ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
č. 03/2018
konaného dne 20.06.2018
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 7 členů ZO. Omluven je JS
z důvodu dovolené a PE z pracovních důvodů.
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 a navrhl ho doplnit o bod 04. a) a b) a
upravit bod 05. c):
bod 04. a) Linka bezpečí, z.s., Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí,
b) ČEZ a.s., Žádost o souhlas s výměnou rotační sirény za elektronickou sirénu
bod 05. d) předkupní právo k pozemkům p.č. 845/41 a 845/94, v k.ú. Maršovice
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
doplněný a upravený pořad jednání schválilo.
Usnesení č. 01/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje následující pořad jednání zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 03/2018
01. Zahájení (pořad jednání, určení zapisovatele a ověřovatelů, námitky proti zápisu)
02. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
03. Zpráva o činnosti
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04. Žádosti občanů a organizací
a) Linka bezpečí z.s., Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí,
b) ČEZ a.s., Žádost o souhlas s výměnou rotační sirény za elektronickou sirénu.
05. Nakládání s majetkem
a) prodej pozemku p.č. 2/22 v k.ú. Jezeřany (část pozemku p.č. 2/4),
b) prodej pozemku p.č. 2/23 v k.ú. Jezeřany (část pozemku p.č. 2/4),
c) pacht pozemků p.č. p.č. 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,
d) předkupní právo k pozemku p.č. 845/41 a 845/94, v k.ú. Maršovice,
e) smlouva o nájmu pozemku k uskladnění palivového dřeva.
06. Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – projekt „Věcné prostředky nejen v době
sucha“
07. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trboušany a navazující části k.ú. Maršovice, Plán
společných zařízení
08. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Loděnice
09. DSO Moravskokrumlovsko
a) spolufinancování veřejné zakázky „Předcházení vzniku textilních a biologicky
rozložitelných odpadů v dobrovolném svazku obcí Moravskokrumlovsko“ (Domácí
kompostéry)
b) spolufinancování akce „Stojany na malované mapy“ a Smlouva o bezúplatném
převodu majetku
10. Veřejná zakázka „ Školní kuchyně“
11. Veřejná zakázka „Pomník padlým občanům Maršovic“
12. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022
13. Změna rozpočtu
a) rozpočtové opatření č. 3/2018 schválené starostou dne 31.05.2018
b) rozpočtové opatření č. 4/2018
14. Diskuse
15. Ukončení
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Zápis a výpis usnesení z minulého zasedání ZO byly vyvěšeny na úřední desce od
27.04.2018 do 14.05.2018. Členové ZO neměli vůči zápisu žádné námitky.
Starosta jako zapisovatele určil BS a jako ověřovatele navrhl SH a MH.
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.
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Usnesení č. 02/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 03/2018 Mgr. Svatavu Hájkovou a Milana
Hamalu.
Hlasování:
7 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:
Větrolamy (Usnesení č. 12/01/2018 a č. 13/01/2018)
Žádost o realizaci společných zařízení (větrolamů) byla dne 10.05.2018 odeslána na Státní
pozemkový úřad. Následně dne 01.06.2018 obdržela obec sdělení, že vzhledem nedostatku
finančních prostředků SPÚ na rok 2018 je zadání výběrového řízení na zpracovatele
projektové dokumentace závislé na objemu přidělených finančních prostředků SPÚ pro rok
2019.
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.
Finanční dary a dotace (Usnesení č. 19/01/2018 až č. 24/01/2018)
Ve všech případech byly podepsány Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce, resp.
Darovací smlouva a finanční prostředky převedeny na účty žadatelů. V souladu
s ustanovením § 10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, všechny veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 000 Kč byly zveřejněny
na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup a musí být zveřejněny nejméně po
dobu 3 let ode dne zveřejnění.
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 19.04.2018
do 20.06.2018:
Účast na jednáních
23.04.2018, 59. členská schůze DSO Moravskokrumlovsko, Moravský Krumlov
Na schůzi byla projednána a schválena smlouva na dodávku kompostérů, problematika
GDPR, smlouvy o bezúplatném převodu stojanů na malované mapy.
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31.05.2018, vzdělávací program „Zastupitel v kurzu – finanční řízení samospráv“,
prezenční seminář Rozpočtové hospodaření obcí, Brno
Prohloubení znalostí problematiky rozpočtového procesu, zveřejňování dokumentů a
případové studie. Vzdělávací program byl zakončen udělením Certifikátu o úspěšném
absolvování komplexního vzdělávacího programu pro volené představitele obcí a měst.
31.05.2018, 60. členská schůze DSO Moravskokrumlovsko, Olbramovice
Na schůzi byla projednána otázka spolufinancování dodávky kompostérů pro občany a
zhodnocena akce Moravskokrumlovsko na kole.
Ve čtvrtek 21.06.2018 se uskuteční valná hromada svazku Vodovody a kanalizace
Znojemsko, kde mimo jiné bude projednán Závěrečný účet svazku za rok 2017. Pozvánka je
zveřejněna od 06.06.2018 na úřední desce, stejně jako návrh ZÚ).
Ve středu 27.06.2018 se uskuteční 61. členská schůze DSO Moravskokrumlovsko, kde bude
rovněž projednán návrh závěrečného účtu mikroregionu za rok 2017, který je zveřejněn na
úřední desce od 17.05.2018, pozvánka na členskou schůzi byla zveřejněna 20.06.2018.
Starosta informoval ZO, že pověří k zastupování obce Plnou mocí starostku Kubšic, jelikož
většina členů ZO se v tomto termínu zúčastní školení ohledně defibrilátoru AED.
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.
Požární zbrojnice
ZO na svém zasedání č. 05/2017 dne 13.09.2018 projednalo záležitosti týkající se požární
zbrojnice, kdy obec obdržela Výzvu k jednání ohledně termínu vyklizení a předání budovy
(požární zbrojnice) od právního zástupce vlastníků pozemku na kterém se požární zbrojnice
nachází. Na základě Usnesení č. 04/05/2017 zaslal dne 14.09.2017 právnímu zástupci Dopis
se stanoviskem obce k Výzvě ze dne 01.09.2017 a s návrhem na smírné řešení celé
záležitosti, když obec je připravena uzavřít s vlastníky pozemku kupní smlouvu, na základě
které by část pozemku, na kterém se nachází požární zbrojnice byla převedena do vlastnictví
obce tak, aby byly uspořádány sporné majetkoprávní vztahy a požární zbrojnice mohla i
nadále sloužit svému účelu a současně, aby byla vlastníkům pozemku uhrazena adekvátní
náhrada za prodej části pozemku.
Dne 11.06.2018 obdržela obec, od právního zástupce vlastníků pozemku, Sdělení
stanoviska, ohledně vyřešení problematiky budovy (požární zbrojnice) ve kterém uvádí, že
s návrhem obce na odkoupení části pozemku nesouhlasí, naopak navrhují obci jako
kompromisní řešení této věci, že by byla uzavřena dohoda mezi vlastníky pozemku a Obcí
Jezeřany-Maršovice a na základě této dohody by odkoupili stavbu hasičského skladiště za
dohodnutou kompromisní částku.
V případě tohoto řešení jsou jeho klienti ochotni umožnit obci ještě krátkodobé užívání (v
rozsahu 1-2 let) hasičské skladiště formou nájemní smlouvy, kdy by obec mohla ještě tuto
budovu užívat, než by našla vhodné prostory pro umístění hasičských věcí.
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Žádají o projednání této věci v příslušných orgánech obce a sdělení stanoviska obce
v termínu co nejkratším. V případě, že obec s tímto řešením nebude souhlasit, tak žádají o
navržení nějakého jiného řešení, které by řešilo majetkoprávní problematiku dané stavby a
současně by řešilo i obtěžování klientů provozem této stavby.
Věc je potřeba probrat s právním zástupcem a vyjádřit se k návrhu popř. navrhnout jiné
řešení. Za této situace by bylo vhodné najít vhodnou lokalitu pro stavbu nové požární
zbrojnice, což se doposud nepodařilo a omezit na pokud co nejmenší míru obtěžování
sousedů.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO uložilo starostovi jednat.
Usnesení č. 03/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice ukládá starostovi projednat stanovisko ohledně
vyřešení problematiky budovy požární zbrojnice na cizím pozemku a učinit potřebné kroky
k tomu, aby Požární zbrojnice zůstala v majetku obce, popř. připravil do příštího zasedání
zastupitelstva obce podklady pro rozhodnutí ve věci.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Zástavba „U potůčku“
Na základě Usnesení č. 05/03/2016 oslovit starosta vlastníky pozemků ohledně projednání
Územní studie „Zástavba u potůčku, Jezeřany-Maršovice“. Dne 13.06.2016 byli osloveni
majitelům dotčených pozemků, dne 22.06.2016 se uskutečnilo jednání na obecním úřadu.
Na základě toho byly posouzeny možné další postupy.
V současné době se zdá jako reálná dohoda vlastníků pozemků na rozdělení pozemků pro
výstavbu prvních 5 rodinných domů a bylo by vhodné provést kroky k tomu, aby byly zjištěny
skutečnosti, které by možnost výstavby RD v dané lokalitě objasnily a byly opatřeny
podklady pro rozhodnutí ZO v této věci.
Bylo by vhodné provést kroky k tomu, aby byly zjištěny skutečnosti, které by možnost
výstavby RD v dané lokalitě objasnily a byly opatřeny podklady pro rozhodnutí ZO v této
věci.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO uložilo starostovi jednat.
Usnesení č. 04/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice ukládá starostovi připravit podklady pro rozhodnutí
o zahájení zpracování další části projektové dokumentace týkající se územní studie
„Zástavba u potůčku, Jezeřany-Maršovice“, zejména dohody s vlastníky pozemků a jejich
případné spoluúčasti na výstavbě inženýrských sítí jako majitelů stavebních pozemků a
vyjádření projektanta a vlastníků sítí k realizaci akce po etapách.
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Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Rozšíření jednotky SDH
Na základě doporučení SDH Jezeřany-Maršovice a velitele Jednotky SDH bude od
01.07.2018 navýšen počet členů Jednotky SDH na 14 s tím, že novým členem jednotky bude
pan Marek Čáp. Bude s ním podepsána dohoda o členství v Jednotce SDH. Opětovné
navýšení počtu členů jednotky o člena pracujícího v obci zvýší akceschopnost jednotky
zasahovat při mimořádných událostech.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO uložilo starostovi jednat.
Usnesení č. 05/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice ukládá starostovi realizovat navýšení počtu členů
Jednotky SDH na 14 členů a zajistit náležitosti ohledně uzavření dohody o členství
v jednotce SDH v termínu od 01.08.2018.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Obecné nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském
prostoru, které bude od 25. května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních
údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby).
Obec je orgán veřejné moci ve smyslu článku 37 odst. 1 písm. a) GDPR má proto povinnost
jmenovat pověřence. Hlavním úkolem pověřence je především poskytování informací a
poradenství správci či zpracovateli, včetně zaměstnancům, kteří se na zpracování podílejí.
Pověřenec dále monitoruje soulad zpracování s GDPR a dalšími předpisy. Pověřenec
poskytuje na vyžádání poradenství, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.
Nedílnou součástí výkonu funkce pověřence je dále spolupráce s Úřadem pro ochranu
osobních údajů a působení jako kontaktní místo.
GDPR umožňuje, aby více správců sdílelo jednoho pověřence. Pověřencem může být i
právnická osoba, která může tuto činnost vykonávat na základě smlouvy o poskytování
služeb. Vždy však musí být, v případě, že pověřence jako službu poskytuje právnická osoba,
určena konkrétní fyzická osoba, která pověřence bude vykonávat. Proto se obce v rámci
mikroregionu dohodly, že funkci pověřence bude pro obce vykonávat DSO
Moravskokrumlovsko a odpovědnou osobou, která bude funkci pověřence pro ochranu
osobních údajů vykonávat, bude Ing. Lenka Řezáčová.
Starosta ZO informoval a předložil Smlouvu o výkonu funkce pověřence GDPR, ze dne
25.05.2018 uzavřel za obec s DSO Moravskokrumlovsko. Zároveň ZO informoval, že
vypracoval, schválil ke dni 25.05.2018 a ZO předložil Směrnici č. 1/2018 o práci s osobními
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údaji, Směrnici č. 2/2018 spisový a skartační řád a Směrnici č. 3/2018 organizační řád
obecního úřadu. Tyto směrnice jsou závazná pro všechny osoby v zaměstnaneckém či
obdobném poměru k Obci Jezeřany-Maršovice.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo smlouvu a směrnice na
vědomí.

Ad. 04: Žádosti občanů a organizací
a) Linka bezpečí z.s., Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí
Obec dne 10.05.2018 obdržela Žádost obci Jezeřany-Maršovice o pokračování podpory
Linky bezpečí, z.s., na zajištění provozu dětské krizové linky ve výši 5.000,-Kč pro aktuální
období. Stejnou částku poskytla obec i v roce 2017.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO dar schválilo.
Usnesení č. 06/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje dar z rozpočtu obce na rok 2018 pro
Linku bezpečí, z.s., ve výši 5.000,-Kč, za provoz dětské krizové linky.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) ČEZ a.s., Žádost o souhlas s výměnou rotační sirény za elektronickou sirénu
Společnost ČEZ, a.s. realizuje projekt „Zpracování studie proveditelnosti pro výměnu a
doplnění koncových prvků varování v zóně havarijního plánování JE Dukovany a pro výměnu
koncových prvků varování v areálu JE Dukovany“ s tím, že by mělo dojít k výměně stávající
rotační sirény za novou elektronickou sirénu a to na budově KD a ZŠ.
ZO je předkládáno souhlas s umístěním koncového prvku varování pro každou budovu
zvlášť s následným zřízením věcného břemene pro ČEZ, a.s., které bude úplatné. Sirény
budou začleněny do jednotného systému varování a vyrozumění.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO souhlas schválilo.
Usnesení č. 07/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje Prohlášení vlastníka – souhlas
s umístěním koncového prvku varování – digitální elektronické sirény na objektu budovy KD,
Jezeřany-Maršovice č.p. 1, nacházející se na pozemku p.č. st. 20 v k.ú. Jezeřany a na
objektu budovy ZŠ, Jezeřany-Maršovice č.p. 143, nacházející se na pozemku p.č. st. 169,
v k.ú. Maršovice, pro společnost ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444 Praha 4 a zavazuje se
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zřídit věcné břemeno, spočívající ve zřízení a provozování sirény a tím spojené práva vstupu
pro ČEZ, a.s. za účelem provádění údržby a oprav těchto zařízení.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 05: Nakládání s majetkem
a) prodej pozemku p.č. 2/22 v k.ú. Jezeřany (část pozemku p.č. 2/4)
Záměr obce prodat uvedenou části pozemku byl řádně schválen usnesením ZO č.
06/05/2017 ze dne 13.09.2017 a vyvěšen na úřední desce ve dnech 13.10.2017 až
08.11.2017. S ohledem na délku doby od předchozího projednání byl uvedený záměr znovu
zveřejněn na ÚD a to od 21.05.2018. Žádní další zájemci se nevyjádřili ani nepředložili svoje
nabídky, svoji žádost podal původní zájemce. S prodejem vyslovilo ZO souhlas Usnesením
č. 05/07/2017 ze dne 13.12.2017.
Byl vypracován geometrický plán č. 583-76/2018 ze dne 01.06.2018, který odděluje část
pozemku p.č. 2/4 a vytváří novou parcelu 2/22, která je předmětem prodeje. S přihlédnutím
k realizovanému obdobnému prodeji v roce 2017 a k výsledkům znaleckému posudku
z listopadu 2017 je navrhováno stanovit kupní cenu na 125 Kč za m2.
Prodejem pozemku bude realizován záměr obce prodat uvedený pozemek v souladu
s ustanovením § 39 odst. 2 obecního zřízení.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO prodej a kupní smlouvu
schválilo.
Usnesení č. 08/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 2/22, o
výměře 83 m2, ostatní plocha, v k.ú. Jezeřany, za cenu 10 375 Kč, Ivetě Geyerové, bytem
Jezeřany-Maršovice 227 a Pavlu Paračkovi, bytem Olbramovice 254.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 09/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí JezeřanyMaršovice jako prodávajícím a Ivetou Geyerovou a Pavlem Paračkou jako kupujícími, jejímž
předmětem je prodej obecního pozemku p.č. 2/22, v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) prodej pozemku p.č. 2/23 v k.ú. Jezeřany (část pozemku p.č. 2/4)
Záměr obce prodat uvedenou části pozemku byl řádně schválen usnesením ZO č.
06/06/2017 ze dne 08.11.2017 a vyvěšen na úřední desce ve dnech 27.11.2017 až
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13.12.2017. S ohledem na délku doby od předchozího projednání byl uvedený záměr znovu
zveřejněn na ÚD a to od 21.05.2018. Žádní další zájemci se nevyjádřili ani nepředložili svoje
nabídky, svoji žádost podal původní zájemce. S prodejem vyslovilo ZO souhlas Usnesení č.
06/07/2017 ze dne13.12.2017.
Byl vypracován geometrický plán č. 583-76/2018 ze dne 01.06.2018, který odděluje část
pozemku p.č. 2/4 a vytváří novou parcelu 2/23, která je předmětem prodeje. S přihlédnutím
k realizovanému obdobnému prodeji v roce 2017 a k výsledkům znaleckému posudku
z listopadu 2017, je navrhováno stanovit kupní cenu na 125 Kč za m2.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO prodej a kupní smlouvu
schválilo.
Usnesení č. 10/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 2/23, o
výměře 80 m2, ostatní plocha, v k.ú. Jezeřany, za cenu 10 000 Kč, Vlastě Dečové, bytem
Jezeřany-Maršovice 121.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 11/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí JezeřanyMaršovice jako prodávajícím a Vlastou Dečovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej
obecního pozemku p.č. 2/23, v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c) pacht pozemků p.č. p.č. 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
Záměr obce prodat nebo propachtovat nemovitý majetek byl řádně schválen usnesením ZO
č. 11/02/2018 ze dne 18.04.2018 a vyvěšen na úřední desce od 21.05.2018. Žádost o
propachtování obecních pozemků podal dne 25.05.2018 pan Bohuslav Ulreich. Nikdo další
se nevyjádřil ani nepředložil svou nabídku. S přihlédnutím k doposud uzavřeným pachtovním
smlouvám obecních pozemků za účelem provozování zemědělské výroby je navrhováno
stanovit pacht ve výši 3 500 Kč/ha a uplatnit finanční náhradu za předchozí využívání těchto
pozemků. Pachtem uvedených pozemků bude realizován záměr obce v souladu
s ustanovením § 39 odst. 2 obecního zřízení.
Dále je navrhováno oslovit případné uživatele zbývajících obecních pozemků s výzvou o
sjednání nápravy a uzavření pachtovní či nájemní smlouvy.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
9

sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO pacht a smlouvu schválilo.
Usnesení č. 12/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje pach obecních pozemků p.č. 949/29, p.č.
949/30, p.č. 949/31, p.č. 949/32, p.č. 949/33, p.č. 949/45, p.č. 949/48, p.č. 949/49, p.č.
949/51, p.č. 949/52, p.č. 949/53, p.č. 949/55, p.č. 949/56, p.č. 949/57, p.č. 949/273, a p.č.
949/274, všechny orná půda, o celkové výměře 2 102 m2, v k.ú. Maršovice, k provozování
zemědělské výroby, Bohuslavu Ulreichovi, bytem Jezeřany-Maršovice 118.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 13/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice pověřuje a ukládá starostovi ve věci pachtu
obecních pozemků uzavřít Pachtovní smlouvu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice jako
propachtovatelem a panem Bohuslavem Ulreichem, Jezeřany-Maršovice 118, jako
pachtýřem, jejímž předmětem je pacht obecních pozemků, podle požadavků zastupitelstva
obce.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
d) předkupní právo k pozemku p.č. 845/41 a 845/94, v k.ú. Maršovice
V roce 2013 obec obdržela dar - podíl podílu ½ pozemku p.č. 845/41 orná půda, o výměře
13 m2 a ½ pozemku p.č. 845/94, vinice, o výměře 4630 m2, oba v k.ú. Maršovice, od pana
Zdeňka Hledíka. Druhá část pozemku je ve vlastnictví paní Ivany Vyžrálkové, která chce svůj
podíl na pozemku prodat společnosti VINNÉ SKLEPY MARŠOVICE v.o.s. za cenu cca 35
Kč/m2, což představuje částku cca 82 000 Kč.
Protože dle ustanovení § 1124 občanského zákoníku, převádí-li se spoluvlastnický podíl na
nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké, je
potřeba rozhodnou, zda Obec uplatní toto předkupní právo nebo dle § 1125 občanského
zákoníku, se jako spoluvlastník vzdá svého předkupního práva. Je potřeba rozhodnout o
dalším postupu.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. V krátké diskusi se
členové ZO přiklonili k názoru nebránit prodeji spoluvlastníkovi. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO vzdání se předkupního práva schválilo a
uložilo starostovi vyrozumět o tom spoluvlastníka.
Usnesení č. 14/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje vzdání se předkupního práva obcí jako
spoluvlastníka nemovité věci podílu ½ pozemku p.č. 845/41 orná půda, o výměře 13 m 2 a ½
pozemku p.č. 845/94, vinice, o výměře 4630 m2, oba v k.ú. Maršovice, v souladu
s ustanovením § 1125 občanského zákoníku.
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Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 15/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice ukládá starostovi vyrozumět spoluvlastníka
nemovité věci pozemku p.č. 845/41 a 845/94, v k.ú. Maršovice, v souladu s ustanovením §
1124 (resp. 1125) občanského zákoníku, že Obec Jezeřany-Maršovice se vzdává
předkupního práva.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
e) smlouva o nájmu pozemku k uskladnění palivového dřeva
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek byl řádně schválen usnesením ZO č. 13/03/2017
ze dne 21.06.2017 a vyvěšen na úřední desce od 13.07.2017 do 13.09.2017. Následně ZO
na svém zasedání dne 13.09.2017 přijalo usnesení č. 12/05/2017, že souhlasí
s uskutečněním pronájmu a bude vyhotoven znalecký posudek pro stanovení výše pronájmu
a osloveni občané, kteří tímto způsobem obecní pozemky využívají. Na zasedání ZO
konaném 08.11.2018 bylo přijato usnesení č. 09/06/2017 a stanovena cena nájemného za
ostatní plochy 4 Kč za m2 a rok. Doposud se však nepodařilo kontaktovat všechny uživatele
těchto obecních pozemků.
S ohledem na skutečnost, že mezi sejmutím záměru z úřední desky a rozhodnutím ZO o
uzavření smlouvy uplynula již dlouhá doba (více jak půl roku), ale přestože trvá vůle obce
provést takovou dispozici s obecním majetkem, je navrhováno znovu záměr zveřejnit, a
dokončit oslovení občanů. Zároveň je ZO předkládán návrh smlouvy o nájmu pozemku s tím,
že zájemci budou informováni, že užívání pozemku nastalo před účinností této smlouvy a že
nájemce uhradí nájemné za kalendářní roky 2018 ve výši dvojnásobku nájemného, hotově
v den podpisu této smlouvy k rukám pronajímatele. Nájemné je potom splatné ročně, a to
vždy nejpozději k 30. dubnu kalendářního roku, za který se nájemné platí. Bude naplněn
záměr obce pronajmout pozemky za účelem uskladnění palivového dřeva pro občany.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO uložilo starostovi konat.
Usnesení č. 16/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice ukládá starostovi ve věci pronájmu částí obecního
pozemku p.č. 911/2 a p.č. 911/70, oba ostatní plocha, v k.ú. Maršovice, za účelem
uskladnění palivového dřeva pro občany, znovu zveřejnit záměr na pronájem nemovitého
majetku, oslovit občany, kteří tyto pozemky k tomuto účelu využívají, aby si podali žádost o
jejich pronájem a připravit se zájemci smlouvy o nájmu pozemku.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Ad. 06: Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – projekt „Věcné prostředky nejen
v době sucha“
Příslušným orgánem JMK bylo rozhodnuto o tom, že žádosti obce o poskytnutí dotace bude
vyhověno a dotace na akci „Věcné prostředky nejen v době sucha“, ve výši 91 000 Kč bude
obci poskytnuta.
Naopak ve věci žádosti obce o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora
rozvoje venkova JMK 2018“ na akci „Oprava ZŠ“ bylo odborem regionálního rozvoje JMK
sděleno, že žádost splnila formální náležitosti dotačního programu, ale Zastupitelstvo JMK
na svém 14. zasedání, konaném dne 26.04.2018, usnesením č. 1144/18/Z14, nechválilo
poskytnutí dotace z důvodu souběhu nízkého počtu bodů hodnocené žádosti a vyčerpání
finančních prostředků dotačního programu.
Je potřeba dotaci přijmout a schválit smlouvu o poskytnutí dotace.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO přijetí dotace a smlouvu
schválilo.
Usnesení č. 17/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje pro rok 2018 v rámci dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020, pro rok 2018, ve výši 91 000 Kč, na účel
a v rámci akce „Věcné prostředky nejen v době sucha“.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 18/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020, pro rok 2018, jejímž předmětem je
dotace na realizaci akce „Věcné prostředky nejen v době sucha“.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 07: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trboušany a navazující části k.ú.
Maršovice, Plán společných zařízení
Ve věci Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Trboušany a navazující části k.ú. Maršovice
je potřeba schválit Plán společných zařízení, který je nezbytnou součástí dokumentace
komplexní pozemkové úpravy. ZO je předkládána kompletní textová část Plánu společných
zařízení a Hlavní výkres. Plán společných zařízení je nutné vypracovat a odsouhlasit před
vlastním návrhem uspořádání pozemků.
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ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO Plán schválilo.
Usnesení č. 19/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje Plán společných zařízení v části k.ú.
Maršovice, který je součástí návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Trboušany a
navazující části k.ú. Maršovice.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 08: Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Loděnice
Na základě Usnesení č. 08/02/2018 je ZO předkládána Dohoda s obcí Loděnice, týkající se
vytvoření společného školského obvody základní školy. Vytvořením společného školského
obvodu bude zajištěno plnění povinné školní docházky týkající se zejména žáků 6. až 9.
ročníku základní školy, pro které není možno zabezpečit školní docházku v místě bydliště.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO dohodu schválilo.
Usnesení č. 20/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje Dohodu s Obcí Loděnice, jejímž
předmětem je vytvoření společného školského obvodu základní školy.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 09: DSO Moravskokrumlovsko
a) spolufinancování veřejné zakázky „Předcházení vzniku textilních a biologicky
rozložitelných odpadů v dobrovolném svazku obcí Moravskokrumlovsko“ (Domácí
kompostéry)
Usnesením č. 08/03/2017 ze dne 21.06.2017 schválilo ZO realizovat projekt „Domácí
kompostéry“ v rámci spolupráce obcí DSO Moravskokrumlovsko. Následně byla podána
žádost o poskytnutí dotace na SFŽP a dotace poskytnuta. V předchozích dnech byla
předsedou mikroregionu podepsána Kupní smlouva se společností MEVA-BRNO, s.r.o. na
dodávku kompostérů za celkovou cenu 5 680 285 Kč. Obci Jezeřany-Maršovice bude
dodáno celkem 150 ks kompostérů, z toho 5 ks 900 l, 20 ks 1050 l, 40 ks 1400 l a 75 ks
2000 l. Zároveň s tím i 1 ks kontejneru na textil, vše za cenu 878 460 Kč. Při započtení
podílu obce na spolufinancování administraci projektu ve výši 28 069 Kč, činí
spolufinancování celkem 159 838 Kč (což představuje cca 18 % ceny kompostérů pro obec).
Je třeba ještě uvést, že v rámci dotace bude pořízen i štěpkovač v ceně cca 560 000 Kč
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(spoluúčast 84 216 Kč, kterou zaplatí obec Kubšice) a bude asi potřeba se podílet na
spoluúčasti a provozu.
Dále je potřeba rozhodnout o spoluúčasti občanů na pořízení domácích kompostérů. Je
navrhováno, aby celou spoluúčast uhradila obce ze svého rozpočtu. Realizací dodávky
domácích kompostérů bude zabezpečena likvidace biologického odpadu občany a úhrada
celé spoluúčasti ze strany obce byla v ZO diskutována a na základě toho byla realizována
anketa, kde bylo uvedeno dodání kompostérů pro zájemce zdarma.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO spolufinancování a dodávku
zdarma schválilo.
Usnesení č. 21/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje spolufinancování veřejné zakázky
„Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v dobrovolném svazku obcí
Moravskokrumlovsko“ (domácí kompostéry) ve výši 159 838 Kč.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 22/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje dodání domácího kompostéru zájemcům
z řad občanů - majitelů domů, uvedených v seznamu, který byl vypracován na základě jejich
písemného vyjádření, zdarma.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) spolufinancování akce „Stojany na malované mapy“ a Smlouva o bezúplatném
převodu majetku
DSO Moravskokrumlovsko požádalo a následně obdrželo dotaci na kované a smrkové
stojany na malované mapy. Je potřeba schválit spoluúčast obce a následně stojan převést
do majetku obce. Cena stojanu je 25 570 Kč, spoluúčast obce 14 700 Kč. Schválením a
podpisem smlouvy bude majetek převeden z majetku DSO do majetku obce.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO spolufinancování, bezúplatný
převod a smlouvu schválilo.
Usnesení č. 23/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje spolufinancování akce „Stojany na
malované mapy“, realizované v Dobrovolném svazku obcí Moravskokrumlovsko“, ve výši 14
670 Kč.
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Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 24/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje bezúplatný převod a Smlouvu o
bezúplatném převodu majetku, kterou se převádí majetek – 1 ks kovaný stojan na mapu
malý, v celkové ceně 25 570 Kč, z majetku DSO Moravskokrumlovsko do majetku Obce
Jezeřany-Maršovice.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 10: Veřejná zakázka „Školní kuchyně“
Na základě usnesení ZO č. 26/02/2018 ze dne 18.04.2018 bylo uskutečněno výběrové řízení
ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „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. Výzva byla v souladu s usnesením č. 27/02/2018
byla zaslána třem dodavatelům. Nabídky bylo možno podávat do 06.06.2018 a téhož dne se
uskutečnilo otvírání obálek. Svou nabídku zaslali 3 zájemci a hodnotící komise, která jednala
dne 06.06.2018, doporučuje zadavateli schválit pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny a
souhlasit s vybraným uchazečem - společností GAST-PROFIT s.r.o. Bílkova 855/19, 110 00
Praha 1, který předložil nejvhodnější nabídku - nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.
ZO pokud schválí návrh hodnotící komise, bude vydáno oznámení o výběru dodavatele a
uzavřena smlouvu s vybraným uchazečem. ZO je předkládána kompletní dokumentace
veřejné zakázky, včetně všech zaslaných nabídek.
Vybraný dodavatel předložil nejvýhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou a může
s ním být uzavřena smlouva o dílo.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO pořadí nabídek schválilo a
uložilo starostovi jednat.
Usnesení č. 25/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje ve věci veřejné zakázky malého rozsahu
„Školní kuchyně“, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek předložené
ředitelkou školy, pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny a souhlasí s vybraným
uchazečem - společností GAST-PROFIT s.r.o. Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, IČO:
01769863, který předložil nejvhodnější nabídku - nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve
výši 453 139 Kč.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Usnesení č. 26/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice pověřuje a ukládá starostovi ve věci veřejné
zakázky malého rozsahu „Školní kuchyně“, vydat oznámení o výběru dodavatele a
zabezpečit podepsání smlouvy vybraným uchazečem.
Hlasování
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 11: Veřejná zakázka „Pomník padlým občanům Maršovic“
Na základě usnesení ZO č. 09/02/2018 ze dne 18.04.2018, který byla schválena veřejná
zakázka „Pomník“, byl starostou na základě průzkumu trhu přímo osloven sochař Pavel
Doskočil, který předložil nabídku ve dvou variantách. Zároveň bylo realizováno poptávkové
řízení, když bylo e-mailem osloveno celkem 5 zájemců, ale písemnou nabídku nikdo
nepodal.
ZO je předkládána nabídka od sochaře Pavla Doskočila k rozhodnutí a může mu být zaslána
objednávka.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO výsledek výběrového řízení
vzalo na vědomí a schválilo variantu č. ….
Usnesení č. 27/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere na vědomí ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu „Pomník“, na základě poptávkového řízení a průzkumu trhu za účelem výběru
nejvhodnějšího dodavatele, které provedl starosta, že nabídku nepodal žádný zájemce,
kromě sochaře Pavla Doskočila, který předložil nabídku ve dvou variantách.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 28/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje ve věci veřejné zakázky malého rozsahu
„Pomník“, realizaci pomníku padlým občanům Maršovic sochařem Pavlem Doskočilem ve
variantě 1 (čelní strana bez zdobných prvků, prostá pískovcová deska) resp. ve variantě 2
(čelní deska se sochařských reliéfem lva).
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 12: Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022
Ve dnech 05. a 06.10.2018 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí. Podle § 67 obecního
zřízení je zastupitelstvo obce složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé
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volební období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů
přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích. Podle § 68 obecního zřízení zastupitelstvo
obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu obyvatel a
velikosti územního obvodu tak, aby ZO mělo v obci nad 500 do 3000 obyvatel 7 až 15 členů.
V souladu s uvedenými ustanoveními obecního zřízení je navrhováno ponechat počet členů
ZO pro příští volební období na současném počtu devíti členů ZO.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO počet členů ZO schválilo.
Usnesení č. 29/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice stanovuje počet devíti členů Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice pro volební období 2018-2022.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 13: Změna rozpočtu
a) rozpočtové opatření č. 3/2018 schválené starostou dne 31.05.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 upravuje příjmy a výdaje rozpočtu pro rok 2018, které byly
schválené a realizované starostou dne 31.05.2018, které bylo na úřední desce zveřejněno
od 07.06.2018. Jedná se jak v příjmech, tak ve výdajích, zejména o přijetí a rozdělení dotace
na VPP. Dále pak o přeúčtování dotace z rozpočtu obce pro Římskokatolickou farnost
Loděnice a členský příspěvek SPOV. Realizaci školení KEO a zakoupení materiálu pro
Jednotku SDH. Zvýšené výdaje byly pokryty zvýšenými příjmy za pronájem hrobových míst.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO rozpočtové opatření vzalo na
vědomí.
Usnesení č. 30/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 3/2018,
schválené starostou dne 31.05.2018.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) rozpočtové opatření č. 4/2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018 upravuje příjmy a výdaje rozpočtu pro rok 2018, které byly
projednány a schváleny na tomto zasedání ZO. Jedná se zase v přijetí a rozdělení dotace na
VPP, ve výdajích se jedná o pořízení Pomníku padlým občanům Maršovic a
spolufinancování akcí DSO Moravskokrumlovsko (viz. bod 09.).
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
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sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO rozpočtové opatření schválilo.
Usnesení č. 31/03/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2018.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 11: Diskuse
V diskusi zaznělo:
Starosta uvedl, že obec obdržela žádost od majitele sousední nemovitosti k areálu školky,
týkající se možnosti zateplení štítové a boční zdi a zřízení dvou oken do boční zdi. Vše bude
realizováno v průběhu měsíce července a srpna 2018, v době kdy nebude mateřská škola
v provozu. Vše probral s ředitelkou školy a souhlasí s realizací akce dle zaslané žádosti.
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. 12: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným občanům za účast a ukončil zasedání v 20:35
hod.

Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Svatava Hájková v.r.
Milan Hamala v.r.
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