ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
č. 06/2018
konaného dne 21.11.2018
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 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o obcích“). Informace o místě, době a navrženém programu
zasedání ZO byla zveřejněna, v souladu se zákonem o obcích, na úřední desce obecního
úřadu od 11.11.2018, 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
zákona o obcích je zasedání ZO usnášeníschopné. Je přítomno 8 členů ZO. Omluven je RP
z důvodu pracovních a dostaví se později.
Použité iniciály členů ZO:
Lukáš Badin (LB), Ing. Ondřej Čáp (OČ), Mgr. Petr Eckl (PE), Mgr. Svatava Hájková (SH),
Milan Hamala (MH), Ing. Martin Hladůvka (MaH), Radek Podhrázký (RP), Ing. Petr Slavík
(starosta), Ing. David Tesař (DT).
Použité iniciály občanů:
Iniciály diskutujících občanů jsou vyhotoveny ve tvaru JP(o), kde J je jméno, P příjmení a (o)
označení občana. Jejich celá jména a iniciály jsou uvedeny v Listině přítomných, která je
nedílnou součástí písemného vyhotovení zápisu.

Ad. 01: Zahájení
a) složení slibu člena zastupitelstva
Dne 31.10.2018 obdržel starosta písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce Mgr.
Bohuslava Slavíka na jeho mandát. Tímto dnem jmenovanému zanikl mandát. Na
uprázdněný mandát v ZO, nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže volební strany,
kterým je Ing. Martin Hladůvka a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu
(01.11.2018). Dne 12.11.2018 mu starosta předal osvědčení o tom, že se stal členem
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice.
V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval starosta Ing. Martina Hladůvku ke složení
slibu. Před složením slibu ho upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou
má za následek zánik mandátu dle § 55 zákona o volbách.
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Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib uvedený v § 69 odst. 2 zákona o obcích a
vyzval Ing. Martina Hladůvku složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu, což Ing. Martin Hladůvka učinil, slib složil a neodmítl složit slib ani
nesložil slib s výhradou.
b) program jednání, určení zapisovatele a ověřovatelů, námitky proti zápisu
Starosta seznámil přítomné s návrhem pořadu jednání zasedání ZO. S ohledem na
skutečnost, že do Školské rady je třeba zvolit tři zástupce obce, upozornil na chybu
v navrženém programu a opravil text v bodu 08. a), který zní: volba tří zástupců obce do
Školské rady.
Technická poznámka:
V 18:10 hod. se dostavil RP, počet přítomných členů ZO je 9.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Členové ZO souhlasili s opravou textu, žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO pořad jednání schválilo.
Usnesení č. 01/06/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje následující pořad jednání zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2018
01. Zahájení
a) složení slibu člena zastupitelstva obce,
b) program jednání, určení zapisovatele a ověřovatelů, námitky proti zápisu
02. Doplnění finančního výboru (volba předsedy a člena finančního výboru)
03. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
04. Zpráva o činnosti
05. Žádosti občanů a organizací
a) Radek Podhrázký, Žádost o vymazání předkupního práva z katastru nemovitostí,
b) DUR plus spol. s r.o. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení (stavba „Jezeřany –
Palán, NN příp. kab. sm.“)
06. Jednací řád Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
07. Odpadové hospodářství
a) Pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství
(MESOH)
b) Obecně závazná vyhláška obce Jezeřany-Maršovice č. 1/2018,o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
08. Školství, Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo,
příspěvková organizace
a) volba tří zástupců obce do Školské rady,
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b) Výroční zpráva školy za školní rok 2017 – 2018,
c) Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 2021
09. Priority rozvoje obce pro období 2019 - 2022
10. Finanční hospodaření obce
a) návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2020-2021,
b) návrh rozpočtu obce pro rok 2019,
c) rozpočtová opatření č. 8/2018
11. Inventarizace majetku a závazků obce za rok 2018
12. Diskuse
13. Ukončení
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Zápis a výpis usnesení z minulého zasedání ZO byly vyvěšeny na úřední desce od
02.11.2018 do 20.11.2018. Členové ZO neměli vůči zápisu žádné námitky.
Starosta jako zapisovatele určil OČ a jako ověřovatele navrhl MH a DT.
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.02/06/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2018 Milana Hamalu a Ing. Davida Tesaře.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 02: Doplnění finančního výboru (volba předsedy a člena finančního výboru)
S ohledem na rezignaci Mgr. Bohuslava Slavíka se uvolnila funkce předsedy finančního
výboru, je potřeba zvolit nového předsedu a doplnit finanční výbor tak, aby měl tři členy.
Doplnění finančního výboru je v souladu se zákonem o obcích a potřebami obce. Na základě
návrhů členy ZO na funkci předsedy a člena finančního výboru, bude hlasováno o
předsedovi a členovi výboru samostatně.
Starosta jako předsedy FV navrhl Ing. Davida Tesaře a jako člena výboru Ing. Martina
Hladůvku.
ZO a přítomným občanům byla před hlasováním dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO předsedu a členy
výboru schválilo.
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Usnesení č. 03/06/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice volí předsedou finančního výboru Ing. Davida
Tesaře.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 1 (DT) se zdržel
Usnesení č. 04/06/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice volí členem finančního výboru Ing. Martina
Hladůvku.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 1 (MaH) se zdržel

Ad. 03: Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
Starosta přednesl zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, kdy
uvedl:
Pojistná smlouva ohledně pojištění členů Jednotky SDH (Usnesení č. 03/04/2018)
Ve spolupráci se společností EZ INVEST, s.r.o. byla dne 20.09.2018 podepsána se
společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti
za újmu a pojištění úrazu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce číslo 0517388018, kdy
celkové roční pojistné za pojištění úrazu a za pojištění odpovědnosti za újmu činí 6 520 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.
Územní plán obce (Usnesení č. 23/04/2018)
Opatření obecné povahy, kterým byl vydán Územní plán Jezeřany-Maršovice, bylo po
schválení ZO zveřejněno na úřední desce ve dnech 20.09. až 08.10.2018. Po nabytí
účinnosti tohoto opatření, bylo MěÚ Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního
plánování, na čistopis územního plánu, vyznačeno nabytí účinnosti dokumentace. Dnem
nabytí účinnosti je den 05.10.2018. Originál opatření obecné povahy s vyznačením účinnosti
včetně originálu územního plánu je zveřejněn na internetových stránkách obce
http://www.jezerany-marsovice.cz/dokumenty/uzemni-plan-obce/index.php a k nahlédnutí je
na obecním úřadě.
V souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ze dne
03.10.2017, byla dne 17.10.2018 předložena na KÚ JMK závěrečná zpráva o realizaci
projektu včetně finančního vypořádání dotace. V současné době probíhá ze strany krajského
úřadu kontrola správnosti a úplnosti dokumentace a vyúčtování tak, aby vše bylo v souladu
s požadavky JMK a poté by obci měla být poskytnuta dotace ve výši 60 700 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.
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Oprava ZŠ (Usnesení č. 24/04/2018 a č. 25/04/2018)
V souladu s usnesením ZO byl dne 20.09.2018 podepsán Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo,
kdy předmětem bylo rozšíření díla o vícepráce, na základě předložení a schválení
položkového rozpočtu na tyto vícepráce. Konečná cena tak činí 2 553 247 Kč bez DPH, což
je o 384 722 Kč (17,7 %) více než cena původní.
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 20.09.2018
do 21.11.2018:
Účast na jednáních
26.09.2018, 62. členská schůze DSO Moravskokrumlovsko, Vémyslice
Poskytnutí informací ohledně akce „Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných
odpadů v dobrovolném svazku obcí Moravskokrumlovsko“ (kompostéry, štěpkovač a
kontejnery na textil), akce „Stojany na malované mapy“, akce „Lávka Vémyslice“ a voleb do
zastupitelstev obcí.
25.10.2018, Setkání informatiků, KÚ JMK, Brno
Bezpečnost informací a dokumentů, cloud na úřadech a veřejných institucích, data a
aplikace Jihomoravského kraje, novinky ve spisové službě a soutěž Zlatý erb.
08.11.2018, Místní poplatky, KÚ JMK, Brno
Porada týkající se místních poplatků, jejich vyměřování a vymáhání, problematika novely
zákona o místních poplatcích.
13.11.2018, Projednání návrhů aktualizovaného plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
JMK – území okresu Znojmo, KÚ JMK, Brno
Projednání návrhu PRVK JMK za účelem včasného uplatnění věcných připomínek, na jehož
podkladě se posuzuje účelnost poskytnuté finanční dotace na stavbu vodovodů a kanalizací
pro veřejnou potřebu.
19.11.2018, Školení na téma zákon o obcích, orgány obce, jednací řád zastupitelstva,
DSO MK, Vedrovice
Základní informace týkající se fungování obce a zastupitelstva obce.
20.11.2018, Den malých obcí, Olomouc
Setkání zástupců samospráv a státní správy nad aktuálními problémy, tvorba strategie
regionálního rozvoje, dotace MMR v roce 2019, vývoj a výhled financování územních
rozpočtů.
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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Požární zbrojnice
Dne 07.11.2018 obdržela obec přípis Sdělení stanoviska ohledně vyřešení problematiky
budovy postavené na části pozemku p.č. st. 19/1 (požární zbrojnice) od právního zástupce
vlastníků pozemku. Ve sdělení právní zástupce rekapituluje současnou situaci, kdy sice obě
strany deklarují svůj zájem věc řešit mimosoudní a smírnou cestou, ale reálně k žádnému
zásadnímu posunu v dané věci nedochází. Je zřejmé, že obě strany setrvávají na svých
pozicích, kdy obec opakovaně nabízí odkoupení pozemku pod stavbou, s čímž však druhá
strana nesouhlasí. Naopak navrhuje, aby mezi stranami došlo k dohodě o tom, že stavba
bude řádně zlegalizována a že by stavbu odkoupila s tím, že na dobu určitou by v budově
bylo ponecháno dosavadní užívání a po uplynutí doby by začala budovu využívat pro svoji
potřebu. Dále ještě navrhuje kompromisní řešení, bezúplatnou směnu budovy na pozemek
st. 30/10, o výměře 198 m2. Na tomto pozemku by si pak obec mohla postavit budovu na
uskladnění hasičských věcí.
Věc je potřeba probrat s právním zástupcem a vyjádřit se k návrhu popř. navrhnout jiné
řešení.
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.04: Žádosti občanů a organizací
a) Radek Podhrázký, Žádost o vymazání předkupního práva z katastru nemovitostí)
RP oznámil svou podjatost, protože je žadatelem a věc se týká jeho majetku. Starosta
navrhl, aby ZO s ohledem na jasnou podjatost žadatele, neposuzovalo míru osobního zájmu
člena ZO.
Žadatel podal dne 22.10.2018 žádost o vymazání předkupního práva z katastru nemovitostí,
týkající se pozemku p.č. 2091/65 v k.ú. Jezeřany, z důvodu splnění podmínek při koupi
pozemku.
Žadatel dne 24.02.2014 uzavřel s obcí Smlouvu kupní smlouvu s dohodou o zřízení
předkupního práva a práva zpětné koupě, jejímž předmětem byl uvedený pozemek. Kupující
koupil nemovitost za účelem výstavby rozšíření provozovny a vybudování skladových a
manipulačních prostor pro průmyslovou výrobu a skladování. V rámci této smlouvy byla
sjednána výhrada předkupního práva na dobu určitou, tedy do doby než v souladu s výše
uvedeným účelem, nabude právní moci rozhodnutí o užívání stavby (kolaudační rozhodnutí),
či jiného obdobného rozhodnutí, opravňujícího kupujícího k užívání stavby na nemovitosti
zřízené. Nedojde-li k vydání takového pravomocného rozhodnutí o užívání stavby či jiného
obdobného rozhodnutí ani ve lhůtě 6 let od podpisu této smlouvy, dohodly se smluvní strany
na zřízení práva zpětné koupě.
Pokud na nemovitosti byla zřízena stavba, zařízení či prostor, pro které není dle právních
předpisů nutné kolaudační či jiné obdobné rozhodnutí, opravňující kupujícího k užívání
stavby na nemovitosti, vydávané stavebním úřadem, pak se předkupní právo sjednává na
dobu určitou, a to doby, než bude nemovitost plně připravena sloužit uvedenému účelu, tj. do
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doby, než bude na nemovitosti takováto stavba, zařízení nebo prostor zbudovány.
Žadatel splnil uvedenou podmínku, resp. splní podmínku poté, co stavební úřad vydá
souhlas s užíváním stavby a poté lze vymazání předkupního práva realizovat.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO výmaz schválilo.
Usnesení č. 05/06/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje vymazání předkupního práva obce
k pozemku p.č. 2091/65 v k.ú. Jezeřany, poté co majitel pozemku doloží pravomocné
rozhodnutí k s užíváním stavby.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo - RP nehlasoval
b) DUR plus spol. s r.o. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení (stavba „Jezeřany
– Palán, NN příp. kab. sm.“)
Obec obdržela od společnosti DUR plus spol. s r.o., která zastupuje společnost E.ON
Distribuce, a.s., Návrh na uzavření smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a souhlas s umístěním distribučního zařízení stavby „Jezeřany – Palán: NN příp. kab. sm.“
Stavba má být realizována za účelem zajištění dodávek elektrické energie pro nově
vybudované odběrné místo na pozemku p.č. 2091/118 v k.ú. Jezeřany a kabelová přípojka
vede na obecním pozemku p.č. 2091/66 v k.ú. Jezeřany.Na základě schválení smlouvy bude
přípojka NN realizována a následně bude ZO předložena smlouva o zřízení věcného
břemene.
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. 06/06/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030045267/001, mezi Obcí Jezeřany-Maršovice a E.ON Distribuce,
a.s., jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Jezeřany – Palán: NN příp. kab. sm.“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 05: Jednací řád Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
Dle § 96 zákona o obcích ZO vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání
zastupitelstva obce. Současný jednací řád byl schválen ZO dne 25.02.2011 usnesením č.
03/02/2011.
ZO je předkládán návrh nového jednacího řádu, který vychází ze současného jednacího řádu
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a většinu ustanovení přejímá, ale zároveň některá ustanovení upřesňuje. Změny jednacího
řádu lépe a jednoznačněji upravují pravidla jednání ZO a to zejména předkládání materiálů
pro jednání ZO, způsob hlasování včetně toho, jak který člen ZO hlasoval a upřesnění
vznášet dotazy členů ZO a občanů.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko.
JS(o) se dotázal na skutečnost, že v Listině přítomných se přítomní občané pouze
podepisují a není zde uvedeno jejich jméno a příjmení, podpisy jsou mnohdy nečitelné a jak
tedy budou v zápise uvedeny jejich dotazy, připomínky a podněty.
Starosta uvedl, že nelze po přítomných občanech vyžadovat uvedení jejich jména od listiny
přítomných, ale pokud občan vznese dotaz, připomínku či podnět v souladu s jednacím
řádem, bude v zápise uveden.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO jednací
řád schválilo.
Usnesení č. 07/06/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice s účinností od 21.11.2018.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 06: Odpadové hospodářství
a) Pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství
(MESOH)
ZO na svém zasedání dne 08.11.2017 přijalo usnesení č. 17/06/2017 kterým schválilo
Pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství (dále jen
„MESOH“) v obci Jezeřany-Maršovice č. 1/2017, včetně Příloh 1 až 8 a od 01.01.2018 byl
tento systém zaveden a spuštěn.
Nyní jsou Pravidla předkládána v upravené podobě jako Pravidla č. 1/2018 (a to obdobně
jako jednací řád v pracovní a konečné verzi), včetně Příloh 1 až 10.
K vlastnímu programu lze uvést, že je úspěšný, když do programu se zapojilo 78 %
domácností, ve kterých žije 84 % obyvatel. Celkem bylo rozdáno cca 11 400 EKO bodů, což
při předpokladu stanovení částky na jeden EKO bod 10 Kč a stanovení nejvyšší možné slevy
70 % z poplatku (350 Kč), představuje slevy ve výši cca 109 000 Kč.
K přínosům zavedení MESOH můžeme přiřadit skutečnost, že produkce plastů se za období
01-09/2018 zvýšila o 92 %, produkce papíru o 87 %, náklady na sběr a svoz komunálního
odpadu se snížily o 27 % (cca 60 000 Kč) a odměna od společnosti EKO-KOM se zvýšila o
67 % (cca 38 000 Kč). Přestože se více třídí a náklady na komunální odpad se snižují, jejich
snížení neodpovídá možnostem a předpokladům a bylo by žádoucí snížení počtu svážených
popelnic, aby úspěšnost byla ještě větší.
Zavedením nových Pravidel je reagování na nové trendy a posun trhu v oblasti odpadového
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hospodářství, zejména v oblasti druhotných surovin. Systém je doplněn o nové druhy EKO
bodů a byly upraveny formulace v původním textu. Dále došlo ke změnám v přílohách,
zejména v příloze 1 a 2 z důvodu implementace GDPR a v příloze 5 a 6 se projevuje reakce
na změny v oblasti trhu.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko.
PM(o) se dotázal, zda má obec zpětnou odezvu zda opravdu takto tříděný odpad končí
v třídírnách a ne na skládkách.
Starosta ujistil, že ano, že svozová společnost vlastní třídírnu odpadů a řeší komplexně
zpracování druhotných surovin.
SH podpořila odpověď starosty, když uvedla, že osobně tyto třídírny navštívila.
RP se dotázal na četnost svozu tříděného odpadu zejména skla.
Starosta odpověděl, že tříděný odpad ze sběrných míst je svážen dle komodit 1 x za 14 dní
(bioodpad 1 x za týden), ale svozová společnosti měla několikrát problémy s termínu svozu
skla, které se ne vždy uskutečnily v termínech a docházelo tak k přeplnění nádob.
Neuskutečněné termíny byly urgovány a uskutečnily se v náhradních termínech. Věc
narážela na personální problémy svozové společnosti.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO pravidla
schválilo.
Usnesení č. 08/06/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje Pravidla č. 1/2018 k Motivačnímu a
evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství (dále jen „MESOH“) v Obci JezeřanyMaršovice včetně Příloh 1 až 10.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) Obecně závazná vyhláška obce Jezeřany-Maršovice č. 1/2018, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Obec má platnou OZV č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou schválilo ZO
usnesení č. 06/06/2015 ze dne 09.12.2015. Tato OZV se nyní doplňuje o ustanovení týkající
se zavedeného systému MESOH a stanovení slevy na místní poplatek, která doposud
zavedena nebyla (jedná se u ustanovení čl. 6 odst. 3 OZV).
S ohledem na předchozí bod týkající se MESOH je stanovena částka 10 Kč na jeden EKO
bod. Předpokládaná výše slev je cca 110 000 Kč. Schválením nové OZV je vytvořen
předpoklad pro motivaci občanů v oblasti třídění a nakládání s odpady a ocenění přístupu a
zapojení jednotlivých domácností (občanů) do MESOH.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko.
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DT se dotázal na princip slev týkající se sběru odpadu, zda by nebylo motivačnějším
řešením, vzhledem k počtu osob v domácnosti, tyto slevy stanovit dle objemu
vyprodukovaného odpadu.
MaH souhlasí se systémem, ale vznesl dotaz týkající se zvýšených nákladů obce na
vybraných poplatcích za odpad.
Starosta odpověděl, že nejde vždy jen o ekonomickou stránku věci, ale i o přesah věci resp.
vliv na životní prostředí. Množství odpadu na konkrétního poplatníka nelze v současném
způsobu svozu odpadů zjistit, obec disponuje informacemi o celkovém množství jednotlivých
tříděných odpadů a celkovém množství komunálního odpadu. Zvýšené náklady se odvíjí od
stanovení hodnoty EKO bodu, ale zavedením systému obec poskytuje občanům slevu na
poplatku, ale zároveň snižuje náklady na svoz a zvyšuje příspěvek od společnosti EKOKOM.
PM(o) vznesl dotaz týkající se četnosti svozu ve spojitosti s mírou naplnění popelnice.
BŽ(o) upozornila na skutečnost úbytku označení na popelnicích „NEVYVÁŽET“ a tak mohou
být vyváženy i nenaplněné popelnice, což má spojitost s výší poplatku.
Starosta informoval o skutečném vyúčtování za svoz odpadu a uvedl, že oproti minulosti,
kdy obec platila svozové firmě za občana a mohlo být sváženo jakékoliv množství nádob,
dnes platí za každou vyvezenou popelnici a je potřeba znovu a znovu na tuto skutečnost
občany upozorňovat, protože tak mohou šetřit peníze nejen obci, ale i sami sobě.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO obecně
závaznou vyhlášku schválilo.
Usnesení č. 09/06/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, včetně Přílohy.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 08: Školství, Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo,
příspěvková organizace
a) volba tří zástupců obce do Školské rady
V souladu s ustanovením § 129 odst. 1 písm. e) školského zákona zřizovatel (Obec
Jezeřany-Maršovice) školské právnické osoby (Základní škola a Mateřská škola, JezeřanyMaršovice, okres Znojmo, příspěvková organizace) jmenuje a odvolává třetinu školské rady,
pokud se školská rada zřizuje.
Ve školské radě jsou od roku 2011 za obec Mgr. Petr Eckl, Milan Hamala a Radek
Podhrázký. S ohledem na skutečnost, že stávající členové školské rady za obec, jsou v radě
osm let, bylo by vhodné zvolit pro toto volební období ty členy ZO, kteří mají děti školního
resp. předškolního věku.
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Starosta, po dohodě se členy ZO, navrhl do školské rady opět Mgr. Petra Eckla a nově Ing.
Ondřeje Čápa a Ing. Martina Hladůvku.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO členy školské rady schválilo.
Usnesení č. 10/06/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice jmenuje Ing. Ondřeje Čápa, Mgr. Petra Eckla a Ing.
Martina Hladůvku jako zástupce obce do Školské rady.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) Výroční zpráva školy za školní rok 2017 – 2018
V souladu s ustanovením § 10 odst. 3 školského zákona ředitel základní školy zpracovává
každoročně výroční zpráv o činnosti školy za školní rok, zasílá ji zřizovateli a zveřejňuje vždy
na přístupném místě ve škole. Podle § 168 odst. 1 písm. b) školského zákona ji schvaluje
školská rada. Výroční zpráva o činnosti školy je ZO předložena na vědomí k případným
dotazům či připomínkám.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO výroční zprávu vzalo na
vědomí.
c) Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 2021
Ředitelka příspěvkové organizace obce Základní škola a Mateřská škola, JezeřanyMaršovice, okres Znojmo, příspěvková organizace předložila zřizovateli návrh rozpočtu na
rok 2019, výhled rozpočtu na období 2020 – 2021 a rozpis návrhu rozpočtu na rok 2019.
Následně příspěvková organizace návrhy zveřejní.
Předpokládaná výše příspěvku zřizovatele je navrhována ve výši 1 000 000 Kč a bude
zahrnuta do návrhu rozpočtu obce pro rok 2019. Uvedené návrhy jsou ZO předloženy na
vědomí k případným dotazům či připomínkám
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO návrh rozpočtu a
střednědobého výhledu rozpočtu vzalo na vědomí.

Ad. 09: Priority rozvoje obce pro období 2019 -2022
ZO diskutovalo priority rozvoje obce pro období 2019 – 2022 a vycházelo ze Strategického
plánu rozvoje obce na období 2017 – 2020, který ZO schválilo usnesením č. 35/02/2017 ze
dne 19.04.2017.
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Starosta uvedl, že mezi priority by mělo patřit vybudování splaškové kanalizace Pérka,
včetně opravy komunikace, dokončení povrchu místní komunikace v lokalitě Za kostelem a
výstavba místní komunikace v lokalitě Panšula.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko.
RP navrhl vybudování sběrného dvoru.
Starosta odkázal na usnesení minulého ZO, které podpořilo vybudování společného
sběrného dvoru s obcí Vedrovice. Tato skutečnost snižuje možnosti získání dotační podpory
pro obec, což ale obci nebrání vybudování dvoru na vlastní náklady.
MaH navrhuje nejdříve dokončit rozpracované akce.
BK(o) poukázala na neuspokojivou situaci týkající se chodníků v obci, zejména v blízkosti
státní silnice a navrhla tuto věc jako předmět možné investice. Protože věc souvisí
s celkovou rekonstrukcí hlavního tahu, navrhuje apelaci KÚ JMK.
LB se dotázal na možnost využití dotací na stavbu místních komunikací z MMR.
Starosta uvedl, že všechny tyto akce, které zmínil, mají platné stavební povolení. Jedná se
tak o nově budované, nedokončené stavby, na které MMR dotace neposkytuje. Dotace jsou
na rekonstrukce a opravy stávajících místních komunikací.
RP se dotázal na platnost a aktuálnost těchto stavebního povolení, zda takové stavby budou
v souladu se současnými předpisy.
KB(o) zmínila havarijní stav oplocení MŠ a ZŠ. Otázkou je zda oplocení rekonstruovat či
zdemolovat a realizovat nové v menším rozsahu, např. pouze v okolí dětského hřiště MŠ.
BŽ(o) navrhla rozšíření počtu radarů v obci.
BK(o) navrhla spojit obce podél Jezeřanské strouhy cyklostezkou. Myšlenku podpořil JS(o)
a OČ.
LB vznesl téma výsadby nové zeleně a úpravy veřejných prostranství v obci. K tomuto
tématu a k problematice možnosti výstavby nových rodinných domků následně diskutovala
většina členů ZO a přítomných občanů.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné další návrhy a ZO
vzalo vše na vědomí.

Ad. 10: Finanční hospodaření obce
a) návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2020-2021
Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem obce sloužícím pro střednědobé
finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Je sestaven se na základě uzavřených
smluvních vztahů a přijatých závazků na dobu 2 let následujících po roce, na který se
sestavuje roční rozpočet, tedy pro období 2020 až 2021. Návrh Střednědobého výhledu
rozpočtu obce na období 2020-2021 bude zveřejněn ve dnech 22.11.2018 až 12.12.2018 na
úřední desce.
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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 návrh střednědobého výhledu
vzalo na vědomí.
b) návrh rozpočtu obce pro rok 2019
Návrh rozpočtu obce pro rok 2019 vychází a navazuje na rozpočtový výhled obce na období
2019-2021, z předpokladu schválení státního rozpočtu pro rok 2019 a v podrobnostech pak z
realizovaných příjmů a výdajů letošního rozpočtu a předpokladu jejich naplnění. Rozpočet
obce je navržen jako přebytkový, protože jeho příjmy jsou vyšší jako výdaje. Příjmy jsou
rozpočtovány ve výši 12 435 000 Kč a výdaje ve výši 11 413 000 Kč. Příjmy jsou tedy vyšší
jak výdaje, protože musíme hradit závazky z let minulých, kterými jsou úvěr od ČS, a.s.,
půjčka os SFŽP ČR a ZSO VaK Znojemsko.
Návrh rozpočtu obce vytváří předpoklady pro zajištění základního chodu obce s možností
realizovat opravy obecního majetku a připravit se na finančně náročnější investiční akce jako
jsou Pérka a nová požární zbrojnice. Návrh rozpočtu obce pro rok 2018 bude zveřejněn ve
dnech 22.11.2018 až 12.12.2018 na úřední desce a připomínky k návrhu rozpočtu mohou
občané uplatnit písemně, ve lhůtě stanovené do 22.11.2018, nebo ústně na zasedání
zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 12.12.2018.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO návrh rozpočtu vzalo na
vědomí.
c) rozpočtové opatření č. 8/2018
Rozpočtové opatření upravuje příjmy a výdaje rozpočtu pro rok 2018, které byly projednány
a schváleny na tomto zasedání ZO.
V příjmech se jedná o předpokládané navýšení daní, konkrétně daně z příjmů fyzických osob
placená plátci (proti původnímu rozpočtu o 219 000 Kč), daně z příjmů fyzických osob
vybíraná srážkou (o 42 000 Kč), daň z příjmu právnických osob (o 72 000 Kč), daň z přidané
hodnoty (o 145 000 Kč) a daň z hazardních her (o 13 000 Kč), dále přijetí dotace z ÚP na
VPP (15 000 Kč) a za pronájem hrobových míst (o 13 000 Kč). Celkové navýšení příjmů tak
činí 519 000 Kč.
Ve výdajích jsou zohledněny akce, které se v tomto roce nerealizovaly, popř. náklady na
jejich realizaci byly nižší, než předpokládal rozpočet. Jedná se zejména o opravy místních
komunikací (snížení nákladů o 60 000 Kč), nevypracování projektu místo pro přecházení a
MK Panšula (o 80 000 Kč), odložení projektu Oprava splaškové kanalizace v lokalitě Za
kostelem (o 217 000 Kč), projekt Pérka (o 20 000 Kč), Oprava ZŠ (o 96 000 Kč), oprava WC
a chodby ve VÚB (100 000 Kč), pravidelná údržba křížů (20 000 Kč), doplnění herních prvků
na DH (100 000 Kč), výkup pozemků (30 000 Kč) a projekt požární zbrojnice (170 000 Kč). U
pomníku padlým občanům Maršovice bude provedena pouze fakturace kamene, ostatní
náklady budou realizovány až v příštím roce (o 100 000 Kč). Dále byla rozúčtována dotace
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ÚP na VPP a úprava výdajů na platy sezonních zaměstnanců a pořízen nový účetní program
KEO4. Výdaje tak byly sníženy o 1 122 000 Kč.
Částka, o kterou byly zvýšeny příjmy a sníženy výdaje činí 1 641 000 Kč, byla zahrnuta do
financování jako snížení financování z minulých let.
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. 11/06/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2018.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 11: Inventarizace majetku a závazků obce za rok 2018
Je potřeba provést inventarizace majetku a závazků obce za rok 2018 a to v souladu se
zákonem o účetnictví, prováděcí vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků a směrnicí obce
pro provedení inventarizace majetku. Inventarizace bude provedena členy zastupitelstva
obce ve složení jednotlivých inventarizačních komisí a v termínech stanovených na základě
Příkazu k provedení inventarizace v roce 2018 a Plánu inventarizace na rok 2018.
ZO a přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO příkaz a plán inventarizace
schválilo.
Usnesení č. 12/06/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere na vědomí Příkaz k provedení inventarizace
v roce 2018 a Plán inventarizace na rok 2018, s tím že v souladu s těmito dokumenty bude
provedena inventarizace majetku a závazků obce za rok 2018.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 12: Diskuse
V diskusi zaznělo:
Starosta informoval, že se v neděli dne 02.12.2018 od 14:00 hod. se v kulturním domě
uskuteční Setkání seniorů.
BK(o) vznesla připomínku za část maminek, zda by se nemohlo konat společné setkání dětí
s Mikulášem a čerty na návsi či v kulturním domě.
Starosta uvedl, že by záleželo na konkrétních okolnostech, že v některých okolních obcích
se takové akce konají.
PE a spolu s ním i většina členů ZO, nesouhlasili s konáním takové hromadné akce s tím, že
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poukazovali na zachování tradičního průběhu tohoto lidového zvyku.
LB vznesl téma hasičské zbrojnice přesněji umístění nové požární zbrojnice. Přítomné
seznámil se situací, ve které se momentálně téma nachází a o případných lokalitách, kde by
mohla být požární zbrojnice vybudována. Následně ZO a přítomní občané diskutovali o
vhodnosti či nevhodnosti jednotlivých lokalit.
PE informoval o akcích, které se budou konat v následujícím období:
23.12.2018, náves v Jezeřanech, tradičního setkání v adventním čase Živý Betlém,
08.12.2018, zasedací místnost OÚ, přednáška „Zvyky a obyčeje zimního období“ a
v prosinci (přesný termín bude ještě upřesněn), Brno Galerii Vaňkovka, výstava „PROMĚNA
venkovské architektury v 19. a 20. století na Moravě a ve Slezsku“. Jedná se o netradiční
pohled na architekturu moravského a slezského venkova, kde je mezi třemi obcemi Moravy
zastoupená i naše obec Jezeřany-Maršovice.

Ad. 13: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným občanům za účast a ukončil zasedání v 22:50
hod.

Ing. Petr Slavík v.r.
starosta

Zapsal: Ing. Ondřej Čáp v.r.

Ověřovatelé zápisu:
Milan Hamala v.r.
Ing. David Tesař v.r.
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