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Vážení spoluobčané,
dnes se Vám dostává do rukou další číslo
obecního zpravodaje, které se v podstatě
neliší ničím od předcházejících čísel, na
druhé straně jeho významnost spočívá
v tom, že je to jubilejní 100. číslo. Při
takové příležitosti je na místě se ohlédnout
a bilancovat, zhodnotit co se nám za tu
dobu, co zpravodaj vychází, povedlo a co
nám to přineslo. První číslo zpravodaje
vyšlo v září roku 1992 a téměř pokaždé
vyšel zpravodaj každé čtvrtletí následujících
25 let. Dovolte mi, abych zde uvedl text
prvního úvodního slova…
Vážení spoluobčané,
právě se Vám dostává do rukou první
J-M zpravodaj, zpravodaj občanů Jezeřan
a Maršovic.
Již od svého zvolení si členové
obecního zastupitelstva uvědomují, že
informovanost občanů není na dobré
úrovni. Našim úkolem je tento nedostatek
odstranit a informovanost občanů zlepšit.
J-M zpravodaj by Vás měl informovat
o životě v obci v co nejširší míře, o čem
jednalo obecní zastupitelstvo a komise jím
řízené, co nového se připravuje. Rovněž
Vás chceme seznamovat s novými zákony
(novou legislativou), které se uplatňují
nejen v životě obce, ale i v každodenním
životě jednotlivých občanů (sociální
dávky,
daně,
životní
prostředí,
podnikání).
Hodláme
zpravodaj
vydávat
pravidelně. Předpokládáme, že v letošním
roce se nám podaří vydat zpravodaj
celkem 2x (druhý koncem roku) a v roce

1993 se pokusíme vydat zpravodaj vždy
1x za čtvrt roku.
Bude záležet na nás, občanech, jak
budeme zpravodaj přijímat, nakolik bude
pro nás zajímavý a nakolik budeme chtít
se k problémům vyjádřit a svoje názory
a připomínky publikovat.
Vkládáme do J-M zpravodaje naději,
že se stane novou platformou spolupráce
mezi občany a obecním úřadem, obecním
zastupitelstvem.
Jak se nám podařilo uvedené věty
naplňovat, můžete posoudit sami. Po celou
dobu jsme se Vám snažili, pravidelně ve
spolupráci se školou a kronikářem, občas ve
spolupráci se společenskými organizacemi
v obci a výjimečně s jednotlivými
spoluobčany, přinášet aktuální informace
o dění v obci, ve škole, zajímavosti z historie
obce a ze života jednotlivých spolků.
V neposlední řadě nemohu zapomenout
na žáky naší školy, kteří nám i s ohledem
na dobu, kdy jednotlivá čísla zpravodaje
vycházejí, přinášejí svoje pohledy a pocity
týkajících se nejvýznamnějších svátků
v roce – Velikonoc a Vánoc a pro ně
důležitého období – začátku a konce školního
roku a školních prázdnin. Všichni, kteří do
zpravodaje přispívají nebo kdy přispěli si
zaslouží poděkování a my si toho ceníme,
protože bez toho by zpravodaj asi již dávno
nevycházel. Samozřejmě si uvědomujeme,
že by zpravodaj mohl být více pestřejší
a zajímavější, proto bych chtěl vyzvat ty
z Vás, kteří by se chtěli na přípravě dalších
čísel zpravodaje podílet, abyste se mi ozvali.
Váš zájem jenom uvítáme. A protože se
domníváme, že obecní zpravodaj má nadále

svůj význam pro informovanost občanů
obce, přeji Zpravodaji občanů Jezeřan
a Maršovic do budoucna, další přispěvatele
a zajímavé články a informace a zejména
čtenáře, kvůli kterým bude vycházet
i v následujících letech.
Každý nový rok začíná plesovou
sezónou a nejinak tomu bylo i v letošním
roce. Návštěvníci a tanečníci se mohli
pobavit a zatančit na hasičském, školním
a sportovním plese, naše děti zase mohly
navštívit dětský karneval. Plesovou sezónu
zakončil již tradiční Masopust. Návštěvníci
těchto akcí využívali již nové sociální
zařízení a organizátoři akcí i nové zázemí.
Staré záchody dosloužily. Protože jsem
nejen pamětníkem, ale i přímým účastníkem
událostí již zmíněného roku 1992, dovoluji
si zavzpomínat, že i v tomto roce začali
návštěvníci kulturních akcí využívat nové
sociální zařízení v budově kulturního domu
(„staré záchody“), když před tím bylo
nutné využívat WC venkovní, které při
loňské rekonstrukci vzalo za své. Pokud
mohu posoudit, všichni občané tyto změny
v prostorách kulturního domu přivítali.
V kulturním domě se nám podařilo navíc
ještě opravit prostory bývalého obecního
úřadu, které nyní nazýváme klubovnou
a jsme velmi rádi, že tyto nové prostory
našly další využití a od ledna se zde konají
pravidelně 1x týdně akce Setkávání
maminek, na které maminky společně se
svými dětmi tráví svůj volný čas, předávají
si svoje zkušenosti z mateřské dovolené
a zároveň se v tomto čase věnují cvičení
se svými dětmi. Přestože jsme v kulturním
domě realizovali mnoho úprav a změn,
v letošním roce se chceme kulturnímu
domu věnovat a zkvalitnit prostory přísálí
a sálu, tedy míst, kde se mohou občané
setkávat a které rovněž mohou využívat
pro soukromé akce. Po rekonstrukci jeviště,
v současné době probíhá rekonstrukce
parket a objednali jsme nové židle, které by
měly být dodány v následujících týdnech.
Dále předpokládáme, že do prázdnin
budeme realizovat sadové úpravy před
kulturním domem.
Zároveň, po celkem intenzivní přípravě,
jsme s novým rokem rozjeli nový systém
sběru a likvidace domovního odpadu
a Motivační a evidenční systém pro
odpadové hospodářství (MESOH). Na svém
odpadovém účtu na www.mojeodpadky.
cz se občané mohou dovědět více o tom,
jak třídí a likvidují svůj odpad ze svých
domácností. Na zhodnocení tohoto systému
je ještě příliš brzy, relevantní informace
budeme znát až na podzim letošního roku,
ale již teď můžeme říci, že většina občanů
tento systém přivítala a pochopila, že
třídění domovního odpadu je krok správným
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

směrem. Nadále budeme tento systém
vylepšovat a korigovat a věříme, že dalším
pozitivním krokem bude bezplatné předání
kompostéru jednotlivým domácnostem.
Loni jsme ve zpravodaji zveřejnili dotazník
týkající se domácího kompostování a zájmu
o kompostéry. Zájem byl veliký a abychom
byli úspěšní při získání dotace z dotačního
programu OPŽP (Operační program životního
prostředí), spojili jsme síly s ostatními
obcemi mikroregionu Moravskokrumlovsko
a požádali o dotaci SFŽP (Státní fond
životního prostředí) společně pod hlavičkou
mikroregionu. Žádost o dotaci byla
v průběhu roku 2017 vyhodnocena a koncem
ledna 2018, mikroregion obdržel informaci,
že žádost byla úspěšná. V současné době se
připravuje výběrové řízení na dodavatele
kompostérů a věříme, že co nejdříve bude
následovat jejich dodání, aby občané mohli
co nejdříve kompostovat. Zatím od 1. dubna
budou na obvyklých místech rozmístěny
hnědé kontejnery na bioodpad. Navíc se
v následujících dubnových dnech (bližší
informace byly zveřejněny a naleznete
je i uvnitř zpravodaje) proběhne sběr
velkoobjemového a nebezpečného odpadu,
ve spolupráci s SDH i sběr elektroodpadu.
Rád bych se ještě vrátil ke spolupráci
s místním sdružení SDH. Hasiči jsou
velmi aktivní a jejich spolupráce s obcí je
stále významnější. Již loni na jaře hasiči
zorganizovali sběr elektra a výsadbu stromů
na Panšule, koncem roku pomohli realizovat
kácení starých stromů v areálu školy (kde
předpokládáme novou výsadbu po opravě
budovy ZŠ). Ve své aktivitě nepolevují ani
letos, když nám pomohli distribuovat mezi
spoluobčany antidota od JE Dukovany, znovu
organizují sběr vysloužilého elektrozařízení
a nově akci Ukliďme Česko. Zároveň v době
mrazů koncem února, provedli nástřik
ledové plochy na víceúčelovém hřišti a tak
umožnili hlavně dětem a mládeži toto hřiště
využívat po dobu cca 10 dnů pro bruslení.
Rád bych jim za to poděkoval, protože
veškeré tyto aktivity jsou nad rámec jejich
činnosti a jsou ku prospěchu občanů naší
obce.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám a Vašim
rodinám, nejen za sebe,
ale i za všechny členy obecního
zastupitelstva a pracovníky obce,
popřál příjemné prožití
Velikonočních svátků a krásné jaro.
Ing. Petr Slavík, starosta
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Ze zasedání
zastupitelstva obce
ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 01/2018
konaného dne 13. 12. 2017
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva
obce (dále jen „ZO“) v 18:10 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 13. 02. 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 BS z důvodu dovolené a JS
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 (program, určení
zapisovatele a ověřovatelů, námitky proti
zápisu)
Starosta seznámil ZO s pořadem jednání
zasedání ZO a navrhl ho doplnit o bod 04.
d) ZMES, s.r.o., Návrh na uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – souhlas s umístěním distribučního
zařízení (stavba s názvem „Maršovice Slavík: NN přip. kab. příp.“)
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. 01/01/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje následující pořad jednání zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č.
01/2018
1. Zahájení (pořad jednání, určení zapisovatele a ověřovatelů, námitky proti zápisu)
2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
3. Zpráva o činnosti
4. Žádosti
a) Informace o Žádostech o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce pro rok 2018
b) Žádost o pořízení AED (externí defibrilátor) do majetku obce
c) Žádost o pronájem prostor Klubovna
v kulturním domě, za účelem setkávání maminek s dětmi
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d) ZMES, s.r.o., Návrh na uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení (stavba
s názvem „Maršovice - Slavík: NN
přip. kab. příp.“)
5. Nakládání s obecním majetkem, pronájem obecního bytu č. 1 na adrese Jezeřany-Maršovice 144
6. Veřejná zakázka „Oprava ZŠ“
7. Pasport místních komunikací
8. Inventarizace majetku a závazků obce za
rok 2017
9. Rozpočtové opatření č. 13/2017 a č.
1/2018
10. Diskuse
11. Ukončení
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Zápis a výpis usnesení z minulého
zasedání ZO byly zveřejněny na úřední desce
od 21. 12. 2017 do 05. 01. 2018. Členové ZO
neměli vůči zápisu žádné námitky.
Starosta jako zapisovatele určil PE a jako
ověřovatele navrhl RP a MU.
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. 02/01/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č.
01/2018 Radka Podhrázkého a Miroslava
Ulreicha.
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:
Prodej pozemků
(Usnesení č. 03/07/2017 až č. 06/07/2017)
Ve věci prodeje obecního pozemku paní
Sedlákové byly realizovány veškeré kroky.
Kupní cena byla kupujícím uhrazena před
podpisem kupní smlouvy dne 31. 01. 2018
a dne 15. 02. 2018 byl podán návrh na vklad
do KN.
V ostatních případech byli zájemci
vyrozuměni o skutečnosti, že cena bude
stanovena na základě znaleckého posudku.
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.
Věcné břemeno
(Usnesení č. 07/07/2017)
Smlouva o zřízení věcného břemene
byla podepsána a jednorázová úplata ve výši
1 000,– Kč uhrazena.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
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podány žádné návrhy a ZO vzalo věc na
vědomí.
Bezúplatný převod
(Usnesení č. 10/06/2017 a č. 11/06/2017)
Smlouva o bezúplatném převodu mezi
obcí a DSO Moravskokrumlovsko týkající se
1 ks párty stanu 3 x 6 m, byla podepsána dne
14. 12. 2017.
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.
Odpadové hospodářství
(Usnesení č. 11/07/2017 a č. 12/07/2017)
Příloha OZV č. 02/2015 byla podepsána
a ve dnech 14. 12. 2017 až 31. 12. 2017
zveřejněna na úřední desce. Podepsány byly
rovněž přílohy a ceníky se společností SUEZ
Využití zdrojů a.s.
Od ledna 2018 byl spuštěn v naší obci
Motivační a evidenční systém pro odpadové
hospodářství (MESOM), byl zveřejněn
Harmonogram svozů v roce 2018 (svoz
komunálního odpadu, popelnic, bude
realizován každý sudý čtvrtek, pytlový sběr
platů 1 x za měsíc a pytlový sběr papíru 1 x
za 2 měsíce.
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.
Pohřebnictví
(Usnesení č. 13/07/2017 č. 14/07/2017)
Řád veřejného pohřebiště a Ceník
provozovatele pohřebiště byly rovněž
zveřejněny na ÚD od 14. 12. do 31. 12. 2017.
V lednu 2018 byla provedena nová evidence
hrobů a připraveny Smlouvy o nájmu
hrobového místa. V současné době jsou
smlouvy podepisovány a hrazen nájem na
příštích 10 let.
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 uvedl zprávu za období od
14. 12. 2017 do 21. 02. 2018:
Účast na jednáních
11. 01. 2018, seminář Obecné nařízení
o ochraně osobní údajů neboli GDPR,
SMO ČR, Brno
Aktuální
informace,
výkladová
stanoviska, metodika k funkci pověřence.
16. 01. 2018, odborná přednáška
Formální náležitosti rozhodování obcí
a měst, Akademie samospráv, Brno
Aktuální otázky samosprávy, zákon
o střetu zájmu, svobodný přístup
k informacím, ochrana osobních údajů.
25. 01. 2018, seminář Zpravodaj
jako nástroj komunikace s občany,
DSO Moravskokrumlovsko, Vedrovice
Typy zpravodajů a jejich význam,
organizace redakční práce, tvorba obsahu.
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Poskytování informací
V souladu s ustanovením § 18 odst.
1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, zveřejnila obec na úřední
desce Výroční zprávu o činnosti v oblasti
poskytování informací za rok 2017, a to ve
dnech od 17. 02. do 06. 03. 2018. V roce 2016
byla evidována jedna žádost, v loňském roce
to bylo 9 žádostí, které jsou včetně odpovědí
zveřejněny na internetových stránkách
obce
(http://www.jezerany-marsovice.cz/
dokumenty/poskytnute-informace/index.
php).
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.
Hřbitov Jezeřany – nabídka Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
úplatného převodu pozemku p.č. 189/1 do
vlastnictví obce
Již v minulosti vedla obec jednání se
Státním pozemkovým úřadem ohledně
převodu pozemku p.č. 189/1 v k.ú.
Jezeřany, který je součástí plochy hřbitova
v Jezeřanech. V územním plánu obce je
rovněž tento pozemek součástí plochy
a objektu občanské vybavenosti se způsobem
využití jako hřbitov. S ohledem na využití
pozemku byl tento následně převeden do
hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, který se písemně, dne
01. 02. 2018 dotázal, zda by měla obec zájem
o úplatný převod pozemku. Dne 07. 02. 2018
starosta písemné odpověděl, že obec má
zájem, ale je vhodné, aby ZO deklarovalo
zájem obce přijetím příslušného usnesení.
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. 03/01/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje úplatný převod pozemku p.č.
189/1, o výměře 376 m2, ostatní plocha,
v k.ú. Jezeřany, do vlastnictví Obce JezeřanyMaršovice.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Žádosti o příspěvek (dotaci)
Dne 24. 01. 2018 se na obec obrátil
Ludvík Hess, předseda spolku Babybox pro
odložené děti – STATIM, z.s. o podporu
darem zřízení nového babyboxu v Blansku,
který bude slavnostně otevřen 08. 03. 2018.
Dne 06. 02. 2018 obec obdržela od
MVDr. Juliuse Klejduse Žádost o sponzorský
příspěvek pro rok 2018 na vydání publikace
„PTÁCI V AKCI aneb kniha o chování ptáků“,
ve výši 8 000 Kč. Tato fotografická publikace
monitoruje převážně ekosystémy krajiny
jižní Moravy a zejména našeho nejbližšího
okolí.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
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PE uvedl, že by zvážil poskytnutí
sponzorského příspěvku (v menší míře)
na vydání publikace. Zváží zda na příštím
zasedání ZO nenavrhne příslušné usnesení,
SH potvrdila, že publikace od MVDr. Klejduse
jsou využívány při výuce přírodopisu na ZŠ.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
vzalo žádosti na vědomí.
Informace k riziku navýšení nákladů
na odpadové hospodářství
Obec obdržela Informaci od České
asociace odpadového hospodářství ohledně
rizika navýšení nákladů na odpadové
hospodářství obcí/měst. Jedná se o to, že by
měla být připravována účelová změna zákona
o odpadech nikoli jako vládní návrh, ale
jako poslanecký pozměňovací návrh zákona
o odpadech. Základní bodem je opakované
prosazované
zdražení
skládkovacích
poplatků, jejichž plátci jsou obce a města.
K celé záležitosti se vyjádřilo nejen MŽP,
ale i SMO ČR. Stávající zákon o odpadech
počítá s ukončením skládkování směsných
komunálních odpadů. Smyslem diskutované
novely je vytvořit městům a obcím
dostatečný prostor, aby se přizpůsobily
změnám, resp. se rozhodly, jakou cestou jít při
nakládání s odpady od občanů. Jako původci
komunálních odpadů budou muset obce
řešit i nadále, jak nakládat s těmito odpady
při jejich dlouhodobě neklesající produkci.
Zvýšení zákonného poplatku za skládkování
(počítá se s jeho postupným navyšováním
až do roku 2024 resp. 2027). Skládkovací
poplatek by měl v roce 2023 dosáhnout 900
Kč, tj. nárůst o 400 Kč/t, tj. dle průměrné
produkce směsného komunálního odpadu
v obcích cca 80 Kč/obyvatel/rok.
Není potřeba k věci přijímat usnesení,
protože SMO ČR zastupuje obce a hájí jejich
zájmy ve všech oblastech jejich činnosti
a v odpadovém hospodářství tomu není
jinak. K novému zákonu o odpadech uplatnil
SMO ČR celou řadu zásadních připomínek,
včetně té, která se týkala výše skládkovacího
poplatku. Naše obec nezahálí a zavedením
MESOH vytváří předpoklady pro snížení
množství směsného komunálního odpadu
v obci, což do budoucna dává předpoklad
snížení dopadu zvyšování poplatku na
občany.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo informaci
na vědomí.
Výzva k odměňování členů okrskových
volebních komisí
Petice za spravedlivé odměny členů
volebních komisí adresuje Výzvu zastupitelům
obcí a měst ČR k doplacení odměn členů
okrskových volebních komisí z vlastního
rozpočtu. Na výzvu, aby mimořádnou
odměnou doplatila nespravedlivé odměny
členů OVK za proběhlou prezidentskou
volbu, Vláda ČR nereagovala. Odměny
členům OVK jsou dány Nařízením vlády ČR
a výše odměny při dvoukolové volbě je pouze
o 200 Kč vyšší, než pokud se volby konají
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pouze v jednom termínu.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo výzvu na
vědomí.
Školství
Obec byla upozorněna dopisem od
Krajského úřadu JMK, že v souladu
s ustanovením § 166 školského zákona je
období výkonu práce na pracovním místě
ředitele školy nebo školského zařízení 6 let,
přičemž období od začátku šestého měsíce
do konce čtvrtého měsíce před uplynutím
období 6 let výkonu práce na pracovním
místě ředitele školy nebo školského zařízení,
může zřizovatel vyhlásit na toto pracovní
místo konkurs. V takovém případě odvolá
ředitele k poslednímu dni šestiletého
období. Zřizovatel vyhlásí konkurs a odvolá
ředitele vždy, obdrží-li před začátkem lhůty
pro vyhlášení konkursu návrh na jeho
vyhlášení od České školní inspekce nebo
školské rady. Jestliže zřizovatel nevyhlásí
konkurs a neodvolá ředitele, počíná
dnem následujícím po konci dosavadního
šestiletého období běžet další šestileté
období. První šestileté období ředitelů
končí dnem 31. 07. 2018, to znamená, že
konkurzní řízení je možné vyhlásit v období
od 01. 02. 2018 do 30. 04. 2018.
Starosta uvedl, že neobdržel návrh
na vyhlášení konkursu a ani sám nemá
poznatky, aby vyhlášení konkurzu navrhl.
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.
Havárie topení ve školním bytě
Dne 02. 02. 2018 došlo ve školním bytě
k havárii plynového kotle a revizní technik
konstatoval jeho havarijní stav a navrhl
jeho výměnu. S ohledem na havarijní situaci
a její co nejrychlejší řešení, provedl starosta
průzkum trhu. Ve spolupráci s ředitelkou
školy (jako zástupcem pronajímatele bytu)
objednal výměnu kotle v bytě a veškeré
práce s tím spojené u dodavatele Novotný
Vlastimil, TOPENÍ – VODA – PLYN,
Jezeřany-Maršovice 275, který dodávku
realizoval dne 07. 02. 2018, za celkovou
cenu 48 953 Kč. Jednalo se o řešení havarijní
situace a náklady na opravu budou hrazeny
z rozpočtu příspěvkové organizace.
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.
Výměna antidot
Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon,
ve znění pozdějších předpisů, uvádí, že držitel
povolení k vykonávání činností souvisejících
s využíváním jaderné energie (ČEZ, a.s.) je
povinen zajistit ve spolupráci s příslušným
krajským
úřadem
nebo
Hasičským
záchranným sborem České republiky
vybavení obyvatelstva a složek integrovaného
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záchranného systému zasahujících při
radiační havárii v zóně havarijního plánování
antidoty k jódové profylaxi. V současné době
má již obec tablety k dispozici, protože je
Hasičský záchranný sbor dodal v potřebných
počtech na obecní úřad, který zajistí
jejich distribuci jednotlivým obyvatelům.
Současně také zajistí stažení prošlých tablet.
Dne 15. 02. 2018 starosta za obec uzavřel
smlouvu č. 2018084 o zajištění distribuce
antidot se sdružením ENERGOREGION
2020. Předpokládáme, že distribuce tablet
provedeme ve spolupráci se členy SDH.
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.
Vlajka pro Tibet
Spolek Lungta zaslal obci Žádost
o projednání připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“ a žádá o její
projednání a k připojení se k akci Vlajka
pro Tibet 2017 a to vyvěšení tibetské vlajky
dne 10. března na budově úřadu nebo jiném
čestném místě.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo žádost na
vědomí.
Vybavení KD
Po provedení rekonstrukce budovy
KD a rekonstrukce jeviště, byly v rozpočtu
vyčleněny
finanční
prostředky
na
rekonstrukci parketové podlahy (veřejná
zakázka s oslovením) a zakoupení nových
židlí (veřejná zakázka s výběrem). Je potřeba
se domluvit na dalším postupu a vybrat
dodavatele rekonstrukce i židlí.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
V diskusi k rekonstrukci parket
zaznělo, že pokud se podaří oslovit
a dojednat rekonstrukci parketové podlahy
v následujících dnech (nejpozději do konce
března), s ohledem na konání akcí v KD,
a tak by nebylo z časových důvodů možné
realizovat poptávkové řízení dle Směrnice.
Bylo by vhodné tuto zakázku schválit
a pověřit starostu, aby oslovil dodavatele
a zadal ji přímo jednomu dodavateli.
Co se týká židlí, ZO se shodlo na to,
že by se mělo jednat o celodřevěné židle
s polstrování a bylo by vhodné si je před
objednáním vyzkoušet.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
zakázky schválilo.
Usnesení č. 04/01/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje veřejnou zakázku s oslovením
„KD – rekonstrukce parket“, jejímž
předmětem je rekonstrukce parketové plochy
v kulturním domě.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

leden - březen

Usnesení č. 05/01/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje a ukládá starostovi ve věci veřejné
zakázku s výběrem „KD – rekonstrukce
parket“, zadat přímo jednomu dodavateli.
Hlasování:
7 pro – 7 proti – 7 se zdrželo
Usnesení č. 06/01/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
souhlasí s realizací veřejné zakázky
s výběrem „KD – židle“, jejímž předmětem je
zakoupení nových židlí do kulturního domu.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 04: Žádosti
a) Informace o Žádostech o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce pro rok 2018
V rozpočtu obce pro rok 2018 bylo
vyčleněno 300.000,– Kč na dotace z rozpočtu
obce V souladu se Směrnicí č. 1/2015
ZÁSADY poskytování dotace z rozpočtu
obce Jezeřany-Maršovice, bylo v termínu
do 31. 01. 2018 pro podání žádostí podáno
celkem 6 žádostí s požadavky přes 330.000,–
Kč.
Žádosti budou z hlediska úplnosti
zkontrolovány starostou, který je předloží
finančnímu výboru. Finanční výbor
jednotlivé žádosti posoudí a předloží ZO své
doporučení. O poskytnutí dotací rozhodne
ZO na svém příštím zasedání (18. 04. 2018).
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo žádosti na
vědomí.
b) Žádost o pořízení AED (externí deﬁbrilátor) do majetku obce
Dne 30. 01. 2018 podali občané Radek
Podhrázký a Jan Čáp Žádost o pořízení
AED do majetku obce. Jedná se o zakoupení
externího defibrilátoru pro účely poskytování
první (předlékařské) pomoci při zástavě
a fibrilaci srdce občanů obce. Zařízení by bylo
možné využít zejména členy Jednotky SDH,
kteří se zúčastnili školení první pomoci.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
RP vysvětlil přítomným důvod žádosti
i možnosti použití a případného umístění
přístroje a následně členové ZO diskutovali
o významu pořízení podobného přístroje.
Myšlenka zakoupení externího defibrilátoru
se setkala s pozitivní odezvou. Umístění
přístroje a přístup k němu (požární
zbrojnice – obecní úřad, zvonice) by se řešil
následně.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členové ZO se shodli na návrhu a ZO
zakoupení přístroje schválilo.
Usnesení č. 07/01/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje pořízení externího defibrilátoru
do majetku obce.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

leden - březen

c) Žádost o pronájem prostor Klubovna
v kulturním domě, za účelem setkávání
maminek s dětmi
Dne 31. 01. 2018 obec obdržela žádost
o pronájem prostoru KD – klubovna za
účelem setkávání maminek s dětmi z JezeřanMaršovic. Setkání bude probíhat pravidelně 1
x týdně ve čtvrtek od 10 do 11 hodin. Setkání
maminek se uskutečnilo již několikrát.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
Paní Blanka Kristová (předkladatelka
žádosti) seznámila ZO s aktivitou setkávání
matek, které se pravidelně scházejí a cvičí
s dětmi.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
vzalo žádost na vědomí.
d) ZMES, s.r.o., Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení (stavba s názvem
„Maršovice - Slavík: NN přip. kab.
příp.“)
Obec obdržela od společnosti ZMES,
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 na stavbu Maršovice – Slavík: NN
příp. kab.přip.“. Stavba má být realizována za
účelem připojení nového odběrného místa,
stavby rodinného domu na pozemku p.č. st.
51/1 a kabelová přípojka vede přes obecní
pozemek p.č. 1487/3 v k.ú. Maršovice. ZO
je předložena žádost včetně návrhu smlouvy
a situací stavby. Na základě schválení
smlouvy bude přípojka NN realizována
a následně bude ZO předložena smlouva
o zřízení věcného břemene.
Před hlasováním byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO smlouvu
schválilo.
Usnesení č. 08/01/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030037021/001, mezi Obcí JezeřanyMaršovice a E.ON Distribuce, a.s., jejímž
předmětem je realizace stavby s názvem
„Maršovice – Slavík: NN příp. kab.přip.“.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 05: Nakládání s obecním
majetkem, pronájem obecního bytu č. 1
na adrese Jezeřany-Maršovice 144
Bylo realizováno nabídkové řízení
na pronájem bytu č. 1 v JezeřanechMaršovicích 144, za nájemné 6 540 Kč.
Nabídka byla zveřejněna v prosincovém čísle
obecního zpravodaje a na internetových
stránkách obce. K dnešnímu dni se přihlásit
jeden zájemce. ZO je předkládána Žádost
o pronájem bytu.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Po diskuzi
ohledně výše nájmu, kauce a dalších

5

okolnostech nájmu, ZO doporučilo starostovi
prodloužit dobu nabídky pronájmu do
příštího zasedání. Žádné další stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO vzalo žádost na vědomí.
Ad. 6: Veřejná zakázka „Oprava ZŠ“
Na základě usnesení ZO č. 10/07/2017 ze
dne 13. 12. 2017 bylo uskutečněno výběrové
řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu
„Oprava ZŠ“, jejímž předmětem je oprava
stávajícího objektu ZŠ představuje zejména
novou střešní krytinu, nové hromosvody
a uzemnění, zateplení stropů posledního
podlaží ze strany půdy, odvodnění objektu,
nové chodníky a venkovní schodiště, výměna
prosklené stěny u vnitřního schodiště, oprava
omítek a nová fasáda celé budovy. Stavba
bude provedena dle projektové dokumentace
s názvem akce „Oprava základní školy
Jezeřany-Maršovice“, kterou vypracoval
projektant Ing. Jiří Hnízdil.
Výzva byla zveřejněna na profilu
zadavatele a ÚD ve dnech 14. 12. 2017 až
07. 02. 2018, když do 07. 02. 2018 bylo
možno podávat nabídky a téhož dne se
uskutečnilo otvírání obálek. Svou nabídku
zaslali 4 zájemci a hodnotící komise, která
jednala dne 07. 02. 2018 a 19. 02. 2018,
doporučuje zadavateli:
- vyřadit nabídku č.1 společnosti
Agumont s.r.o., a uchazeče vyloučit ze
zadávacího řízení, protože jeho nabídka
nesplňuje požadovaný obsah nabídky
a kvalifikační předpoklady stanovené
ve Výzvě, když nabídková cena uvedená
v krycím listu nabídky je odlišná od ceny
uvedené ve výkazech výměr a tato cena je
jediným hodnotícím kritériem.
Hodnotící komise zvažovala postup
v souladu se Směrnicí č. 1/2016 o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, kdy
dle čl. 8 odst. 6 pokud některá z nabídek
dodavatelů nesplňuje podmínky uvedené
ve výzvě k podání nabídek, může být
zadavatelem vyzván k jejímu doplnění, ale
došla k závěru, že nelze vysvětlit rozdílnost
nabídkových cen, aniž by nedošlo k porušení
zásady transparentnosti, kdy tuto zásadu
je povinen zadavatel dodržovat vždy při
zadávání veřejných zakázek.
Porušení
zásady
transparentnosti
hodnotící komise spatřuje rovněž v tom,
že nabídkové ceny byly přečteny veřejně
při otevírání obálek a cena je jediným
hodnotícím kritériem a jakýkoliv jiný postup,
než vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče
v zadávacím řízení, by znejistit ostatní
uchazeče, kteří byli přítomni při otevírání
obálek a byli tam zadavatelem seznámeni
s nabídkovými cenami ostatních uchazečů.
- schválit pořadí nabídek podle výše
nabídkové ceny a souhlasit s vybraným
uchazečem - společnosti Izolservis spol. s r.o.,
Srbská 53, 612 00 Brno, IČO: 44016832,
který předložil nejvhodnější nabídku nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.
ZO pokud schválí návrh hodnotící
komise, pověří starostu, aby analogicky
s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění
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pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí č.
1/2016 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, vydal rozhodnutí o vyloučení
uchazeče, oznámení o výběru dodavatele
a podepsal smlouvu s vybraným uchazečem.
ZO
je
předkládána
kompletní
dokumentace veřejné zakázky, včetně všech
zaslaných nabídek.
Před hlasováním byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
na vědomí doporučení hodnotící komise,
schválilo vyloučení uchazeče, pořadí
nabídek a vítězného uchazeče a návrh
smlouvy a pověřilo a uložilo starostovi vydat
rozhodnutí o vyloučení uchazeče, oznámení
o výběru a podepsal smlouvu.
Usnesení č. 09/01/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
bere na vědomí ve věci veřejné zakázky
malého rozsahu „Oprava ZŠ“ doporučení
hodnotící komise vyloučit uchazeče č. 1
Agumont s.r.o. ze zadávacího řízení, kdy
hodnotící komise po prostudování nabídky
tohoto uchazeče konstatovala, že uchazeč
uvedl nabídkovou cenu v krycím listu nabídky
odlišně od ceny uvedené ve výkazech výměr,
které předložil v nabídce, a tím nesplnil
zadávací podmínky.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 10/01/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava ZŠ“, vyloučení uchazeče č. 1
Agumont s.r.o., Tkalcovská 1060/11, 674 01
Třebíč ze zadávacího řízení, protože uchazeč
nesplnil zadávací podmínky.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 11/01/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje a ukládá starostovi ve věci veřejné
zakázky malého rozsahu „Oprava ZŠ“,
vydat rozhodnutí o vyloučení uchazeče
č. 1 Agumont, s.r.o. ze zadávacího řízení
a učinit další úkony zadavatele analogicky
s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí
č. 1/2016 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 12/01/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava ZŠ“, na základě Zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek předložené
starostou, pořadí nabídek podle výše
nabídkové ceny a souhlasí s vybraným
uchazečem - společnosti Izolservis spol. s r.o.,
Srbská 53, 612 00 Brno, IČO: 44016832,
který předložil nejvhodnější nabídku nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Usnesení č. 13/01/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava ZŠ“ návrh smlouvy o dílo
předložené vítězným uchazečem společností
Izolservis spol. s r.o., Srbská 53, 612 00
Brno, IČO: 44016832, jejímž předmětem
je provedení stavby „Oprava ZŠ“, za cenu
2 623 915,30 Kč.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 14/01/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje a ukládá starostovi ve věci
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava
ZŠ“, vydat oznámení o výběru dodavatele
a podepsat smlouvu s vybraným uchazečem,
vše v termínu, kdy je tyto úkony možné
učinit analogicky s ustanoveními zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se
Směrnicí č. 1/2016 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 7: Pasport místních komunikací
Na zasedání ZO dne 08. 11. 2017
projednalo
ZO
nabídku
společnosti
ENVIPARTNER s.r.o. na vypracování
Pasportu místních komunikací v obci
Jezeřany-Maršovice a Pasportu dopravního
značení. Na základě objednávky ze dne
27. 11. 2017 byly pasporty vypracovány
a jsou předkládány ZO k projednání.
Pasport místních komunikací je základní
evidencí komunikací, vedenou jejich
správcem. Rozsah a způsob vedení pasportu
MK odpovídá příslušným ustanovením
zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
a Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů. Tímto pasportem
současně
Obec
Jezeřany-Maršovice
vykonává působnost silničního správního
úřadu a podle ustanovení § 40, odst. 4,
písm. a) zákona zařazuje vybrané pozemní
komunikace na území obce do kategorie
místních komunikací.
Pasport MK byl vyhotoven v tištěné
i digitální podobě. Tištěný pasport se skládá
ze tří částí – textové, přílohové (tabulkové)
a grafické. Textová část vystihuje postup
zpracování pasportu, popisuje evidenční
údaje v tabelární a grafické části a shrnuje
data z pasportu MK za území obce. Přílohová
(tabulková) část obsahuje evidenci místních
komunikací (doplněné pro úplnost o silnice
a účelové komunikace), evidenci svislého
dopravního značení, mostů a významnějších
propustků. Grafická část vystihuje rozlišené
komunikace, dopravní značení a mostní
konstrukce na podkladu leteckých snímků
s parcelami dle katastrální mapy. Jednotlivé
komunikace jsou v mapě znázorněny pomocí
tzv. liniového schéma. Liniové schéma
znázorňuje ve své podstatě osu komunikace.
Digitální část pasportu se skládá ze dvou
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částí. První část vystihuje graficky rozlišené
příslušné komunikace, dopravní značení
a mostní konstrukce přímo v digitální mapě.
Druhá část se skládá z evidenční databáze.
Jak vyplývá z předložených písemností,
obec má celkem 4 020 metrů místních
komunikací III. třídy, 2 949 metrů místních
komunikací IV. třídy (chodníky) a 1 103
metrů účelových komunikací.
Před hlasováním byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO pasporty
schválilo.
Usnesení č. 15/01/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Pasport místních komunikací
a Pasport dopravního značení Obce JezeřanyMaršovice.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
V rozpočtu obce pro rok 2018 jsou
v kapitole Silnice (2212) vyčleněno 700 000
Kč a to jak na opravu MK, tak projekty „Místo
pro přecházení“, „Točna“ a MK „Panšula“.
Místo pro přecházení
Starosta oslovil projektanta Ing. Martina
Smělého z VUT Brno, fakulta stavební ohledně
vypracování projektu Místa pro přecházení
u křižovatky státní silnice III/4133 a místní
komunikace ke škole (v pasportu označené
jako 7c) a dne 12. 01. 2018 proběhlo
setkání s projektantem na místě. V rámci
stavby, resp. již před zpracování projektové
dokumentace je potřeba řešit s vlastníky
dotčených pozemků zábor těchto pozemků.
Nejvíce dotčeny jsou pozemky JMK (122
m2), obce (8 m2) a 5 soukromých vlastníků
(celkem 24 m2).
Dne 15. 02. 2018 byly rozeslány
jednotlivým soukromým vlastníkům dopisy
se žádostí o písemné vyjádření ke stavbě
a záboru dotčené části jejich pozemků. Do
dnešního dne odpověděli tři vlastníci (2x
nesouhlas, 1x souhlas).
Písemné vyjádření ke stavbě od Bořivoje
Ruibara, který navrhuje současnou vozovku
(místní komunikaci) ke škole využívat
jako jednosměrnou (ve směru ke škole)
a vybudovat propojení státní silnice a lokality
Za kostelem místní komunikací na obecních
pozemcích vedle kostela.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Členové
ZO probírali možnosti řešení případného
místa pro přecházení a další postup ve věci.
Konkrétní řešení však přijato nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
věc na vědomí.
Studie Točna
Nepříznivá situace týkající se dopravní
situace, parkování a zastávek hromadné
dopravy je v posledních letech i na Točně
v Maršovicích. Bylo by vhodné se touto
situací zabývat a hledat vhodné řešení této
situace.
Starosta i v této věci oslovil projektanta
Ing. Martina Smělého, který na místě
celou situaci posoudil a navrhl zpracovat
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studii, která by se zabývala a navrhla řešení
stávající situace. Na základě domluvy poslal
e-mailovou nabídku, která zahrnuje mimo
vlastního návrhu (pravděpodobně variantně)
projednání na obci a s policií, koordinátorem
IDS JMK společností KORDIS JMK,
s odborem dopravy JMK a SÚS JMK, včetně
odhadu finančních prostředků, za cenu
56 000 Kč bez DPH. Starosta navrhl, aby ZO
s vypracování studii souhlasilo.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko. ZO
diskutovalo ohledně špatné dopravní situace
na točně a přilehlé státní silnici, zvažovalo,
zda je vhodné pořízení další studie. S ohledem
na skutečnost, že točna má být zejména
využívána jako zastávka autobusové dopravy
a mělo by se zvýšit dopravní bezpečnost
v místě, ZO pořízení studie odsouhlasilo.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
s veřejnou zakázkou vyslovilo souhlas.
Usnesení č. 16/01/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
souhlasí s realizací veřejné zakázky
s výběrem „Točna“, jejímž předmětem je
vypracování studie dopravního řešení točny
v Maršovicích.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Opravy a rekonstrukce místních
komunikací
V současné době má nedokončené
stavby místních komunikací v lokalitě „Za
kostelem“, lokalitě „Panšula“ obratiště
v Maršovicích, v souvislosti s připravovaným
projektem „rozšíření splaškové kanalizace
„Pérka“ i projekt „místní komunikace –
lokalita „Pérka“. Je třeba zvážit pořadí
jednotlivých realizací, rekonstrukcí a oprav
místních komunikací a jejich termíny.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
Starosta konstatoval, že hlavním
problémem, který se bude muset zabývat
příští ZO je problematika dokončení výstavby
a rekonstrukce místních komunikací
a chodníků v obci. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO vzalo věc na vědomí.
Ad. 8: Inventarizace majetku
a závazků obce za rok 2017
Inventarizace majetku a závazků obce
byla provedena souladu s Vyhláškou MF
č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku
a závazků a Směrnicí obce č. 2/2011 pro
provedení inventarizace majetku a závazků,
a na základě Plánu inventarizace na rok
2017, ze dne 01. 11. 2017 a Příkazu
k provedení inventarizace pro rok 2017, ze
dne 01. 11. 2017.
Inventarizace byla provedena v určených
termínech jednotlivými inventarizačními
komisemi. Na základě jejich zjištění
vyhotovila hlavní inventarizační komise
inventarizační soupisy a dne 30. 01. 2018
předala výsledky inventarizace starostovi,
včetně Inventarizační zprávy za rok 2018,
kterou starosta schválil a předkládá ji
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zastupitelstvu obce.
Jak vyplývá z provedené inventarizace
je stav majetku Obce Jezeřany-Maršovice
k 31. 12. 2017, ve vybraných účtech,
následující:
021 Stavby .......................23 073 379,99 Kč,
022 Samostatné hmotné movité věci .........
...................................... 924 964,00 Kč,
(movité věci na 40 000 Kč - DA, rozhlasová
ústředna, rider)
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek…
....................................2 166 196,13 Kč,
(movité věci do 40 000 Kč)
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek…
...................................... 153 292,00 Kč,
(věcná břemena JMK – splašková kanalizace)
031 Pozemky ...................13 331 081,77 Kč,
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek .......................1 914 810,45 Kč,
(Územní plán, místní komunikace Za
kostelem, kanalizace Pérka)
ZO
je
předkládána
kompletní
dokumentace inventarizace za rok 2017, kdy
nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
S návrhem na vyřazení majetku byl vyjádřen
souhlas.
Před hlasováním byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO smlouvu
schválilo.
Usnesení č. 17/01/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Inventarizaci majetku a závazků
obce za rok 2017.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 09: Rozpočtové opatření č.
13/2017 a č. 1/2018
Rozpočtové opatření č. 13/2017
Rozpočtové opatření (dále je „RO“)
upravuje příjmy a výdaje rozpočtu roku 2017,
s ohledem na aktuální potřeby ve financování
obce, kdy na konci roku došlo k příjmům
a výdajům, které nebyly v rozpočtu
dostatečně finančně zohledněny. Zároveň
došlo částečně ke konečnému vyrovnání
rozpočtových příjmů a výdaje v souvislosti se
skutečným čerpáním finančních prostředků
v roce 2017.
RO č. 13/2017 je provedené starostou
ke dni 31. 12. 2017, upravuje zejména na
příjmové stránce navýšení daní (navýšení
o 833 100 Kč), dotace ÚP na VPP (navýšení
o 38 400 Kč) a dotace JMK na refundaci
školení členů Jednotky SDH (11 200 Kč)
a přijetí daru od ENERGOREGION 2020 na
zakoupení malé komunální techniky, rider
(62 000 Kč). Ve výdaje se jedná zejména
o opravu radaru (navýšení o 4 400 Kč), čištění
a kamerové zkoušky kanalizace v lokalitě
Za kostelem (20 000 Kč), platy sezónních
zaměstnanců a platy pracovníků na VPP,
rozúčtování dotace z ÚP (spolu cca o 61 000
Kč), oprava techniky pro údržbu veřejných
prostranství (navýšení o 15 000 Kč).
V rozpočtu nevyužité finanční prostředky ve
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výši 700 000 Kč byly ve Financování použity
na snížení změny stavu krátkodobých peněz.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO RO schválilo.
Usnesení č. 18/01/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 13/2017,
které provedl starosta ke dni 31. 12. 2017.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Rozpočtové opatření č. 1/2018
RO č. 1/2018 upravuje příjmy a výdaje
rozpočtu pro rok 2018, a to příspěvek na
výkon státní správy pro rok 2018, který
musí korespondovat s rozpočtem JMK, kde
je tento příspěvek vypočítán ve výši 156 500
Kč (- 100 Kč). Zároveň vratka dotace za volby
do PS Parlamentu ČR je 11 800 Kč (o 1 800
Kč vyšší než v rozpočtu). Pro vyrovnanost
příjmů a výdajů byly navýšeny příjmy státní
správy o 1 000 Kč na 2 000 Kč (kopírování,
tisk) a příjmy za hlášení v místním rozhlase
o 900 Kč na 3 900 Kč. Dále byla zaúčtována
(v příjmech a ve výdajích) daň z příjmu
právnických osob za obec ve výši 135 300 Kč
a dotace na Volbu prezidenta republiky ve
výši 26 200 Kč.
ZO dále doplnilo RO ve výdajích o 75 000
Kč na kapitolu Požární ochrana za účelem
pořízení defibrilátoru. Tato částku bude do
rozpočtu zapojena z Financování (přebytku
hospodaření 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 pověření starosty
schválilo.
Usnesení č. 19/01/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2018.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 10: Diskuse
V diskusi zaznělo:
PE připomněl památník padlým z 1. sv.
války v Maršovicích. Konkrétní návrh bude
předložen na příštím zasedání ZO.
RP vznesl dotaz na ledovou plochu na
víceúčelovém hřišti v případě vhodných
klimatických podmínek s tím, že by si to
společně s členy SDH vzal na starost.
Ad. 11: Ukončení
Starosta uvedl, že termínu zasedání
ZO v roce 2018 uskuteční 18. 04. , 20. 06.
a 19. 09. Poděkoval členům ZO a přítomným
občanům za účast a ukončil zasedání v 21:05
hod.
Ing. Petr Slavík v.r., starosta
Zapsal: Mgr. Petr Eckl v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Radek Podhrázký v.r.
Miroslav Ulreich v.r.
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S ohledem na skutečnost, že svozy mohou být realizovány
v průběhu celého svozového dne, žádáme občany, aby
popelnice a pytle s tříděným odpadem přistavili ke svozu
co nejdříve, brzy ráno, ideálně večer před svozovým dnem.
Pro Vaši informaci, dne 01. 03. 2018 realizoval odvozce
sběr pytlů s plasty v ranních hodinách, cca od 07:00 do 08:00
hod., a mnozí občané vyndali pytle před svoje domy později,
takže pracovníci obce odvezli celkem 30 pytlů do obecních
prostor. Tyto pytle budou předány odvozci při následujícím
sběru a svozu dne 29. 03. 2018 a těm z Vás, kteří je přistavili
až později budou na odpadových účtech zaznamenány teprve
poté.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vyhodnocení třídění odpadů
Naše obec je od roku 2006 zapojena do systému zpětného
odběru a využívání odpadů z obalů, a to na základě uzavřené
smlouvy se společností EKO-KOM, a.s.
V následující tabulce přinášíme informaci o množství
odpadů vyprodukovaných v naší obci za posledních 8 let a výši
odměny, kterou obec obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s.
Rok

Směsný
odpad

2010

120.426 3.165

0

2011

146.223 4.481

0 2.408 3.415

Plast

Kompozitní
obaly

Papír

Sklo

Kov

Odměna
EKO-KOM

v kg

Sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

v Kč
0 2.586 13.440
8.130

27.859,–

2012

157.555 5.541

85 2.322 2.544 11.220

26.980,–

2013

145.888 5.380

211 2.060 2.514 11.510

33.720,–

2014

115.050 6.381

263 2.181 2.074 11.200

42.371,–

138

2.517 4.138

O víkendu 07. až 08. 04. 2018 se v naší obci uskuteční
sběr a svoz velkoobjemového odpadu, přistaveny budou
velkoobjemové kontejnery před obecním úřadem a na točně.
V sobotu 14. 04. 2018 od 09:00 do 09:20 hod., před
prodejnou Jednoty, se uskuteční sběr a svoz nebezpečného
odpadu.
Více informací naleznete na internetových stránkách
obce (www.jezerany-marsovice.cz) a na vývěskách obce.

17.949,–

2015

92.493 6.343

3.050

49.974,–

2016

113.522 8.075

275 4.341 3.014 11.000

65.819,–

2017

112.693 9.085

343 3.495 3.063 10.350

73.212,–

Sběr vysloužilého elektrozařízení a akce Ukliďme
Česko
Obě akce organizuje SDH Jezeřany-Maršovice a více se
o nich dozvíte z Přílohy zpravodaje, kterou hasiči připravili.

Svozový kalendář 2018
Ve spolupráci s odvozcem odpadů a mojeodpadky.cz
zveřejňujeme svozový kalendář pro rok 2018.

Děkujeme, že třídíte odpad.

Pytle s tříděným odpadem přistavujte ke svozuideálně večer před
Obec Jezeřany-Maršovice
Pytle s tříděným odpadem přistavujte ke svozu ideálně večer před svozovým dnem.
svozovým dnem.
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Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Z HISTORIE OBCE
Příspěvek ze Zpravodaje J.M. – 92, č., září 1992
Zápisy z historie naší obce, tak jak jsou zaznamenány
v historických pramenech.
JEZEŘANY
Jezeřany patřily ve 14. století mimo jiné vesnice českému
klášteru Želivskému. Roku 1537 byly úroky z obce odváděny
panství Kounickému. Kolem roku 1550 sdědil Jezeřany spolu
s Německými Bránicemi Václav z Boskovic a na Bučovicích.
Roku 1594 koupil Jezeřany premonstrátský klášter na
Strahově. Měly sloužit za útulek řádovým kněžím žijícím
v Dolno-Kounickém klášteře.
Roku 1687 se znovu mění majitel. Za 13.000 zlatých jsou
Jezeřany prodány starobrněnskému cisterciánskému klášteru
a připojeny k jeho statku v Branišovicích.
V místech, kde stojí nyní obecní úřad a kulturní dům
byly do roku 1839 čtyři půllány, které toho roku koupili páni
z Krumlova a vystavěli zde dvůr. V roce 1840 bylo v Jezeřanech
18 tříčtvrtělánů po 100 měřicích rolí a 15 čtvrtlánů. Za
doby poddanství bylo každému novému usedlíkovi, který
od vrchnosti přijímal majetek, vydána zvláštní odevzdávací
listina, ve které byly určeny robotní povinnosti.
Matriky, které pocházejí z roku 1656 ukazují, že
v Jezeřanech žilo po 30.leté válce 70 rodin. Nejstarší jména
jsou od roku 1656 rodina Formanova, od roku 1671 Čechova,
Pelikánova od roku 1697, Čápova od roku 1713, Žaloudkova
od roku 1721 a Geyerova od roku 1723.
Zvláštní pozornost zasluhuje vlastenecký kněz – kaplan
P. Kulda, který působil v Loděnicích, a který se v roce 1848
zasadil o zavedení českých bohoslužeb pro obyvatele Jezeřan
a Maršovic, tehdy přifařených do Loděnic.
MARŠOVICE
Jméno obce pochází bezesporu od jména Mareš, který byl
buď zakladatelem vesnice nebo k tomu dal popud. Potomci
Marešovi se nazývali Marešovici a tento název přešel i na
jméno sídla, které bylo nazváno Marešovice. Během doby „e“
vypadlo a zůstaly Maršovice.
První písemná zaručená zpráva o Maršovicích pochází
z roku 1368. Tehdy pan Hereš z Kounic a bratři Petr, farář
v Pravlově, Višman a Oldřich z Malešovic se zřekli vesnice
i statku ve prospěch ženského kláštera „Rosa coeli“ v Dolních
Kounicích. Po zpustošení kláštera v roce 1522 měnili se
několikrát majitelé. Roku 1649 koupil Maršovice kníže
Ferdinand Jan z Lichtenštejna za 5.000 zlatých a poté je
daroval pavlanskému klášteru v Moravském Krumlově.
Když byl klášter roku 1786 zrušen, přešel statek Maršovice
na náboženský fond. Pozemky v Maršovicích, o výměře 500
měřic, byly rozděleny osadníkům, lesy připadly vrchnosti
v Bohuticích.
Za zmínku stojí ještě záznam o kopci zvaném „Sobotka“.
Jméno prý pochází z doby, kdy se zde konávaly pohanské
slavnosti zvané „Sobotky“. V roce 1976, při terénních
úpravách bylo nedaleko Sobotky v tkz. „Kocourkách“ odhaleno
prehistorické sídliště. Pracovníky Jihomoravského muzea,
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

kteří prováděli výzkum, bylo zjištěno, že se jedná o objevy
z mladší doby kamenné – o kulturu moravskou malovanou
keramikou starou asi 4.000 let.
Nejstaršími dosud žijícími rody jsou rodiny Janderkovy,
Procházkovy a Novotných. V Maršovicích se dařilo odedávna
výborné ovoce a víno. Zvláště třešně byly známé a chválené
široko daleko.
Z obecních kronik připravila
Burjanová Marie, kronikářka obce

Hej holka, dej vejce!
…Začíná jedna ze starších velikonočních koled, kterou
jste možná zaslechli v nádherném dvojfilmu Babička. Ano.
Opravdu už jsou tu zase Velikonoce, letos trošku dříve, než
bývá zvykem. Zatím je ale 19. března a venku mrzne, až praští.
Sluníčko se ne a ne probrat ze zimního spánku a zima, co
nestihla, jakoby chtěla dohonit na úkor jara! Jen doufejme, že
už to nebude dlouho trvat a opět se nám vrátí pěkné, sluníčkem
prozářené jaro! Než se opravdu probudí, podíváme se ještě, co
se dělo ve škole a školce první tři měsíce roku 2018.
16. ledna měli naši malí kamarádi ve školce výukový
program „Zdravé zuby“, kde se hravou pohádkovou formou
učili pečovat o své zoubky. Už od druhého týdne nového roku
jsme se začali připravovat na tradiční školní ples a karneval,
který se uskutečnil v pátek 26. ledna a v neděli 28. ledna.
Tradičně ho zahájili žáci základní školy polonézou a mazurkou
a na dětském maškarním karnevalu ještě vystoupily děti
z mateřské školy se svým tanečkem a také se představili všichni
žáci školy s moderními tanci. Letošní karneval byl trošku jiný.
Byli pozváni animátoři, kteří se postarali o program dětského
karnevalu, který byl opět bohatě sponzorován stejně jako ples,
za což všem sponzorům patří veliký dík!
31. ledna jsme společně zakončili 1. pololetí školního roku
2017-2018 a žákům bylo rozdáno vysvědčení, pro prvňáčky to
bylo jejich první. V pátek 2. února byly pololetní prázdniny, na
které letos pro náš okres navazovaly hned ty jarní (pokud se to
tak dalo říci). 27. února měli opět naši malí ve školce výchovný
pořad „Zkus to zdravě“ o zdravé výživě a jak je prospěšná jejich
zdravíčku.
Od 26. února jsme začali jezdit na plavání do plaveckého
bazénu v Hustopečích. Placenou výuku od školy mají hrazenou
vždy jen dva po sobě jdoucí ročníky. Za ostatní děti platí výuku
z větší části Školská rada (z výtěžků za ples a karneval) a pouze
malou část si platí děti a žáci sami. V letošním roce jsme na
základě žádosti dostali peníze na dopravu z projektu MŠMT
„Podpora výuky plavání na základních školách“. Od tohoto
školního roku je již výuka plavání dvou po sobě jdoucích
ročníků povinná. Je fajn, že ale můžeme jezdit všichni včetně
našich nejmenších ze školky. Musíme říci, že je to na našich
dětech vidět, že mohou jezdit každý rok a z některých už jsou
opravdu dobří plavci. Tentokrát nám ale dělá neplechu stále se
vracející chřipka a hodně, zejména školáků, při výuce plavání
chybí. 6. března se ve škole kouzlilo. Navštívilo nás kouzelnické
„DUO WALDINI“, které nám opět dokázalo, jak šikovné ruce
mají kouzelníci a ať jsme se snažili, jak chtěli, žádný z jejich
kousků se nám nepodařil.
10
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V těchto dnech už se připravujeme na tradiční „Velikonoční
turnaj“. Od 20. března se již naplno soutěží v přehazované,
vybíjené, florbalu a stolním tenisu a ve středu 28. března
vyvrcholí turnaj velkým finále ve všech disciplínách a dozvíme
se jména vítězů letošního ročníku. Ještě předtím si však ve
čtvrtek 22. března na společné „Velikonoční dílně“ vyrobíme
velikonoční předměty na výzdobu školy i domovů. Před svátky
jara, Velikonocemi, si ještě maličko odpočineme a potom už se
budou kluci těšit na bohatou pomlázku, no a holky už méně
na vymrskání, což je ale potřeba, aby byly celý rok krásné
a zdravé!
A protože obecní zpravodaj oslaví své již 100. vydání,
dovolte mi, abych se, než Vám popřeji krásné, sluníčkem
prozářené Velikonoce, rozloučila malým přáním.
Přejeme Ti, zpravodaji do té další stovky,
samé pěkné příspěvečky, žádné články k zlosti.
Čtenářů ať máš stále víc,
nejen občanů z Jezeřan-Maršovic.
Zprávičky z historie obce, ze školy a školky,
co dělají naši hasiči a také ostatní spolky.
Jak jde fotbal fotbalistům, co dělají koňáci,
co chovají chovatelé, co chystají myslivci.
Ať si zkrátka každý počte, podle svého gusta,
a ať na dobré zprávy
máš vždycky dosti místa!!!
Mgr. Květoslava Bílová, ředitelka školy
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Přehled bohoslužeb Velikonočního tridua a oktávu 2018
ve farnosti Loděnice
29. 03. Zelený čtvrtek
18.00 hod.

01. 04. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Památka
Poslední
– Loděnice

večeře

09.15 hod.
10.45 hod.
19.00 hod.

Páně

30. 03. Velký pátek

mše svatá
mše svatá v Loděnicích
Nešpory slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

02. 04. Pondělí velikonoční
15.00 hod.

Velkopáteční pobožnost Křížové cesty

18.00 hod.

Památka Umučení Páně – Loděnice

09.15 hod.
10.45 hod.

20.00 – 22.00 hod. Velkopáteční bdění u Božího
hrobu
20.00 hod.

Začátek devítidenní novény k Božímu
milosrdenství

31. 03. Bílá sobota

06. 04. Pátek v oktávu velikonočním
18.00 hod.

mše svatá

08. 04. Neděle Božího milosrdenství - 2. neděle
velikonoční
09.15 hod.
10.45 hod.
19.00 hod.

09.00 – 12.00 hod. možnost soukromé modlitby
u Božího hrobu
20.00 hod.

mše svatá
mše svatá v Loděnicích

Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
– Loděnice

mše svatá
mše svatá v Loděnicích
2. nešpory 2. neděle velikonoční
a zakončení novény k Božímu
milosrdenství

(Bohoslužby bez udání místa se konají v Jezeřanech-Maršovicích)
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Společenská
kronika
od 01. 01. 2018 do 31. 03. 2018

 Životní jubilea
50 let
Roman Soukop
60 let
Jiří Burjan
Jana Procházková
65 let
Oldřich Minařík
Marie Hajsterová
Jana Uhlířová
70 let
Marie Leikepová
Poznámka: v uvedeném
období oslaví životní jubileum
celkem 12 spoluobčanů, 5
z nich nám nedalo souhlas
ke zveřejnění jejich osobních
údajů.
Všem jubilantům přejeme
všechno nejlepší a pevné
zdraví do dalších let.

 Narozené děti
Anežka Blažková
Veronika Bohdánská
Vojtěch Krist
Blahopřejeme rodičům k narození jejich dítěte a srdečně je
vítáme do života v naší obci.
 Úmrtí
Zdeňka Dvořáková
Všem pozůstalým vyslovujeme
hlubokou soustrast.
 Pohyb obyvatelstva
Přistěhovaní: 4
Odstěhovaní: 2
Narození: 3
Zemřelí: 1
K 31. 03. 2018 má Obec
Jezeřany-Maršovice 777
obyvatel.
Jezeřany: 476
Maršovice: 301
Muži: 397
Ženy: 380

Hodnocení činnosti
Českého svazu chovatelů
Jezeřany–Maršovice
Dovolte malé ohlédnutí za rokem 2017
V loňském roce jsme se zúčastnili 10 výstav
ve Znojemském okresu a sousedních organizacích
okresu Břeclav a Brno, kde jsme nasbírali 26 čestných
cen a na krajské výstavě Morávia Brno jsme získali 2x
šampiona výstavy na holuby naších chovatelů Haase
Vlastimila a Ruibara Františka. V okresní soutěži králíků
se organizace Jezeřany-Maršovice umístila na 7. místě,
v drůbeži na 5. a v holubech na 4. místě. V lednu 2018
jsme pořádali zimní výstavu holubů kde bylo vystaveno
320 kusů, v neděli byla při výstavě uspořádaná burza
drobného zvířectva a ptactva.
V tomto roce oslavíme 90 let od založení
organizace Jezeřany-Maršovice. Tímto bych chtěl
požádat spoluobčany, kteří by našli jakékoliv fotografie,
které souvisí s činností a historií našeho spolku,
o zapůjčení na menší výstavku při výstavě na Václava
28. září, kontaktujte předsedu organizace Ruibara
Františka, Jezeřany-Maršovice 248
Děkujeme
Výbor ČSCH Jezeřany-Maršovice
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