a místních komunikací, budou v následujícím období realizovány
- sadové úpravy před kulturním domem, dle vizualizace a nabídky společnosti Zahrady
Svoboda s.r.o. a úpravy na Panšule, kde bude osazen stojan s malovanou mapou a dvě
lavičky a vybudována štěrkové cestička,
- rekonstrukce zpevněné plochy a chodníku vedle a před skladem (bývalý obchod)
v Maršovicích a doplnění chodníku ke škole (vjezd k obecním bytům č.p. 144) a společně
s tím, bude opraven propad místní komunikace u kanalizační šachty před tímto vjezdem,
- oprava havarijního stavu dešťových kanalizačních vpustí v blízkosti státní silnice (naproti
domu č.p. 123 a před domem č.p. 296) a 3 ks dešťových šachet v zelené ploše v
Maršovicích na Dolním konci,
- oprava splaškové kanalizace v jednom úseku v lokalitě Za kostelem, kde dle kamerových
zkoušek je protispád a ten je potřeba opravit dle požadavků provozovatele,
- oprava výtluk místních komunikací dle aktuálního stavu.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko.
JS navrhl, aby byla upravena cestičky v parku v Mašovicích ve stejném duchu jako na
Panšule v Jezeřanech.
Dále bylo vzneseno několik dotazů, týkající se upřesnění jednotlivých akcí. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo věc na vědomí.
Pomník padlým občanům Maršovic v 1. světové válce
Na základě blížícího se 100. výročí ukončení 1. světové války a 100 let vzniku
Československé republiky a pro zachování a obnovení kulturních a historických hodnot naší
obce by bylo vhodné vybudovat pomník padlým občanům Maršovic v 1. světové válce.
Jako nejvhodnější pro umístění památníku se jeví plocha na pravé straně před hřbitovem
v Maršovicích. Na základě doporučení starosta kontaktoval sochaře Pavla Doskočila,
kterému byly zaslány podklady a předestřena představa a finanční rámec. Sochař přislíbil, že
v první polovině května pošle předběžný návrh pomníku a předpokládanou cenu díla.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO realizaci projektu schválilo.

9

Usnesení č. 09/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje realizaci projektu „Pomník“, jehož
předmětem je vybudování pomníku padlým občanům Maršovic v 1. světové válce.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Podpora tradičních akcí – pouť a hody 2018
Již v loňském roce se obec finančně podílela na konání tradičních kulturních akcí v obci
Cyrilometodějské pouti a Václavských hodů. I letos jsme obdrželi žádost Chasy o spolupráci
a finanční podporu, když Cyrilometodějská pouť se uskuteční dne 07.07.2018 a bude hrát
DH Lácaranka a Václavské hody 29. a 30.09.2018 s DH Šardičanka. Proto je ZO
navrhováno znovu takovou podporu uskutečnit i v letošním roce.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO poskytnutí podpory schválilo.
Usnesení č. 10/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje poskytnutí finančního daru krojovaným
ženám (ve výši 1 000 Kč/osoba) a úhrady hudební produkce ve výši 25 000 Kč za každý den
konání tradičních akcí Cyrilometodějské pouti a Václavských hodů v roce 2018.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 04: Nakládání s majetkem
a) záměr obce prodat nebo propachtovat pozemky p.č. 949/5, 949/29, 949/30, 949/31,
949/32, 949/33, 949/44, 949/45, 949/48, 949/49, 949/51, 949/52, 949/53, 949/55, 949/56,
949/57, 949/273, 949/274, 949/276, 949/278, v k.ú. Maršovice
V majetku obce jsou pozemky v k.ú. Maršovice, které obec doposud nepronajímala, ale jsou
užívány občany. Je potřeba schválit záměr a jednat s uživateli pozemků o prodeji či
pronájmu.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO záměr schválilo.
Usnesení č. 11/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje záměr obce prodat nebo propachtovat
pozemky p.č. 949/5, zahrada o výměře 269 m2, p.č. 949/29, orná půda o výměře 82 m2, p.č.
949/30, orná půda o výměře 85 m2, p.č. 949/31, orná půda o výměře 60 m2, p.č. 949/32, orná
půda o výměře 28 m2, p.č. 949/33, orná půda o výměře 26 m2, p.č. 949/44, orná půda o
výměře 17 m2, 949/45, orná půda o výměře 299 m2, p.č. 949/48, orná půda o výměře 35 m2 ,
p.č. 949/49, orná půda o výměře 199 m2, p.č. 949/51, orná půda o výměře 3 m2 , p.č. 949/52,
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orná půda o výměře 38 m2, p.č. 949/53, orná půda o výměře 518 m2, p.č. 949/55, orná půda
o výměře 66 m2, p.č. 949/56, orná půda o výměře 49 m2, p.č. 949/57, orná půda o výměře 53
m2, p.č. 949/273, orná půda o výměře 512 m2, p.č. 949/274, orná půda o výměře 49 m2, p.č.
949/276, orná půda o výměře 69 m2, p.č. 949/278, orná půda o výměře 351 m2 , všechny
v k.ú. Maršovice.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) realizace větrolamů V1 a V2 na obecních pozemcích p.č. 2655 (V1) a p.č. 2632 (V2)
v k.ú. Jezeřany
Ve věci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zábrdovice u Vedrovic a Vedrovice, části k.ú.
Jezeřany, části k.ú. Kubšice a části k.ú. Moravský Krumlov, které byly realizovány v letech
2011 až 2014, požádala Obec Vedrovice o realizaci větrolamů V1 a V2 na pozemcích obce
Vedrovice, ale protože uvedené větrolamy jsou navrženy až po stávající větrolam, na
pozemcích obce v k.ú. Jezeřany.
Financování vlastní realizace je plánováno z prostředků EU – program PRV. Dle pravidel
PRV je čerpání dotace možné po dobu 2 let, takže větrolamy budou předány do majetku
příslušných obcí po výsadbě a zajištění následné péče v prvním roce. Druhý a třetí rok
následné péče si již budou obce zajišťovat obce samostatně na svých pozemcích z vlastních
prostředků, k čemuž se obce musí zavázat na základě projednání v ZO.
Bylo by vhodné vysadit větrolamy v celé navrhované délce.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO realizaci schválilo.
Usnesení č. 12/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje realizaci větrolamů V1 a V2 v k.ú.
Vedrovice a v k.ú. Jezeřany, konkrétně části větrolamu V1 na pozemku p.č. 2655 v k.ú.
Jezeřany a části větrolamu V2 na pozemku p.č. 2632 v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 13/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice ukládá starostovi písemně požádat Státní
pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, o realizací větrolamů V1 a
V2 na pozemcích Obce Jezeřany-Maršovice.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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c) zřízení věcného břemene, Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN014330042442/001, s E.ON Distribuce, a.s. (stavba „Jezeřany - Novotná: NN přip.
kab. příp.“)
Ke stavbě rodinného domu byla realizována přípojka NN a rozsah věcného břemene byl
vymezen dne 02.03.2018 geometrickým plánem č. 575-6652/2017. K podepsání smlouvy se
obec zavázala svým dřívějším rozhodnutím schválením smlouvy o budoucí smlouvě, která
byla schválena usnesením ZO č. 07/07/2016 ze dne 14.12.2016.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO smlouvu schválilo.
Usnesení č. 14/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje Smlouvu č. ZN-014330042442/001, o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s., jejímž předmětem je
realizace stavby „Jezeřany – Novotná: NN přip. kab. příp.“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
d) úplatný převod pozemku p.č. 2352/34 v k.ú. Jezeřany (část Jezeřanské strouhy)
Tento bod byl projednán již pod bodem 02. – Usnesení č. 03/02/2018.
Ad. 05: Účetní závěrka obce Jezeřany-Maršovice za rok 2017
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a
prováděcí vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek (dále jen „Vyhláška“) a obecní směrnicí č. 3/2013 o
schvalování účetní závěrky (dále jen „Směrnice“), je potřeba projednat a schválit účetní
závěrku obce Jezeřany-Maršovice za rok 2017.
Finančnímu výboru v souladu se směrnicí byly předloženy podklady pro schválení řádné
účetní závěrky obce - účetní závěrka k 31.12. 2017 (Výkaz FIN 2017, Rozvaha 2017, Výkaz
zisku a ztráty 2017, Příloha 2017), Inventarizační zpráva 2017, Zpráva o výsledku finanční
kontroly 2017, Seznam aktuálních vnitřních předpisů (směrnic), poskytnuta informace o
provedených kontrolách v průběhu schvalovaného období ze strany kompetentních orgánů,
Rozbor hospodaření 2017, Výpočet ukazatele dluhové služby 2017 a Návrh na schválení a
převod hospodářského výsledku z účtu 431 (Výsledek hospodaření 2017).
Zároveň byla FV předložena k projednání i Komentář k výsledku finančních kontrol a
účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánů veřejné zprávy za rok 2017 a Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.
FV podklady pro účetní závěrku projednal a předložil ZO Zprávu pro Zastupitelstvo obce
Jezeřany-Maršovice k podkladům pro schválení účetní závěrky obce Jezeřany-Maršovice za
rok 2017.Stejné podklady, které byly poskytnuty finančnímu výboru, jsou rovněž předloženy
ZO.
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Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s § 4 vyhlášky a
v souladu s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti. Účetní jednotka nezatajila před
schvalujícím orgánem žádné skutečnosti. Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem
dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Pokud zastupitelstvo obce na základě předložených nebo vyžádaných podkladů nezjistí, že
schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace účetní jednotky, účetní závěrku schválí.
JS, předseda FV, seznámil ZO s následujícím stanoviskem FV, který doporučuje ZO schválit
účetní uzávěrku obce Jezeřany-Maršovice za rok 2017.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO účetní závěrku obce schválilo.
Usnesení č. 15/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje účetní závěrku obce Jezeřany-Maršovice
za rok 2017, k rozvahovému dni 31.12.2017.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
ZO sepsalo Protokol o schvalování účetní závěrky dle § 11 Vyhlášky a o hlasování ZO
pořídilo písemný záznam, kdy každý z členů ZO má právo, aby v tomto písemném záznamu
o hlasování bylo uvedeno, jak hlasoval. Každý člen ZO má právo své hlasování písemně
odůvodnit. Toto písemné odůvodnění se stává nedílnou součástí záznamu o hlasování a
zároveň písemný záznam o hlasování je součástí Protokolu o schvalování účetní závěrky
obce Jezeřany-Maršovice za rok 2017. Poté co byl protokol vyhotoven, starosta s ním
přítomné seznámil.

Ad. 6: Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola,
Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo, příspěvková organizace, za rok 2017
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a
prováděcí vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek (dále jen „vyhláška“) a obecní směrnicí č. 4/2013 o
schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace (dále jen „směrnice“), je potřeba
projednat a schválit účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2017. V souladu se
směrnicí byly předloženy podklady pro schválení řádné účetní závěrky - účetní závěrka k 31.
12. (Rozvaha 2017, Výkaz zisku a ztráty 2017, Příloha 2017, Inventarizační zpráva rok 2017,
Zpráva o výsledku finanční kontroly 2017. Příloha č. 2 a č. 4 (společná pro obec i
příspěvkovou organizaci), Seznam aktuálních vnitřních předpisů organizace, Informace o
provedených kontrolách v průběhu schvalovaného období ze strany kompetentních orgánů –
VZP, Závěrečný protokol o výsledku plateb pojistného ze dne 07.04.2017, Rozbor
hospodaření 2017 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017 a Návrh na rozdělení
výsledku hospodaření do fondů za rok 2017.
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Předložený Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017, rozděluje přebytek
hospodaření ve výši 1 051,14 Kč, přídělem do fondu odměn ve výši 0 Kč a přídělem do
rezervního fondu ve výši 1 051,14 Kč.
ZO bylo rovněž informováno, že ve smyslu zákona o finanční kontrole byla v příspěvkové
organizaci provedena veřejnosprávní kontrola dne 23.02.2018. Kontrolu z pověření provedla
Ing. Zdeňka Cahlíková se závěrem, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny systémové
nedostatky a porušení zákonných norem.
Předložené doklady ke schválení účetní závěrky příspěvkové organizace byly zpracovány
v souladu s vyhláškou a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti. Účetní
jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti. Účetní jednotka
zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví
a finanční situace účetní jednotky.
Pokud zastupitelstvo obce na základě předložených nebo vyžádaných podkladů nezjistí, že
schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace účetní jednotky, účetní závěrku schválí. O schválení účetní závěrky je
potřeba vyhotovit Protokol, při každém hlasování pořízen písemný záznam a každý člen ZO
má právo, aby v písemném záznamu o hlasování bylo uvedeno, jak hlasoval a svoje
hlasování může písemně odůvodnit.
S ohledem na skutečnost, že přebytek hospodaření za rok 2017 a jeho rozdělení je
přiměřené, je navrhováno ho schválit a výsledek veřejnosprávní kontroly vzít na vědomí.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO účetní závěrku příspěvkové
organizace a rozdělení výsledku hospodaření schválilo.
Usnesení č. 16/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje rozdělení výsledku hospodaření za rok
2017 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres
Znojmo, příspěvková organizace, ve výši 1 051,14 Kč, kdy příděl do fondu odměn je 0 Kč a
příděl do rezervního fondu je 1 051,14 Kč.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 17/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo, příspěvková
organizace, za rok 2017, k rozvahovému dni 31.12.2017.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
ZO sepsalo Protokol o schvalování účetní závěrky dle § 11 Vyhlášky a o hlasování ZO
pořídilo písemný záznam, kdy každý z členů ZO má právo, aby v tomto písemném záznamu
o hlasování bylo uvedeno, jak hlasoval. Každý člen ZO má právo své hlasování písemně
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odůvodnit. Toto písemné odůvodnění se
zároveň písemný záznam o hlasování je
příspěvkové organizace Základní škola
Znojmo, příspěvková organizace, za rok
s ním přítomné seznámil.

stává nedílnou součástí záznamu o hlasování a
součástí Protokolu o schvalování účetní závěrky
a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres
2017. Poté co byl protokol vyhotoven, starosta

Ad. 7: Závěrečný účet obce Jezeřany-Maršovice za rok 2017
V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejnila obec návrh
Závěrečného účtu obce Jezeřany-Maršovice za rok 2017 a to od 12.03.2018 do 18.04.2018
na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na pevné úřední desce byl návrh
zveřejněn v užším rozsahu, dálkovým přístup bylo zveřejněno a ZO je předloženo úplné
znění návrhu Závěrečného účtu obce Jezeřany-Maršovice za rok 2017, Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 včetně příloh, Inventarizační zpráva za rok 2017
a účetní výkazy za rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola,
Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo, příspěvková organizace - Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát
a Příloha.
Rovněž s celým obsahem návrhu závěrečného účtu se občané mohli seznámit v kanceláři
obecního úřadu. K návrhu závěrečnému účtu doposud nebyly uplatněny ze strany občanů
žádné ústní ani písemné připomínky.
Schválení celoročního hospodaření obce je v souladu s výsledky Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, kterou vypracovala auditorka Ing. Zdeňka
Cahlíková, když přezkoumáním hospodaření obce se uskutečnilo ve dnech 10.11.2017 a
08.02. a 23.02.2018 a nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO závěrečný účet schválilo.
Usnesení č. 18/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný
účet obce za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2017, bez výhrad.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 8: Dotace z rozpočtu obce pro rok 2018
V souladu se Směrnicí č. 1/2015 ZÁSADY poskytování dotace z rozpočtu obce JezeřanyMaršovice, byly v termínu podány tyto žádosti:
Český svaz chovatelů základní organizace Jezeřany-Maršovice, (č.j. OJM-505/2017), na
realizaci projektu „Výstava“, ve výši 20 000 Kč,
Tělovýchovná jednota Jezeřany-Maršovice, z.s (č.j. OJM-046/2018) na realizace projektu
„Chod fotbalového klubu“, ve výši 100 000 Kč,
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MS - Sobotka Jezeřany-Maršovice, z.s., (č.j. OJM-073/2018) na realizaci projektu
„Zakoupení malotraktoru“, ve výši 80 000 Kč,
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jezeřany-Maršovice (č.j. OJM-076/2018) na realizaci
projektu „Dotace na činnost a materiálně-technické vybavení SDH Jezeřany-Maršovice“, ve
výši 66 000 Kč,
Bc. Blanka Kristová (č.j. OJM-088/2018) na realizaci projektu „Vybavení klubovny KD
v Jezeřanech-Maršovicích pro účely setkávání matek s dětmi“, ve výši 6 300 Kč,
Římskokatolická farnost Loděnice (č.j. OJM-090/2018) na realizaci projektu „Příprava opravy
okolí kostela v Jezeřanech-Maršovicích“, ve výši 60 000 Kč,
Jedná se o podporu zájmovým organizacím, občanským sdružením, spolkům, fyzickým nebo
právnickým osobám, jejichž činnost je zaměřena ve prospěch obyvatel nebo obce JezeřanyMaršovice a poskytnutím dotací bude podporováno aktivní využívání volného času občanů
obce, zejména dětí a mládeže, a to zejména v oblasti kulturní, vzdělávací, tělovýchovné a
sportovní, požární ochrany, životního prostředí, společenského života v obci.
V rozpočtu obce pro rok 2018 bylo na dotace z rozpočtu obce vyčleněno 300 000 Kč, což je
o 50 000 Kč více jak v roce 2017, bylo podáno 6 žádostí za 332 300 Kč a tyto přesahují
vyčleněnou částku o 32 300 Kč. Je potřeba rozhodnout o dalším postupu.
Zároveň s těmito žádostmi je ZO předkládána žádost, kterou obec obdržela dne 22.02.2018
(č.j. OJM-129/2018) žádost o příspěvek na činnost sociálních služeb, které naší obci
(občanům) zajišťuje Oblastní charita Rajhrad ve výši 19 000 Kč. Na základě telefonického
dotazu bylo pracovníkem Charity upřesněno, že v roce 2017 byla poskytnuta péče v hospici
1 osobě po dobu 11 dní a v chráněném bydlení 1 osobě po dobu 207 dnů.
S ohledem na skutečnost, že je poskytován příspěvek na činnost sociálních služeb již
v uplynulém roce 2017 je navrhováno ho poskytnout jako dar. Pokud by byl poskytnut jako
dotace z rozpočtu obce pro rok 2018 s následným vyúčtováním, tak toto vyúčtování by již
nemělo souvislost s poskytnutou službou v roce 2017 a bylo by spíše formální a zatěžovalo
by nejen příjemce, ale i poskytovatele.
Žádosti byly předloženy k projednání FV, který je projednal a předložil ZO své doporučení.
JS, předseda FV, uvedl, že FV svým usnesením doporučuje schválit předložené žádosti o
dotace z rozpočtu obce, pouze u žádosti Bc. Blanky Kristové na vybavení klubovny KD pro
účely setkávání matek s dětmi neřešit formou finanční dotace, nýbrž zakoupením z rozpočtu
obce.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. ZO souhlasilo
s návrhem FV a vybavení klubovny v KD Jezeřany Maršovice pro účely setkávání maminek
s dětmi (dle žádosti Bc. Blanky Kristové) nebude realizováno formou dotace, ale zakoupením
z rozpočtu obce. Žádné další stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO dotace z rozpočtu obce a dar schválilo.
Usnesení č. 19/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2018 pro Český svaz chovatelů základní organizace Jezeřany-Maršovice, ve výši 20 000 Kč,
na realizaci projektu „Výstava“.
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Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 20/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2018 pro Tělovýchovnou jednotu Jezeřany-Maršovice, z.s., ve výši 100 000 Kč, na realizaci
projektu „Chod fotbalového klubu“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 21/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2018 pro MS - Sobotka Jezeřany-Maršovice, z.s., ve výši 80 000 Kč, na realizaci projektu
„Zakoupení malotraktoru“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 22/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2018 pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jezeřany-Maršovice, ve výši 66 000 Kč, na
realizaci projektu „Dotace na činnost a materiálně-technické vybavení SDH JezeřanyMaršovice“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 23/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2018 pro Římskokatolickou farnost Loděnice, ve výši 60 000 Kč, na realizaci projektu
„Příprava opravy okolí kostela v Jezeřanech-Maršovicích“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 24/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje dar z rozpočtu obce na rok 2018 pro
Oblastní charitu Rajhrad, ve výši 19 000 Kč, za péči, kterou v roce 2017 poskytovali
občanům Jezeřan-Maršovice v hospici v Rajhradě a v chráněného bydlení pro osoby
s demencí v Rajhradě.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Ad. 09: Veřejná zakázka „Školní kuchyně“
Na zasedání dne 21.06.2017 byla ZO seznámeno s projektem „Školní jídelna“, který
předpokládal modernizaci školní jídelny a její vybavení zařízením tak, aby ve školním roce
2018 - 2019 došlo ke změně kapacity školského zařízení Školní jídelna a to zvýšení
nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školském zařízení z počtu 70 na počet 100.
Již v loňském roce došlo ke stavebním úpravám skladu, který byl přebudován a vybaven na
přípravnu zeleniny.
Na zasedání dne 08.11.2017 bylo ZO seznámeno se soupisem zařízení a rozpočtem na
projekt „Školní jídelna“, který přesáhl částku 0,5 mil. Kč a proto by v rozpočtu obce pro rok
2018 navýšen příspěvek na provoz z 0,8 mil. Kč na částku 1,5 mil. Kč.
V letošním roce je potřeba dokončit modernizaci Školní jídelny realizací veřejné zakázky
„Školní kuchyně“, jejímž předmětem je dodávka vybavení školní kuchyně, včetně instalace,
uvedení do provozu, provedení veškerých zkoušek a revizí, dopravy do místa plnění,
zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu a dodání veškeré potřebné dokumentace. Dle
projektu a situace umístění jednotlivých částí vybavení (pracovní stoly, výdejní ohřevní stůl,
mycí stroj, plynový sporák, elektrický konvektomat a další) v omezené dispozici a plochy
stávajících prostor školní kuchyně je potřeba zvážit a rozhodnout o zadání této veřejné
zakázky.
Je potřeba připravit realizace akce a učinit další kroky (stanovisko krajské hygienické stanice
a stavebního úřadu) tak, aby mohla obec podat do Rejstříku škol a školských zařízení žádost
o zápis změny v údajích školy nebo školského zařízení – změna nejvyššího povoleného
počtu výkonů („změna kapacity školy nebo školského zařízení“).
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO realizaci projektu a veřejnou
zakázku schválilo.
Usnesení č. 25/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje realizaci projektu „Školní jídelna“, jehož
předmětem je modernizace školní jídelny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřské
škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo, příspěvková organizace, a změna kapacity
školského zařízení Školní jídelna a to zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve
školském zařízení z počtu 70 na počet 100.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 26/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje veřejnou zakázku s názvem „Školní
kuchyně“, jako součást realizace projektu „Školní jídelna“, jejímž předmětem je dodávka
vybavení školní kuchyně, včetně instalace, uvedení do provozu, provedení veškerých
zkoušek a revizí, dopravy do místa plnění, zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu a
dodání veškeré potřebné dokumentace,
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a) jako veřejnou zakázku, kterou bude zadávat příspěvková organizace Základní škola a
Mateřské škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo, příspěvková organizace,
b) předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 450 000 Kč bez DPH.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 27/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice ukládá starostovi ve věci veřejné zakázky „Školní
kuchyně“ spolupracoval s ředitelkou příspěvkové organizace na zadání veřejné zakázky
formou zaslání výzvy k podání nabídek minimálně třem dodavatelům.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 10: Rozpočtové opatření č. 2/2018
Jedná se v příjmech a výdajích o přijetí a rozúčtování dotace na VPP a dále ve výdajích se
zejména jedná o upřesnění výše výdajů na výtluky a opravy místních komunikací a na
pořízení projektové dokumentace v souvislosti s řešením dopravních situací v obci (par.
2212, - 300 000 Kč), na navýšení nákladů na opravy chodníků a odstavných ploch (před
skladem v Maršovicích a chodníku ke škole - vjezdu k obecním bytům (par. 2219, + 100 000
Kč) a řešení havarijní situace kanalizačních šachet u splaškové kanalizace v blízkosti státní
silnice a v Maršovicích na Dolním konci a opravu splaškové kanalizace v lokalitě Za
kostelem (par. 2321, + 200 000 Kč) a na pomník padlým občanům (par. 3399, + 150 000
Kč).
Dále na základě jednání ZO budou rozúčtovány dotace z rozpočtu obce, které jsou
alokovány na paragrafu 6171 Činnost místní správy na jednotlivé paragrafy dle věcné
příslušnosti a navýšení dle rozhodnutí ZO (nyní par. 6171, + 50 000 Kč).
Částku 200 000 Kč, o kterou se zvyšují výdaje rozpočtu, bude do rozpočtu zapojena
z Financování, přebytku hospodaření z minulých let (pol. 8115).
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO rozpočtové opatření schválilo.
Usnesení č. 28/02/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2018.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 11: Diskuse
V diskusi zaznělo:
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RP informoval ZO o plánovaném školení na defibrilátor AED zakoupený obcí JezeřanyMaršovice v součinnosti s JSDH. Měli by se zúčastnit všichni členové JSDH a dle zájmu i
členové ZO. Přesný termín konání zatím není stanoven.

Ad. 12: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným občanům za účast a ukončil zasedání v 21:35
hod.

Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Petr Eckl v.r.
Radek Šles v.r.
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