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Vážení spoluobčané,
toto úvodní slovo píšu v neděli
24. 06. 2018 den poté, kdy jsme společně
s našimi hasiči oslavili 75. výročí založení
sboru dobrovolných hasičů v Maršovicích.
Oslava se uskutečnila v podobném duchu
jako oslava 90. let od založení sboru
v Jezeřanech. Ale nikoli v Jezeřanech
na návsi, ale v Maršovicích na „Školňačce“.
Těm z Vás, co tento název nic neříká,
tak v parku u kapličky (v bývalé školní
zahradě). Byla to krásná oslava, kdy jsem
na začátku předal za obec slavnostní
stuhu k praporu, jako výraz připomenutí
minulosti a poděkování hasičům za jejich
práci a pomoc obci a spoluobčanům. Poté
následoval průvod do kostela, mše svatá
a po návratu zpět se konala slavnostní schůze.
Následovaly ukázky hašení požáru mladými
hasiči a ukázka zásahu u havárie, kde svoje
dovednosti předvedli, při vyprošťování
zraněného z vozidla, profesionální hasiči.
Oslavy večer zakončila volná zábava
s kapelou NA STARÝ KOLENA, která podtrhla
příjemnou atmosféru celého slavnostního
odpoledne, kterou si pochvalovala většina
účastníků.
Již v minulém úvodním slově jsem si
spolupráci s místními hasiči pochvaloval
a děkoval jim za jejich aktivitu a pomoc
obci. I při přípravě oslav a organizaci celé
akce bylo vidět, že hasiči jsou schopni se
postavit jakékoliv výzvě či jakémukoliv úkolu
a není náhodou, že i na sportovním poli jsou
schopni v okresní soutěži porazit kohokoliv.
Když už jsem začal psát o hasičích nedá
mi to, abych nezmínil i fotbalisty, kterým
patří gratulace za druhé vítězství v okresním

přeboru, v sezóně 2017 - 2018. Stejně i jim
patří poděkování, nejen za výsledky, ale
i reprezentaci obce v rámci okresu.
Další věcí, o které jsem psal i minule, je
problematika dodání domácích kompostérů
zájemcům z řad občanů. Věřím, že vše je na
dobré cestě, přestože se může zdát, že to vše
moc dlouho trvá. O domácích kompostérech
rovněž jednalo na svém zasedání
i zastupitelstvo obce, které schválilo nejen
spolufinancování akce, ale zejména dodání
domácích kompostérů zájemcům zdarma.
Je třeba si uvědomit, že se nejedná o žádnou
levnou záležitost, spoluúčast obce bude
160 000 Kč, cena pořizovaných kompostérů
(podle objemu) se pohybuje od 3 500
do 7 000 Kč. Může se zdát, že to vše moc
dlouho trvá, ale současný problém, který
ještě komplikuje včasné dodání kompostérů
občanům, je skutečnost, že dotaci
na pořízení kompostérů od SFŽP obdrželi
stovky obcí a kompostérů není na trhu
dostatek. Termín pro jejich dodání je v našem
případě do konce července 2018. Takže
věřím, že se vše vyřeší k naší spokojenosti
a v příštím zpravodaji se již podělíme
o zkušenosti s jejich prvním využitím.
Stojíme na počátku prázdnin, období
letních dovolených a věřím, že si je všichni
užijete. Nás však společně s ředitelkou
školy, stejně jako v loňském roce, kdy
jsme realizovali opravu budovy školky
a navíc i obecních bytů, čeká období nejen
dovolených, ale i starostí týkající se opravy
budovy základní školy a k tomu kompletní
rekonstrukce vybavení školní kuchyně
a sociálního zařízení ve školce. Často se
říká, že prázdniny utečou jak voda a my si
při těchto akcích uvědomujeme, že bude

potřeba zejména ze strany dodavatelů
značného úsilí, aby se do začátku nového
školního roku, během dvou měsíců, podařilo
vše zdárně realizovat. My jsme připravili
a realizovali výběrová řízení, vybrali
dodavatele a jednali s nimi o konkrétních
podmínkách realizace. V případě opravy
školy jsme již předali dodavateli staveniště
a domlouvali zahájení přípravných prací
ještě před skončením školního roku.
Při tom v současné době realizujeme
parkovou úpravu před kulturním domem
a ošetření stromů na Panšule, v první
polovině začátkem prázdnin proběhne
rekonstrukce prostor v okolí skladu
v Maršovicích, oprava poškozených
kanalizačních vpustí do dešťové kanalizace
a oprava výtluk na místních komunikacích.
Občas jsme kritizováni, že lepíme jenom
díry, že neprovádíme rekonstrukci místních
komunikací komplexně. K tomu bych
uvedl, že taková rekonstrukci je nejen
finančně náročná a případná žádost
o poskytnutí dotace musí být podložena
projektem a vypořádání majetkoprávních
vztahů k dotčeným pozemkům. My jsme
se v posledních třech letech po výstavbě
splaškové kanalizace, kdy byť jen částečná
rekonstrukce místních komunikací proběhla,
soustředili na zabezpečení a opravu obecních
budov (kulturní dům, školka, obecní byty
a jako poslední základní škola), které
rovněž nebyly v dobrém technickém stavu
a bylo potřeba se o ně postarat, abychom
za nějaký čas nemuseli řešit havarijní situaci.
Po opravě školy budeme mít všechny
obecní budovy opraveny a v příštím volebním
období (ve dnech 05. a 06. 10. 2018
proběhnou volby do zastupitelstva obce)
předpokládám, že se nově zvolení zastupitelé
zaměří především na realizaci rekonstrukcí
místních komunikací a chodníků a budou
muset co nejdříve rozhodnout o preferencích,
chcete-li harmonogramu jednotlivých akcí,
navíc s ohledem na již částečně realizované
akce (např. dokončení výstavby místní
komunikace v lokalitě Za kostelem a místní
komunikace na Panšule) a akce projektově
připravené a před dokončením stavebního
řízení (Rozšíření splaškové kanalizace
a rekonstrukce komunikace v lokalitě
Pérka). Ale to už trochu předbíhám. My
se v současné době musíme soustředit na
realizaci akcí o prázdninách.
Všem občanům a zejména dětem, přeji
krásné prázdniny a léto plné krásných
zážitků.
Ing. Petr Slavík, starosta

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Ze zasedání
zastupitelstva obce
ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 02/2018
konaného dne 18. 04. 2018
Starosta
zahájil
zasedání
zastupitelstva obce (dále jen „ZO“)
v 18:00. hod. Přivítal členy ZO
a přítomné spoluobčany. Konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno,
v souladu s § 92 a § 93 obecního zřízení.
Informace o místě, době a navrženém
programu zasedání ZO byla zveřejněna,
v souladu s obecním zřízením, na úřední
desce obecního úřadu od 10. 04. 2018,
současně způsobem umožňující dálkový
přístup (na „elektronické úřední desce“)
a způsobem v místě obvyklým, hlášením
v místním rozhlase. Členové ZO byli
svoláni elektronickou poštou.
Starosta dále konstatoval přítomnost
nadpoloviční většinu členů ZO a podle
§ 92 odst. 3 obecního zřízení je zasedání
ZO usnášeníschopné. Je přítomno všech
9 členů ZO.
Použité iniciály členů ZO:
Mgr. Petr Eckl (PE), Mgr. Svatava
Hájková (SH), Milan Hamala (MH),
Radek Podhrázký (RP), Mgr. Bohuslav
Slavík (BS), Ing. Jan Slavík (JS), Ing.
Petr Slavík (starosta), Radek Šles (RŠ),
Miroslav Ulreich (MU).

Ad. 01: Zahájení (pořad jednání,
určení zapisovatele a ověřovatelů,
námitky proti zápisu)
Starosta seznámil ZO s pořadem
jednání zasedání ZO.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO pořad jednání schválilo.
Usnesení č. 01/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje následující pořad
jednání zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 02/2018

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. Nakládání s majetkem

a) záměr obce prodat nebo propachtovat pozemky p.č. 949/5,
949/29,
949/30,
949/31,
949/32,
949/33,
949/44,
949/45,
949/48,
949/49,
949/51,
949/52,
949/53,
949/55,
949/56,
949/57,
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949/273, 949/274, 949/276,
949/278, v k.ú. Maršovice,
b) realizace větrolamů V1 a V2 na
obecních pozemcích p.č. 2655
(V1) a p.č. 2632 (V2) v k.ú.
Jezeřany,
c) zřízení
věcného
břemene, Smlouva o zřízení věcného
břemene
č.:
ZN014330042442/001, s E.ON
Distribuce, a.s. (stavba „Jezeřany - Novotná: NN přip. kab.
příp.“),
d) úplatný převod pozemku p.č.
2352/34 v k.ú. Jezeřany (část
Jezeřanské strouhy)

5. Účetní závěrka obce Jezeřany-Maršovice
za rok 2017
6. Účetní závěrka příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo, příspěvková organizace, za rok 2017
7. Závěrečný účet obce Jezeřany-Maršovice
za rok 2017
8. Dotace z rozpočtu obce pro rok 2018
9. Veřejná zakázka „ Školní kuchyně“
10. Rozpočtové opatření č. 2/2018
11. Diskuse
12. Ukončení

Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Zápis a výpis usnesení z minulého
zasedání ZO byly vyvěšeny na úřední
desce od 01. 03. 2018 do 16. 03. 2018.
Ve zveřejněném zápise z minulého
zasedání je písařská chyba, když
u Usnesení č. 05/01/2018 je uvedeno
Hlasování: 7 pro – 7 proti – 7 se zdrželo,
správně patří Hlasování: 7 pro – 0 proti –
0 se zdrželo. Členové ZO neměli vůči
zápisu a jeho opravě žádné námitky.
Starosta jako zapisovatele určil BS
a jako ověřovatele navrhl PE a RŠ.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO ověřovatele schválilo.

Usnesení č. 02/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje za ověřovatele
zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 02/2018 Mgr.
Petra Eckla a Radka Šlese.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 02: Kontrola plnění usnesení
z minulých zasedání zastupitelstva
obce
Starosta přednesl zprávu o plnění
usnesení
z
minulého
zasedání
zastupitelstva obce, kdy uvedl:
duben - červen

Převod pozemku
(Usnesení č. 03/01/2018)
Žádost o úplatný převod pozemku
p.č. 189/1 v k.ú. Jezeřany (část hřbitova
Jezeřany) byla odeslána dne 02. 03. 2018
na Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových (dále jen „ÚZSVM“), od
kterého jsme dne 21. 03. 2018 obdrželi
odpověď, že uvedená žádost byla
zaevidována.
Dále byla rovněž dne 02. 02. 2018
zaslána na ÚZSVM žádost o sdělení
ohledně úplatného převodu pozemku
p.č. 2352/34 v k.ú. Jezeřany, který
je součástí toku Jezeřanské strouhy.
Pozemek je v majetku státu, který ho
chce prodat. Dne 13. 03. 2018 nám bylo
sděleno, že žádost byla zaevidována
a dne 05. 04. 2018 doručena žádost
ÚZSVM o stanovisko obce k současnému
a budoucímu využití tohoto pozemku
(vodní plocha) dle územního plánu.
ZO je doporučeno, aby přijalo usnesení
o úplatném převodu. ZO a přítomným
občanům byla dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO úplatný převod schválilo.
Usnesení č. 03/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje úplatný převod
pozemku p.č. 2352/34, o výměře 61
m2, vodní plocha, v k.ú. Jezeřany, do
vlastnictví Obce Jezeřany-Maršovice.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Veřejné zakázky (KD)
(Usnesení č. 04/01/2018 až č.
06/01/2018)
V kulturním domě byly realizovány
dvě veřejné zakázky (VZ) s výběrem:
KD - rekonstrukce parket
Předmětem VZ byla demontáž
a oprava shnilých parket a roštu, oprava
stávající podlahy, vybroušení a zatmelení
parket, jejich lakování s mezibrusem
a dodání a montáž lišt. VZ byla dne
05. 03. 2018 zadána a objednána u osoby
Bohumil Matějka, podlahář, Jamolice
a byla realizována ve dnech 19. 04. až
28. 04. 2018 za cenu 146 694 Kč.
KD – židle
Předmětem VZ byla dodávka 150 ks
židlí, byla zadána a objednávka odeslána
dne 01. 03. 2018 u osoby Jaroslav Strakoš,
Ostrava a realizována dne 09. 04. 2018 za
cenu 118 752 Kč.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
věc na vědomí.
duben - červen

Pořízení externího defibrilátoru
(Usnesení č. 07/01/2018)
Dne 05. 03. 2018 byla odeslána
objednávka a dne 16. 04. 2018
uskutečněna dodávka 1 ks defibrilátoru
LIFEPAK 1000 za 52 998 Kč u společnosti
Medsol s.r.o., Praha. Bude realizována
úprava zabezpečení OÚ tak, aby byl
defibrilátor, v případě potřeby, přístupný
veřejnosti a školení členů Jednotky SDH
ohledně jeho používání.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
věc na vědomí.
Oprava ZŠ
(Usnesení č. 09/01/2018 až č.
14/01/2018)
Ve věci VZ „Oprava ZŠ“ byl vyloučený
uchazeč vyrozuměn dne 22. 02. 2018. Dne
23. 02. 2018 bylo vyhotoveno a rozesláno
Oznámení
a
výběru
dodavatele.
S vybraných uchazečem byla podepsána
Smlouva o dílo dne 14. 03. 2018 a dne
15. 03. 2018 byla zveřejněna na Profilu
zadavatele spolu s Písemnou zprávou
zadavatele.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
věc na vědomí.
Místní komunikace
(Usnesení č. 15/01/2018 a č.
16/01/2018)
Problematika místních komunikací
byla řešena v několika oblastech:
Pasport místních komunikací
Pasport
místních
komunikací
a dopravního značení byl v tištění
a v elektronické podobě předán
zpracovatelem dne 02. 03. 2018 a byl
pořízen za cenu 19 370 Kč.
Studie Točna
Studie dopravního řešení točny
v Maršovicích, byla objednána dne
04. 04. 2018 u společnosti NiTraMprojekt, s.r.o. za cenu 56 000 Kč bez
DPH. ZO je předkládán k vyjádření návrh
koordinační situace stavby, reflektující
požadavky obce na realizaci stavby.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
věc na vědomí.
Místo pro přecházení
Na minulém zasedání bylo ZO
informováno o oslovení majitelů
dotčených pozemků. Z pěti oslovených
byli tři proti a dva pro realizaci stavby
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„Místo pro přecházení“. Za dané situace
nelze v realizaci pokračovat.
Starosta ZO opětovně předložil
Vyjádření ke stavbě ze dne 22. 02. 2018
od pana Bořivoje Ruibara, ve kterém
se nejen vyjádřil ke stavbě, ale zároveň
navrhl řešení dotčené křížovky (viz.
Zápis z minulého zasedání ZO) a zároveň
požádal o vrácení části pozemku p.č. 136,
kterou obec užívá.
V daném případě se prokazatelně
jedná o místní komunikaci dle zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, tedy
se jedná o dopravní cestu určenou
k užití silničními a jinými vozidly
a chodci. Její užívání naplňuje veřejný
zájem na dopravní obslužnost a je
veřejně přístupná. Vlastníkem místní
komunikace je obec, její existencí je
částečně dotčen pozemek p.č. st. 136
v k.ú. Maršovice, jehož vlastníkem jsou
manželé Ruibarovi.
Z pohledu obce by bylo nejlepší část
pozemku p.č. st. 136, který se nachází
pod místní komunikací od vlastníků
odkoupit, popřípadě za finanční náhradu
zřídit věcné břemeno podle § 17 odst. 3
zákona o místních komunikacích. Tyto
možnosti byly vlastníkům pozemku
nabídnuty při ústním jednání, ale oni
s takovým postupem nesouhlasí, chtějí
vrátit část toho pozemku nacházejícího
se pod místní komunikací.
ZO návrh a žádost pana Ruibara
projednalo a domnívá se, že řešením, tak
jak je navrhuje pan Ruibar, by došlo ke
zhoršení dopravní situace na křižovatce
místní komunikace a státní silnice, navíc
zde vedou inženýrské sítě. Zhotovení
nové místní komunikace kolem kostela
není reálné, protože dle územního plánu
je tato plocha určena jako veřejná zeleň,
rovněž zde jsou vedeny inženýrské
sítě a případné investice do přeložení
inženýrských sítí a budování nové
komunikace značné.
Proto ZO z důvodu naplnění
veřejného zájmu a zároveň i bezpečnosti
silničního provozu, trvá na zachování
místní komunikace a chodníku v daném
místě a šířce a ukládá starostovi o tom
pana Ruibara písemně informovat.
ZO a přítomným občanům byla
před hlasováním dána možnost sdělit
své stanovisko. Žádné další stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné nové návrhy a ZO uložilo starostovi
písemně odpovědět.

Usnesení č. 04/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice ukládá starostovi písemné
odpovědět panu Bořivoji Ruibarovi na
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

jeho návrh řešení křižovatky ke škole,
ve kterém vysvětlí důvody zachování
stávajícího řešení a navrhne finanční
vypořádání.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Územní plán
Dne 16. 04. 2018 od 14:30 hod. se
na OÚ uskutečnilo veřejné projednání
Návrhu Územního plánu obce JezeřanyMaršovice. Mimo zástupců zpracovatele,
pořizovatele a obce se jednání zúčastnili
čtyři občané, kteří vznesli své dotazy,
připomínky a námitky.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
věc na vědomí.
Ad 03. Zpráva o činnosti
Starosta informoval o své činnosti
a seznámil ZO s problematikou za období
od 22. 02. 2018 do 18. 04. 2018:
Účast na jednáních
27. 02. 2018, vzdělávací program
„Zastupitel v kurzu“, prezenční seminář
Veřejné zakázky, Brno
Prohloubení znalostí zadávacího
řízení,
vyhotovení
příslušných
dokumentů, řešení situací a příklad dobré
praxe.
06. 03. 2018, školení Vymáhání
nedoplatků podle daňového řádu, JMK
a MF ČR, Brno
Vymáhání bagatelních daňových
nedoplatků obcemi.
06. 04. 2018, setkání starostek
a starostů okresu Znojmo s vedením
Jihomoravského kraje, JMK, Znojmo
Informace o záměrech kraje a jeho
pohled na možnost řešení aktuálních
problémů regionu.
11. 04. 2018, školení k Obecnému
nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR), MV ČR, Brno
GDPR a agendy a procesy zpracování
osobních údajů.
Jezeřany-Maršovice – kanalizace,
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí
podpory
SFŽP ČR zaslal dne 07. 03. 2018 obci
návrh dodatku č. 3 smlouvy o poskytnutí
podpory akce Jezeřany-Maršovice –
kanalizace, jehož předmětem je změna
účtu pro splátky zapůjčených finančních
prostředků splatné k 30. 06. 2018
a následující a nové zadávání specifických
symbolů. S ohledem na skutečnost, že se
jedná pouze o méně podstatné náležitosti
k předmětu plnění smlouvy nemající vliv
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

na výši finančního plnění, bylo možné,
aby smlouvu podepsal starosta a následně
ji předložil ZO ke schválení.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost před hlasováním sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO podepsání dodatku schválilo.

Usnesení č. 05/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje podepsání Dodatku
č. 3 ke smlouvě č. 09047871 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR, jehož předmětem je změna
účtu pro splátky zapůjčených finančních
prostředků splatné k 30. 06. 2018
a následující, starostou dne 13. 03. 2018.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Dohoda o provozně souvisejících
vodovodech
ZO
je
předkládána
Dohoda
o provozně souvisejících vodovodech
mezi obcí a Zájmovým sdružením
obcí VODOVODY A KANALIZACE
ZNOJEMSKO, jejímž předmětem je
úprava vzájemných práv a povinností
vlastníků
provozně
souvisejících
vodovodů tak, aby bylo zajištěno kvalitní
a plynulé provozování vodovodní sítě.
Předmětem této dohody je zejména
vymezení rozsahu vlastnictví vodovodů
jednotlivých vlastníků, zajištění provozu
provozně
souvisejících
veřejných
vodovodů. Dohoda je předkládána ke
schválení z důvodu, že obec na základě
provozního modelu infrastruktury,
vložila vodovod svazku VODOVODY
A KANALIZACE ZNOJEMSKO
ZO a přítomným občanům byla dána
před hlasováním možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO dohodu schválilo.
Usnesení č. 06/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje Dohodu o provozně
souvisejících vodovodech mezi obcí
a Zájmovým sdružením obcí VODOVODY
A KANALIZACE ZNOJEMSKO, jejímž
předmětem je úprava vzájemných
práv a povinností vlastníků provozně
souvisejících vodovodů tak, aby bylo
zajištěno kvalitní a plynulé provozování
vodovodní sítě.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Pronájem obecního bytu č. 1
Po rekonstrukce domu č.p. 144
a bytu č. 1 bylo ve dnech 18. 12. 2017 až
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16. 04. 2016 realizováno nabídkové řízení
na pronájem tohoto bytu. V uvedeném
termínu se přihlásili dva zájemci a jejich
žádosti jsou předloženy ZO.
ZO projednalo jednotlivé žádosti.
ZO a přítomným občanům byla dána
před hlasováním možnost sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO rozhodlo hlasovat
o jednotlivých žádostech v pořadí jejich
podání a schválilo nájem bytu 2. zájemci.

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje pronájem obecního
bytu č. 1 v domě č.p. 144 paní Zdeňce
Gregorové za nájemné ve výši 6 540 Kč
měsíčně.
Hlasování:
1 (PS) pro – 4 (RS,MH,SH,BS)
proti – 4 (MU,RP,PE,JS) se zdrželi
Návrh na usnesení nebyl schválen.
Usnesení č. 07/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje pronájem obecního
bytu č. 1 v domě č.p. 144 paní Bc.
Kateřině Porubové za nájemné ve výši
6 540 Kč měsíčně.
Hlasování:
6 (RS,MH,RP,BS,PE,SH) pro
– 0 proti – 3 (JS,PS,MU) se zdrželo
Vymezení školského obvodu
Na základě § 178 odst. 1 školského
zákona je obec povinna zajistit podmínky
pro plnění povinné školní docházky dětí
s místem trvalého pobytu na jejím území.
Za tímto účelem obec:
a) zřídí základní školu nebo
b) zajistí plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované
jinou obcí nebo svazkem obcí.
Zajištění povinné školní docházky
podle písmene b) lze uskutečnit
schválením dohody mezi obcemi
a vydáním obecně závazné vyhlášky,
kterou se stanoví školské obvody
základních škol.
Podle § 178 odst. 2 školského zákona
na území obce, části obce nebo na území
více obcí se vymezují školské obvody
spádové školy takto:

a) je-li v obci jedna škola zřízená obcí,
tvoří školský obvod území obce,
b) je-li v obci více škol zřizovaných obcí,
stanoví obec školské obvody obecně
závaznou vyhláškou,
c) je-li na území svazku obcí jedna škola nebo více škol zřízených svazkem
obcí nebo dojde-li k dohodě několika
obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více škol zřizovaných některou z těchto obcí, sta-

duben - červen

noví každá z dotčených obcí obecně
závaznou vyhláškou příslušnou část
školského obvodu.

Z výše uvedených ustanovení vyplývá,
že je-li podle písmena b) a c) § 178 odst.
2 školského zákona nezbytné vymezit
školské obvody spádových škol, učiní tak
obec na základě § 10 písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, podle kterého
ukládá obec povinnosti v samostatné
působnosti obecně závaznou vyhláškou.
Při vytváření společného školského
obvodu je zapotřebí:
1. Uzavřít dohodu o vytvoření společného
školského obvodu, která musí být písemná a musí být schválena zastupitelstvy
dotčených obcí, jinak je neplatná.
2. Vydat obecně závaznou vyhlášku pro příslušnou část školského obvodu jednotlivými obcemi. Pro příslušnou část školského obvodu vydá každá z dotčených
obcí obecně závaznou vyhlášku.

ZO po krátké diskusi rozhodlo jednat
s obcí Loděnice o vytvoření společného
školského obvodu s obcemi Loděnice,
Malešovice, Odrovice a Šumice.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost před hlasováním sdělit
své stanovisko. Žádné další stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné další návrhy a ZO uložilo starostovi
jednat s obcí Loděnice.

Usnesení č. 08/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice ukládá starostovi jednat
s obcí Loděnice o vytvoření společného
školského obvodu.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Odpadové hospodářství – vyhodnocení 1.čtvrtletí 2018
Po uplynutí 1. čtvrtletí 2018 lze
provést první hodnocení zavedení
Motivační a evidenční systém pro
odpadové
hospodářství
(MESOM)
v naší obci. Srovnání je provedeno s 1.
čtvrtletím 2017. Za uvedené období bylo
vyvezeno celkem 596 ks popelnic 110 l
(120 l), 415 ks popelnic 240 l, 76 pytlů
papíru a 579 pytlů plastu.
Obec celkem za svoz odpadů zaplatila
86 375 Kč, což je o 10 % (9 811 Kč) méně
než v roce 2017. Bylo sebráno celkem
2 968 kg plastů, což je více o 81 % více,
1 479 papíru, což je o 59 % více než
v roce 2017. Ostatní komodity zůstávají
přibližně stejně, ale přesto se zvýšilo
množství
směsného
komunálního
odpadu z 24 290 kg na 26 092 kg.
Odměna od společnosti EKO-KOM,
a.s. nebyla doposud vyčíslena, za 1.
čtvrtletí 2017 činila 16 186 Kč.
duben - červen

Přestože se jedná o krátké časové
období, lze z předložených výsledků
a z reakcí občanů soudit, zavedení
systému hodnotit pozitivně.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
JS se dotázal na stav ve věci pořízení
kompostérů.
Starosta odpověděl, že žádost o dotaci
v rámci DSO Moravskokrumlovsko byla
vyřízena kladně, proběhlo výběrové
řízení na dodavatele a na členské schůzi
23. 04. 2018 by měla být schválena kupní
smlouva. Termín dodání kompostérů
bude ještě upřesněn.
Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy
a ZO vzalo informaci na vědomí.

Plánované akce
S ohledem na vyčlenění finančních
prostředků v rozpočtu obce pro rok
2018 a současného stavu veřejných
prostor a místních komunikací, budou
v následujícím období realizovány
- sadové úpravy před kulturním domem, dle
vizualizace a nabídky společnosti Zahrady Svoboda s.r.o. a úpravy na Panšule,
kde bude osazen stojan s malovanou mapou a dvě lavičky a vybudována štěrkové
cestička,
- rekonstrukce zpevněné plochy a chodníku
vedle a před skladem (bývalý obchod)
v Maršovicích a doplnění chodníku ke
škole (vjezd k obecním bytům č.p. 144)
a společně s tím, bude opraven propad
místní komunikace u kanalizační šachty
před tímto vjezdem,
- oprava havarijního stavu dešťových kanalizačních vpustí v blízkosti státní silnice
(naproti domu č.p. 123 a před domem
č.p. 296) a 3 ks dešťových šachet v zelené
ploše v Maršovicích na Dolním konci,
- oprava splaškové kanalizace v jednom úseku
v lokalitě Za kostelem, kde dle kamerových zkoušek je protispád a ten je potřeba opravit dle požadavků provozovatele,
- oprava výtluk místních komunikací dle aktuálního stavu.

ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
JS navrhl, aby byla upravena cestičky
v parku v Mašovicích ve stejném duchu
jako na Panšule v Jezeřanech.
Dále bylo vzneseno několik dotazů,
týkající se upřesnění jednotlivých akcí.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
vzalo věc na vědomí.

vhodné vybudovat pomník padlým
občanům Maršovic v 1. světové válce.
Jako nejvhodnější pro umístění
památníku se jeví plocha na pravé straně
před hřbitovem v Maršovicích. Na
základě doporučení starosta kontaktoval
sochaře Pavla Doskočila, kterému byly
zaslány podklady a předestřena představa
a finanční rámec. Sochař přislíbil, že
v první polovině května pošle předběžný
návrh pomníku a předpokládanou cenu
díla.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
realizaci projektu schválilo.

Usnesení č. 09/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje realizaci projektu
„Pomník“,
jehož
předmětem
je
vybudování pomníku padlým občanům
Maršovic v 1. světové válce.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Podpora tradičních akcí – pouť
a hody 2018
Již v loňském roce se obec finančně
podílela na konání tradičních kulturních
akcí v obci Cyrilometodějské pouti
a Václavských hodů. I letos jsme obdrželi
žádost Chasy o spolupráci a finanční
podporu, když Cyrilometodějská pouť
se uskuteční dne 07. 07. 2018 a bude
hrát DH Lácaranka a Václavské hody 29.
a 30. 09. 2018 s DH Šardičanka. Proto je
ZO navrhováno znovu takovou podporu
uskutečnit i v letošním roce.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
poskytnutí podpory schválilo.
Usnesení č. 10/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice
schvaluje
poskytnutí
finančního daru krojovaným ženám (ve
výši 1 000 Kč/osoba) a úhrady hudební
produkce ve výši 25 000 Kč za každý den
konání tradičních akcí Cyrilometodějské
pouti a Václavských hodů v roce 2018.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Pomník padlým občanům Maršovic
v 1. světové válce
Na základě blížícího se 100. výročí
ukončení 1. světové války a 100 let
vzniku
Československé
republiky
a pro zachování a obnovení kulturních
a historických hodnot naší obce by bylo

Ad. 04: Nakládání s majetkem
a záměr obce prodat nebo propachtovat pozemky p.č. 949/5,
949/29,
949/30,
949/31,
949/32,
949/33,
949/44,
949/45,
949/48,
949/49,
949/51,
949/52,
949/53,
949/55,
949/56,
949/57,
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949/273, 949/274, 949/276,
949/278, v k.ú. Maršovice
V majetku obce jsou pozemky
v k.ú. Maršovice, které obec doposud
nepronajímala, ale jsou užívány občany.
Je potřeba schválit záměr a jednat
s uživateli pozemků o prodeji či pronájmu.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO záměr
schválilo.
Usnesení č. 11/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje záměr obce
prodat nebo propachtovat pozemky
p.č. 949/5, zahrada o výměře 269 m2,
p.č. 949/29, orná půda o výměře 82 m2,
p.č. 949/30, orná půda o výměře 85 m2,
p.č. 949/31, orná půda o výměře 60 m2,
p.č. 949/32, orná půda o výměře 28 m2,
p.č. 949/33, orná půda o výměře 26 m2,
p.č. 949/44, orná půda o výměře 17 m2,
949/45, orná půda o výměře 299 m2,
p.č. 949/48, orná půda o výměře
35 m2, p.č. 949/49, orná půda o výměře
199 m2, p.č. 949/51, orná půda o výměře
3 m2, p.č. 949/52, orná půda o výměře 38 m2,
p.č. 949/53, orná půda o výměře 518 m2,
p.č. 949/55, orná půda o výměře 66 m2,
p.č. 949/56, orná půda o výměře 49 m2,
p.č. 949/57, orná půda o výměře 53 m2,
p.č. 949/273, orná půda o výměře 512 m2,
p.č. 949/274, orná půda o výměře 49 m2,
p.č. 949/276, orná půda o výměře 69 m2,
p.č. 949/278, orná půda o výměře 351 m2,
všechny v k.ú. Maršovice.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) realizace větrolamů V1 a V2 na
obecních pozemcích p.č. 2655
(V1) a p.č. 2632 (V2) v k.ú.
Jezeřany
Ve věci komplexní pozemkové úpravy
v k.ú. Zábrdovice u Vedrovic a Vedrovice,
části k.ú. Jezeřany, části k.ú. Kubšice
a části k.ú. Moravský Krumlov, které
byly realizovány v letech 2011 až 2014,
požádala Obec Vedrovice o realizaci
větrolamů V1 a V2 na pozemcích obce
Vedrovice, ale protože uvedené větrolamy
jsou navrženy až po stávající větrolam, na
pozemcích obce v k.ú. Jezeřany.
Financování vlastní realizace je
plánováno z prostředků EU – program
PRV. Dle pravidel PRV je čerpání dotace
možné po dobu 2 let, takže větrolamy
budou předány do majetku příslušných
obcí po výsadbě a zajištění následné
péče v prvním roce. Druhý a třetí rok
následné péče si již budou obce zajišťovat
obce samostatně na svých pozemcích
z vlastních prostředků, k čemuž se obce
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

musí zavázat na základě projednání v ZO.
Bylo by vhodné vysadit větrolamy
v celé navrhované délce.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
realizaci schválilo.

Usnesení č. 12/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje realizaci větrolamů
V1 a V2 v k.ú. Vedrovice a v k.ú. Jezeřany,
konkrétně části větrolamu V1 na
pozemku p.č. 2655 v k.ú. Jezeřany a části
větrolamu V2 na pozemku p.č. 2632
v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 13/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice ukládá starostovi písemně
požádat Státní pozemkový úřad Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský
kraj, o realizací větrolamů V1 a V2 na
pozemcích Obce Jezeřany-Maršovice.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c) zřízení
věcného
břemene, Smlouva o zřízení věcného
břemene
č.:
ZN014330042442/001, s E.ON
Distribuce, a.s. (stavba „Jezeřany - Novotná: NN přip. kab.
příp.“)
Ke stavbě rodinného domu byla
realizována přípojka NN a rozsah věcného
břemene byl vymezen dne 02. 03. 2018
geometrickým plánem č. 575-6652/2017.
K podepsání smlouvy se obec zavázala
svým dřívějším rozhodnutím schválením
smlouvy o budoucí smlouvě, která byla
schválena usnesením ZO č. 07/07/2016
ze dne 14. 12. 2016.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
smlouvu schválilo.
Usnesení č. 14/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje Smlouvu č. ZN014330042442/001, o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s E.
ON Distribuce, a.s., jejímž předmětem
je realizace stavby „Jezeřany – Novotná:
NN přip. kab. příp.“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
d) úplatný převod pozemku p.č.
2352/34 v k.ú. Jezeřany (část Jezeřanské strouhy)
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Tento bod byl projednán již pod
bodem 02. – Usnesení č. 03/02/2018.

Ad. 05: Účetní závěrka obce
Jezeřany-Maršovice za rok 2017
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
a prováděcí vyhláškou č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních
jednotek (dále jen „Vyhláška“) a obecní
směrnicí č. 3/2013 o schvalování účetní
závěrky (dále jen „Směrnice“), je potřeba
projednat a schválit účetní závěrku obce
Jezeřany-Maršovice za rok 2017.
Finančnímu výboru v souladu se
směrnicí byly předloženy podklady pro
schválení řádné účetní závěrky obce účetní závěrka k 31. 12. 2017 (Výkaz FIN
2017, Rozvaha 2017, Výkaz zisku a ztráty
2017, Příloha 2017), Inventarizační
zpráva 2017, Zpráva o výsledku finanční
kontroly 2017, Seznam aktuálních
vnitřních předpisů (směrnic), poskytnuta
informace o provedených kontrolách
v průběhu schvalovaného období ze
strany kompetentních orgánů, Rozbor
hospodaření 2017, Výpočet ukazatele
dluhové služby 2017 a Návrh na schválení
a převod hospodářského výsledku z účtu
431 (Výsledek hospodaření 2017).
Zároveň
byla
FV
předložena
k projednání i Komentář k výsledku
finančních kontrol a účinnosti vnitřního
kontrolního systému orgánů veřejné
zprávy za rok 2017 a Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2017.
FV podklady pro účetní závěrku
projednal a předložil ZO Zprávu pro
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
k podkladům pro schválení účetní
závěrky obce Jezeřany-Maršovice za
rok 2017.Stejné podklady, které byly
poskytnuty finančnímu výboru, jsou
rovněž předloženy ZO.
Předložené doklady ke schválení
účetní závěrky byly zpracovány v souladu
s § 4 vyhlášky a v souladu s požadavky
schvalujícího orgánu v úplnosti. Účetní
jednotka nezatajila před schvalujícím
orgánem žádné skutečnosti. Účetní
jednotka zpracovala účetní závěrku
s cílem dosažení věrného a poctivého
obrazu předmětu účetnictví a finanční
situace účetní jednotky.
Pokud zastupitelstvo obce na základě
předložených nebo vyžádaných podkladů
nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka
neposkytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky, účetní závěrku schválí.
JS, předseda FV, seznámil ZO
s následujícím stanoviskem FV, který
doporučuje ZO schválit účetní uzávěrku
duben - červen

obce Jezeřany-Maršovice za rok 2017.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO účetní
závěrku obce schválilo.

Usnesení č. 15/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje účetní závěrku
obce Jezeřany-Maršovice za rok 2017,
k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
ZO sepsalo Protokol o schvalování
účetní závěrky dle § 11 Vyhlášky
a o hlasování ZO pořídilo písemný
záznam, kdy každý z členů ZO má
právo, aby v tomto písemném záznamu
o hlasování bylo uvedeno, jak hlasoval.
Každý člen ZO má právo své hlasování
písemně odůvodnit. Toto písemné
odůvodnění se stává nedílnou součástí
záznamu o hlasování a zároveň písemný
záznam o hlasování je součástí Protokolu
o schvalování účetní závěrky obce
Jezeřany-Maršovice za rok 2017. Poté co
byl protokol vyhotoven, starosta s ním
přítomné seznámil.

Ad. 6: Účetní závěrka příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská
škola, Jezeřany-Maršovice, okres
Znojmo, příspěvková organizace, za
rok 2017
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
a prováděcí vyhláškou č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních
jednotek (dále jen „vyhláška“) a obecní
směrnicí č. 4/2013 o schvalování účetní
závěrky příspěvkové organizace (dále
jen „směrnice“), je potřeba projednat
a schválit účetní závěrku příspěvkové
organizace za rok 2017. V souladu se
směrnicí byly předloženy podklady pro
schválení řádné účetní závěrky - účetní
závěrka k 31. 12. (Rozvaha 2017, Výkaz
zisku a ztráty 2017, Příloha 2017,
Inventarizační zpráva rok 2017, Zpráva
o výsledku finanční kontroly 2017.
Příloha č. 2 a č. 4 (společná pro obec
i příspěvkovou organizaci), Seznam
aktuálních vnitřních předpisů organizace,
Informace o provedených kontrolách
v průběhu schvalovaného období ze
strany kompetentních orgánů – VZP,
Závěrečný protokol o výsledku plateb
pojistného ze dne 07. 04. 2017, Rozbor
hospodaření 2017 - Výroční zpráva
o hospodaření za rok 2017 a Návrh na
rozdělení výsledku hospodaření do fondů
za rok 2017.
duben - červen

Předložený Návrh na rozdělení
výsledku hospodaření za rok 2017,
rozděluje přebytek hospodaření ve výši
1 051,14 Kč, přídělem do fondu odměn ve
výši 0 Kč a přídělem do rezervního fondu
ve výši 1 051,14 Kč.
ZO bylo rovněž informováno, že ve
smyslu zákona o finanční kontrole byla
v příspěvkové organizaci provedena
veřejnosprávní kontrola dne 23. 02. 2018.
Kontrolu z pověření provedla Ing. Zdeňka
Cahlíková se závěrem, že provedenou
kontrolou nebyly zjištěny systémové
nedostatky a porušení zákonných norem.
Předložené doklady ke schválení
účetní závěrky příspěvkové organizace
byly zpracovány v souladu s vyhláškou
a v souladu s požadavky schvalujícího
orgánu v úplnosti. Účetní jednotka
nezatajila před schvalujícím orgánem
žádné skutečnosti. Účetní jednotka
zpracovala účetní závěrku s cílem
dosažení věrného a poctivého obrazu
předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky.
Pokud zastupitelstvo obce na základě
předložených nebo vyžádaných podkladů
nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka
neposkytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky, účetní závěrku schválí.
O schválení účetní závěrky je potřeba
vyhotovit Protokol, při každém hlasování
pořízen písemný záznam a každý člen
ZO má právo, aby v písemném záznamu
o hlasování bylo uvedeno, jak hlasoval
a svoje hlasování může písemně
odůvodnit.
S ohledem na skutečnost, že přebytek
hospodaření za rok 2017 a jeho rozdělení
je přiměřené, je navrhováno ho schválit
a výsledek veřejnosprávní kontroly vzít
na vědomí.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
účetní závěrku příspěvkové organizace
a rozdělení výsledku hospodaření
schválilo.

Usnesení č. 16/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje rozdělení výsledku
hospodaření za rok 2017 příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská
škola,
Jezeřany-Maršovice,
okres
Znojmo, příspěvková organizace, ve výši
1 051,14 Kč, kdy příděl do fondu odměn
je 0 Kč a příděl do rezervního fondu je
1 051,14 Kč.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Usnesení č. 17/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice,
okres Znojmo, příspěvková organizace,
za rok 2017, k rozvahovému dni
31. 12. 2017.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
ZO sepsalo Protokol o schvalování
účetní závěrky dle § 11 Vyhlášky
a o hlasování ZO pořídilo písemný
záznam, kdy každý z členů ZO má
právo, aby v tomto písemném záznamu
o hlasování bylo uvedeno, jak hlasoval.
Každý člen ZO má právo své hlasování
písemně odůvodnit. Toto písemné
odůvodnění se stává nedílnou součástí
záznamu o hlasování a zároveň písemný
záznam o hlasování je součástí Protokolu
o schvalování účetní závěrky příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská
škola,
Jezeřany-Maršovice,
okres
Znojmo, příspěvková organizace, za rok
2017. Poté co byl protokol vyhotoven,
starosta s ním přítomné seznámil.

Ad. 7: Závěrečný účet obce
Jezeřany-Maršovice za rok 2017
V souladu se zákonem o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů zveřejnila
obec návrh Závěrečného účtu obce
Jezeřany-Maršovice za rok 2017 a to
od 12. 03. 2018 do 18. 04. 2018 na
úřední desce a způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Na pevné úřední desce
byl návrh zveřejněn v užším rozsahu,
dálkovým přístup bylo zveřejněno
a ZO je předloženo úplné znění návrhu
Závěrečného účtu obce JezeřanyMaršovice za rok 2017, Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok
2017 včetně příloh, Inventarizační zpráva
za rok 2017 a účetní výkazy za rok 2017
příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice,
okres Znojmo, příspěvková organizace Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha.
Rovněž s celým obsahem návrhu
závěrečného účtu se občané mohli
seznámit v kanceláři obecního úřadu.
K návrhu závěrečnému účtu doposud
nebyly uplatněny ze strany občanů žádné
ústní ani písemné připomínky.
Schválení celoročního hospodaření
obce je v souladu s výsledky Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2017, kterou vypracovala
auditorka Ing. Zdeňka Cahlíková, když
přezkoumáním hospodaření obce se
uskutečnilo ve dnech 10. 11. 2017
a 08. 02. a 23. 02. 2018 a nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
závěrečný účet schválilo.

Usnesení č. 18/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice
schvaluje
celoroční
hospodaření obce a Závěrečný účet obce
za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok
2017, bez výhrad.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 8: Dotace z rozpočtu obce pro
rok 2018
V souladu se Směrnicí č. 1/2015
ZÁSADY poskytování dotace z rozpočtu
obce Jezeřany-Maršovice, byly v termínu
podány tyto žádosti:
Český
svaz
chovatelů
základní
organizace Jezeřany-Maršovice, (č.j.
OJM-505/2017), na realizaci projektu
„Výstava“, ve výši 20 000 Kč,
Tělovýchovná
jednota
JezeřanyMaršovice, z.s (č.j. OJM-046/2018) na
realizace projektu „Chod fotbalového
klubu“, ve výši 100 000 Kč,
MS - Sobotka Jezeřany-Maršovice,
z.s., (č.j. OJM-073/2018) na realizaci
projektu „Zakoupení malotraktoru“, ve
výši 80 000 Kč,
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Jezeřany-Maršovice
(č.j.
OJM076/2018) na realizaci projektu „Dotace
na činnost a materiálně-technické
vybavení SDH Jezeřany-Maršovice“, ve
výši 66 000 Kč,
Bc. Blanka Kristová (č.j. OJM-088/2018)
na realizaci projektu „Vybavení klubovny
KD v Jezeřanech-Maršovicích pro
účely setkávání matek s dětmi“, ve výši
6 300 Kč,
Římskokatolická farnost Loděnice
(č.j. OJM-090/2018) na realizaci
projektu „Příprava opravy okolí kostela
v Jezeřanech-Maršovicích“, ve výši
60 000 Kč,
Jedná se o podporu zájmovým
organizacím, občanským sdružením,
spolkům, fyzickým nebo právnickým
osobám, jejichž činnost je zaměřena ve
prospěch obyvatel nebo obce JezeřanyMaršovice a poskytnutím dotací
bude podporováno aktivní využívání
volného času občanů obce, zejména dětí
a mládeže, a to zejména v oblasti kulturní,
vzdělávací, tělovýchovné a sportovní,
požární ochrany, životního prostředí,
společenského života v obci.
V rozpočtu obce pro rok 2018 bylo na
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

dotace z rozpočtu obce vyčleněno 300 000
Kč, což je o 50 000 Kč více jak v roce
2017, bylo podáno 6 žádostí za 332 300
Kč a tyto přesahují vyčleněnou částku
o 32 300 Kč. Je potřeba rozhodnout
o dalším postupu.
Zároveň s těmito žádostmi je
ZO předkládána žádost, kterou obec
obdržela dne 22. 02. 2018 (č.j. OJM129/2018) žádost o příspěvek na
činnost sociálních služeb, které naší obci
(občanům) zajišťuje Oblastní charita
Rajhrad ve výši 19 000 Kč. Na základě
telefonického dotazu bylo pracovníkem
Charity upřesněno, že v roce 2017 byla
poskytnuta péče v hospici 1 osobě po
dobu 11 dní a v chráněném bydlení 1
osobě po dobu 207 dnů.
S ohledem na skutečnost, že je
poskytován příspěvek na činnost
sociálních služeb již v uplynulém roce
2017 je navrhováno ho poskytnout jako
dar. Pokud by byl poskytnut jako dotace
z rozpočtu obce pro rok 2018 s následným
vyúčtováním, tak toto vyúčtování by již
nemělo souvislost s poskytnutou službou
v roce 2017 a bylo by spíše formální
a zatěžovalo by nejen příjemce, ale
i poskytovatele.
Žádosti byly předloženy k projednání
FV, který je projednal a předložil ZO své
doporučení. JS, předseda FV, uvedl, že
FV svým usnesením doporučuje schválit
předložené žádosti o dotace z rozpočtu
obce, pouze u žádosti Bc. Blanky Kristové
na vybavení klubovny KD pro účely
setkávání matek s dětmi neřešit formou
finanční dotace, nýbrž zakoupením
z rozpočtu obce.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
ZO souhlasilo s návrhem FV a vybavení
klubovny v KD Jezeřany Maršovice
pro účely setkávání maminek s dětmi
(dle žádosti Bc. Blanky Kristové)
nebude realizováno formou dotace, ale
zakoupením z rozpočtu obce. Žádné další
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO dotace
z rozpočtu obce a dar schválilo.

Usnesení č. 19/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje finanční dotaci
z rozpočtu obce na rok 2018 pro Český
svaz chovatelů základní organizace
Jezeřany-Maršovice, ve výši 20 000 Kč,
na realizaci projektu „Výstava“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 20/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje finanční dotaci
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z rozpočtu obce na rok 2018 pro
Tělovýchovnou
jednotu
JezeřanyMaršovice, z.s., ve výši 100 000 Kč, na
realizaci projektu „Chod fotbalového
klubu“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 21/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje finanční dotaci
z rozpočtu obce na rok 2018 pro MS
- Sobotka Jezeřany-Maršovice, z.s., ve
výši 80 000 Kč, na realizaci projektu
„Zakoupení malotraktoru“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 22/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje finanční dotaci
z rozpočtu obce na rok 2018 pro SH
ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Jezeřany-Maršovice, ve výši 66 000 Kč,
na realizaci projektu „Dotace na činnost
a materiálně-technické vybavení SDH
Jezeřany-Maršovice“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 23/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje finanční dotaci
z rozpočtu obce na rok 2018 pro
Římskokatolickou farnost Loděnice,
ve výši 60 000 Kč, na realizaci projektu
„Příprava
opravy
okolí
kostela
v Jezeřanech-Maršovicích“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 24/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje dar z rozpočtu
obce na rok 2018 pro Oblastní charitu
Rajhrad, ve výši 19 000 Kč, za péči,
kterou v roce 2017 poskytovali občanům
Jezeřan-Maršovice v hospici v Rajhradě
a v chráněného bydlení pro osoby
s demencí v Rajhradě.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 09: Veřejná zakázka „Školní
kuchyně“
Na zasedání dne 21. 06. 2017 byla ZO
seznámeno s projektem „Školní jídelna“,
který předpokládal modernizaci školní
jídelny a její vybavení zařízením tak,
aby ve školním roce 2018 - 2019 došlo
ke změně kapacity školského zařízení
Školní jídelna a to zvýšení nejvyššího
povoleného počtu stravovaných ve
duben - červen

školském zařízení z počtu 70 na počet
100.
Již v loňském roce došlo ke stavebním
úpravám skladu, který byl přebudován
a vybaven na přípravnu zeleniny.
Na zasedání dne 08. 11. 2017 bylo
ZO seznámeno se soupisem zařízení
a rozpočtem na projekt „Školní jídelna“,
který přesáhl částku 0,5 mil. Kč a proto
by v rozpočtu obce pro rok 2018 navýšen
příspěvek na provoz z 0,8 mil. Kč na
částku 1,5 mil. Kč.
V letošním roce je potřeba dokončit
modernizaci Školní jídelny realizací
veřejné zakázky „Školní kuchyně“, jejímž
předmětem je dodávka vybavení školní
kuchyně, včetně instalace, uvedení do
provozu, provedení veškerých zkoušek
a revizí, dopravy do místa plnění,
zaškolení obsluhy, zajištění záručního
servisu a dodání veškeré potřebné
dokumentace. Dle projektu a situace
umístění jednotlivých částí vybavení
(pracovní stoly, výdejní ohřevní stůl,
mycí stroj, plynový sporák, elektrický
konvektomat a další) v omezené dispozici
a plochy stávajících prostor školní
kuchyně je potřeba zvážit a rozhodnout
o zadání této veřejné zakázky.
Je potřeba připravit realizace akce
a učinit další kroky (stanovisko krajské
hygienické stanice a stavebního úřadu)
tak, aby mohla obec podat do Rejstříku
škol a školských zařízení žádost o zápis
změny v údajích školy nebo školského
zařízení – změna nejvyššího povoleného
počtu výkonů („změna kapacity školy
nebo školského zařízení“).
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
realizaci projektu a veřejnou zakázku
schválilo.

Usnesení č. 25/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje realizaci projektu
„Školní jídelna“, jehož předmětem je
modernizace školní jídelny příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřské
škola,
Jezeřany-Maršovice,
okres
Znojmo, příspěvková organizace, a změna
kapacity školského zařízení Školní jídelna
a to zvýšení nejvyššího povoleného
počtu stravovaných ve školském zařízení
z počtu 70 na počet 100.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 26/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje veřejnou zakázku
s názvem „Školní kuchyně“, jako součást
duben - červen

realizace projektu „Školní jídelna“, jejímž
předmětem je dodávka vybavení školní
kuchyně, včetně instalace, uvedení do
provozu, provedení veškerých zkoušek
a revizí, dopravy do místa plnění,
zaškolení obsluhy, zajištění záručního
servisu a dodání veškeré potřebné
dokumentace,
a) jako veřejnou zakázku, kterou bude
zadávat příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo, příspěvková organizace,
b) předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky ve výši 450 000 Kč bez DPH.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 27/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice ukládá starostovi ve věci
veřejné zakázky „Školní kuchyně“
spolupracoval s ředitelkou příspěvkové
organizace na zadání veřejné zakázky
formou zaslání výzvy k podání nabídek
minimálně třem dodavatelům.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 10: Rozpočtové opatření č.
2/2018
Jedná se v příjmech a výdajích o přijetí
a rozúčtování dotace na VPP a dále ve
výdajích se zejména jedná o upřesnění
výše výdajů na výtluky a opravy místních
komunikací a na pořízení projektové
dokumentace v souvislosti s řešením
dopravních situací v obci (par. 2212, 300 000 Kč), na navýšení nákladů na
opravy chodníků a odstavných ploch
(před skladem v Maršovicích a chodníku
ke škole - vjezdu k obecním bytům
(par. 2219, + 100 000 Kč) a řešení
havarijní situace kanalizačních šachet
u splaškové kanalizace v blízkosti státní
silnice a v Maršovicích na Dolním konci
a opravu splaškové kanalizace v lokalitě
Za kostelem (par. 2321, + 200 000 Kč)
a na pomník padlým občanům (par. 3399,
+ 150 000 Kč).
Dále na základě jednání ZO budou
rozúčtovány dotace z rozpočtu obce,
které jsou alokovány na paragrafu 6171
Činnost místní správy na jednotlivé
paragrafy dle věcné příslušnosti
a navýšení dle rozhodnutí ZO (nyní par.
6171, + 50 000 Kč).
Částku 200 000 Kč, o kterou se zvyšují
výdaje rozpočtu, bude do rozpočtu
zapojena z Financování, přebytku
hospodaření z minulých let (pol. 8115).
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
9

ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
rozpočtové opatření schválilo.

Usnesení č. 28/02/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje Rozpočtové opatření
č. 2/2018.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 11: Diskuse
V diskusi zaznělo:
RP informoval ZO o plánovaném
školení na defibrilátor AED zakoupený
obcí Jezeřany-Maršovice v součinnosti
s JSDH. Měli by se zúčastnit všichni
členové JSDH a dle zájmu i členové
ZO. Přesný termín konání zatím není
stanoven.
Ad. 12: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO
a přítomným občanům za účast a ukončil
zasedání v 21:35 hod.
Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Petr Eckl v.r.
Radek Šles v.r.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 03/2018
konaného dne 20. 06. 2018
Starosta
zahájil
zasedání
zastupitelstva obce (dále jen „ZO“)
v 18:00. hod. Přivítal členy ZO
a přítomné spoluobčany. Konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno,
v souladu s § 92 a § 93 obecního zřízení.
Informace o místě, době a navrženém
programu zasedání ZO byla zveřejněna,
v souladu s obecním zřízením, na úřední
desce obecního úřadu od 10. 04. 2018,
současně způsobem umožňující dálkový
přístup (na „elektronické úřední desce“)
a způsobem v místě obvyklým, hlášením
v místním rozhlase. Členové ZO byli
svoláni elektronickou poštou.
Starosta dále konstatoval přítomnost
nadpoloviční většinu členů ZO a podle
§ 92 odst. 3 obecního zřízení je zasedání
ZO usnášeníschopné. Je přítomno
7 členů ZO. Omluven je JS z důvodu
dovolené a PE z pracovních důvodů.
Použité iniciály členů ZO:
Mgr. Petr Eckl (PE), Mgr. Svatava
Hájková (SH), Milan Hamala (MH),
Radek Podhrázký (RP), Mgr. Bohuslav
Slavík (BS), Ing. Jan Slavík (JS), Ing.
Petr Slavík (starosta), Radek Šles (RŠ),
Miroslav Ulreich (MU).

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Ad. 01: Zahájení (pořad jednání,
určení zapisovatele a ověřovatelů,
námitky proti zápisu)
Starosta seznámil ZO s pořadem
jednání zasedání ZO a navrhl ho doplnit
o bod 04. a) a b) a upravit bod 05. c):
bod 04. a) Linka bezpečí, z.s., Žádost
o pokračování podpory Linky
bezpečí,
b) ČEZ a.s., Žádost o souhlas s výměnou rotační sirény za elektronickou sirénu
bod 05. d) předkupní právo k pozemkům p.č. 845/41 a 845/94, v k.ú.
Maršovice
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO doplněný a upravený pořad
jednání schválilo.
Usnesení č. 01/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje následující pořad
jednání zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 03/2018

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 občanů a organizací
a) Linka bezpečí z.s., Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí,
b) ČEZ a.s., Žádost o souhlas s výměnou rotační sirény za elektronickou
sirénu.
5. Nakládání s majetkem

a) prodej pozemku p.č. 2/22 v k.ú.
Jezeřany (část pozemku p.č.
2/4),
b) prodej pozemku p.č. 2/23 v k.ú.
Jezeřany (část pozemku p.č.
2/4),
c) pacht pozemků p.č. p.č. 949/29,
949/30,
949/31,
949/32,
949/33,
949/44,
949/45,
949/48,
949/49,
949/51,
949/52,
949/53,
949/55,
949/56, 949/57, 949/273,
949/274, 949/276, 949/278,
v k.ú. Maršovice,
d) předkupní právo k pozemku
p.č. 845/41 a 845/94, v k.ú.
Maršovice,
e) smlouva o nájmu pozemku
k uskladnění palivového dřeva.

6. Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – projekt „Věcné prostředky nejen
v době sucha“
7. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trboušany a navazující části k.ú. Maršovice, Plán společných zařízení
8. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Loděnice
9. DSO Moravskokrumlovsko

a) spolufinancování veřejné zaZpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

kázky „Předcházení vzniku
textilních a biologicky rozložitelných odpadů v dobrovolném
svazku obcí Moravskokrumlovsko“ (Domácí kompostéry)
b) spolufinancování akce „Stojany
na malované mapy“ a Smlouva
o bezúplatném převodu majetku
10. Veřejná zakázka „ Školní kuchyně“
11. Veřejná zakázka „Pomník padlým občanům Maršovic“
12. Stanovení počtu členů zastupitelstva
obce pro volební období 2018-2022
13. Změna rozpočtu

a) rozpočtové opatření č. 3/2018
schválené
starostou
dne
31. 05. 2018
b) rozpočtové opatření č. 4/2018
14. Diskuse
15. Ukončení

Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Zápis a výpis usnesení z minulého
zasedání ZO byly vyvěšeny na úřední
desce od 27. 04. 2018 do 14. 05. 2018.
Členové ZO neměli vůči zápisu žádné
námitky.
Starosta jako zapisovatele určil BS
a jako ověřovatele navrhl SH a MH.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO ověřovatele schválilo.

Usnesení č. 02/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje za ověřovatele
zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 03/2018 Mgr.
Svatavu Hájkovou a Milana Hamalu.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 02: Kontrola plnění usnesení
z minulých zasedání zastupitelstva
obce
Starosta přednesl zprávu o plnění
usnesení
z
minulého
zasedání
zastupitelstva obce, kdy uvedl:
Větrolamy
(Usnesení č. 12/01/2018 a č.
13/01/2018)
Žádost o realizaci společných zařízení
(větrolamů) byla dne 10. 05. 2018
odeslána na Státní pozemkový úřad.
Následně dne 01. 06. 2018 obdržela
obec sdělení, že vzhledem nedostatku
finančních prostředků SPÚ na rok
2018 je zadání výběrového řízení na
zpracovatele projektové dokumentace
závislé na objemu přidělených finančních
prostředků SPÚ pro rok 2019.
ZO a přítomným občanům byla dána
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možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
věc na vědomí.

Finanční dary a dotace
(Usnesení č. 19/01/2018 až č.
24/01/2018)
Ve všech případech byly podepsány
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce, resp. Darovací smlouva a finanční
prostředky převedeny na účty žadatelů.
V souladu s ustanovením § 10d odst. 1
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, všechny
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace nad 50 000 Kč byly zveřejněny
na úřední desce způsobem umožňujícím
dálkový přístup a musí být zveřejněny
nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
věc na vědomí.
Ad 03. Zpráva o činnosti
Starosta informoval o své činnosti
a seznámil ZO s problematikou za období
od 19. 04. 2018 do 20. 06. 2018:
Účast na jednáních
23. 04. 2018, 59. členská schůze
DSO Moravskokrumlovsko, Moravský
Krumlov
Na
schůzi
byla
projednána
a schválena smlouva na dodávku
kompostérů,
problematika
GDPR,
smlouvy o bezúplatném převodu stojanů
na malované mapy.
31. 05. 2018, vzdělávací program
„Zastupitel v kurzu – finanční řízení
samospráv“,
prezenční
seminář
Rozpočtové hospodaření obcí, Brno
Prohloubení znalostí problematiky
rozpočtového procesu, zveřejňování
dokumentů
a
případové
studie.
Vzdělávací program byl zakončen
udělením Certifikátu o úspěšném
absolvování komplexního vzdělávacího
programu pro volené představitele obcí
a měst.
31. 05. 2018, 60. členská schůze DSO
Moravskokrumlovsko, Olbramovice
Na schůzi byla projednána otázka
spolufinancování dodávky kompostérů
pro občany a zhodnocena akce
Moravskokrumlovsko na kole.
Ve čtvrtek 21. 06. 2018 se uskuteční
valná hromada svazku Vodovody
a kanalizace Znojemsko, kde mimo jiné
bude projednán Závěrečný účet svazku
za rok 2017. Pozvánka je zveřejněna od
06. 06. 2018 na úřední desce, stejně jako
návrh ZÚ).
duben - červen

Ve středu 27. 06. 2018 se
uskuteční 61. členská schůze DSO
Moravskokrumlovsko,
kde
bude
rovněž projednán návrh závěrečného
účtu mikroregionu za rok 2017,
který je zveřejněn na úřední desce od
17. 05. 2018, pozvánka na členskou schůzi
byla zveřejněna 20. 06. 2018. Starosta
informoval ZO, že pověří k zastupování
obce Plnou mocí starostku Kubšic, jelikož
většina členů ZO se v tomto termínu
zúčastní školení ohledně defibrilátoru
AED.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
věc na vědomí.

Požární zbrojnice
ZO na svém zasedání č. 05/2017
dne 13. 09. 2018 projednalo záležitosti
týkající se požární zbrojnice, kdy obec
obdržela Výzvu k jednání ohledně
termínu vyklizení a předání budovy
(požární zbrojnice) od právního zástupce
vlastníků pozemku na kterém se
požární zbrojnice nachází. Na základě
Usnesení č. 04/05/2017 zaslal dne
14. 09. 2017 právnímu zástupci Dopis
se stanoviskem obce k Výzvě ze dne
01. 09. 2017 a s návrhem na smírné
řešení celé záležitosti, když obec je
připravena uzavřít s vlastníky pozemku
kupní smlouvu, na základě které by část
pozemku, na kterém se nachází požární
zbrojnice byla převedena do vlastnictví
obce tak, aby byly uspořádány sporné
majetkoprávní vztahy a požární zbrojnice
mohla i nadále sloužit svému účelu
a současně, aby byla vlastníkům pozemku
uhrazena adekvátní náhrada za prodej
části pozemku.
Dne 11. 06. 2018 obdržela obec, od
právního zástupce vlastníků pozemku,
Sdělení stanoviska, ohledně vyřešení
problematiky budovy (požární zbrojnice)
ve kterém uvádí, že s návrhem obce na
odkoupení části pozemku nesouhlasí,
naopak navrhují obci jako kompromisní
řešení této věci, že by byla uzavřena
dohoda mezi vlastníky pozemku a Obcí
Jezeřany-Maršovice a na základě této
dohody by odkoupili stavbu hasičského
skladiště za dohodnutou kompromisní
částku.
V případě tohoto řešení jsou jeho
klienti ochotni umožnit obci ještě
krátkodobé užívání (v rozsahu 1-2 let)
hasičské skladiště formou nájemní
smlouvy, kdy by obec mohla ještě tuto
budovu užívat, než by našla vhodné
prostory pro umístění hasičských věcí.
Žádají o projednání této věci
v příslušných orgánech obce a sdělení
duben - červen

stanoviska obce v termínu co nejkratším.
V případě, že obec s tímto řešením
nebude souhlasit, tak žádají o navržení
nějakého jiného řešení, které by řešilo
majetkoprávní problematiku dané stavby
a současně by řešilo i obtěžování klientů
provozem této stavby.
Věc je potřeba probrat s právním
zástupcem a vyjádřit se k návrhu popř.
navrhnout jiné řešení. Za této situace by
bylo vhodné najít vhodnou lokalitu pro
stavbu nové požární zbrojnice, což se
doposud nepodařilo a omezit na pokud
co nejmenší míru obtěžování sousedů.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO uložilo
starostovi jednat.

Usnesení č. 03/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice
ukládá
starostovi
projednat stanovisko ohledně vyřešení
problematiky budovy požární zbrojnice
na cizím pozemku a učinit potřebné
kroky k tomu, aby Požární zbrojnice
zůstala v majetku obce, popř. připravil
do příštího zasedání zastupitelstva obce
podklady pro rozhodnutí ve věci.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Zástavba „U potůčku“
Na základě Usnesení č. 05/03/2016
oslovit starosta vlastníky pozemků
ohledně projednání Územní studie
„Zástavba
u
potůčku,
JezeřanyMaršovice“. Dne 13. 06. 2016 byli
osloveni majitelům dotčených pozemků,
dne 22. 06. 2016 se uskutečnilo jednání
na obecním úřadu. Na základě toho byly
posouzeny možné další postupy.
V současné době se zdá jako reálná
dohoda vlastníků pozemků na rozdělení
pozemků pro výstavbu prvních 5
rodinných domů a bylo by vhodné
provést kroky k tomu, aby byly zjištěny
skutečnosti, které by možnost výstavby
RD v dané lokalitě objasnily a byly
opatřeny podklady pro rozhodnutí ZO
v této věci.
Bylo by vhodné provést kroky k tomu,
aby byly zjištěny skutečnosti, které by
možnost výstavby RD v dané lokalitě
objasnily a byly opatřeny podklady pro
rozhodnutí ZO v této věci.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO uložilo
starostovi jednat.
Usnesení č. 04/03/2018
Zastupitelstvo
obce
Jezeřany11

Maršovice ukládá starostovi připravit
podklady pro rozhodnutí o zahájení
zpracování další části projektové
dokumentace týkající se územní
studie „Zástavba u potůčku, JezeřanyMaršovice“, zejména dohody s vlastníky
pozemků a jejich případné spoluúčasti
na výstavbě inženýrských sítí jako
majitelů stavebních pozemků a vyjádření
projektanta a vlastníků sítí k realizaci
akce po etapách.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Rozšíření jednotky SDH
Na základě doporučení SDH JezeřanyMaršovice a velitele Jednotky SDH bude
od 01. 07. 2018 navýšen počet členů
Jednotky SDH na 14 s tím, že novým
členem jednotky bude pan Marek Čáp.
Bude s ním podepsána dohoda o členství
v Jednotce SDH. Opětovné navýšení
počtu členů jednotky o člena pracujícího
v obci zvýší akceschopnost jednotky
zasahovat při mimořádných událostech.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO uložilo
starostovi jednat.
Usnesení č. 05/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice ukládá starostovi realizovat
navýšení počtu členů Jednotky SDH na
14 členů a zajistit náležitosti ohledně
uzavření dohody o členství v jednotce
SDH v termínu od 01. 08. 2018.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Obecné nařízení představuje nový
právní rámec ochrany osobních údajů
v evropském prostoru, které bude od
25. května 2018 přímo stanovuje pravidla
pro zpracování osobních údajů, včetně
práv subjektu údajů (fyzické osoby).
Obec je orgán veřejné moci ve
smyslu článku 37 odst. 1 písm. a)
GDPR má proto povinnost jmenovat
pověřence. Hlavním úkolem pověřence
je především poskytování informací
a poradenství správci či zpracovateli,
včetně zaměstnancům, kteří se na
zpracování podílejí. Pověřenec dále
monitoruje soulad zpracování s GDPR
a dalšími předpisy. Pověřenec poskytuje
na vyžádání poradenství, pokud jde
o posouzení vlivu na ochranu osobních
údajů. Nedílnou součástí výkonu funkce
pověřence je dále spolupráce s Úřadem
pro ochranu osobních údajů a působení
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

jako kontaktní místo.
GDPR umožňuje, aby více správců
sdílelo jednoho pověřence. Pověřencem
může být i právnická osoba, která může
tuto činnost vykonávat na základě
smlouvy o poskytování služeb. Vždy
však musí být, v případě, že pověřence
jako službu poskytuje právnická osoba,
určena konkrétní fyzická osoba, která
pověřence bude vykonávat. Proto se obce
v rámci mikroregionu dohodly, že funkci
pověřence bude pro obce vykonávat DSO
Moravskokrumlovsko a odpovědnou
osobou, která bude funkci pověřence pro
ochranu osobních údajů vykonávat, bude
Ing. Lenka Řezáčová.
Starosta ZO informoval a předložil
Smlouvu o výkonu funkce pověřence
GDPR, ze dne 25. 05. 2018 uzavřel
za obec s DSO Moravskokrumlovsko.
Zároveň ZO informoval, že vypracoval,
schválil ke dni 25. 05. 2018 a ZO předložil
Směrnici č. 1/2018 o práci s osobními
údaji, Směrnici č. 2/2018 spisový
a skartační řád a Směrnici č. 3/2018
organizační řád obecního úřadu. Tyto
směrnice jsou závazná pro všechny osoby
v zaměstnaneckém či obdobném poměru
k Obci Jezeřany-Maršovice.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
smlouvu a směrnice na vědomí.

Ad. 04: Žádosti občanů a organizací
a) Linka bezpečí z.s., Žádost
o pokračování podpory Linky
bezpečí
Obec dne 10. 05. 2018 obdržela Žádost
obci Jezeřany-Maršovice o pokračování
podpory Linky bezpečí, z.s., na zajištění
provozu dětské krizové linky ve výši
5.000,– Kč pro aktuální období. Stejnou
částku poskytla obec i v roce 2017.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO dar
schválilo.
Usnesení č. 06/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje dar z rozpočtu obce
na rok 2018 pro Linku bezpečí, z.s., ve
výši 5.000,– Kč, za provoz dětské krizové
linky.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) ČEZ a.s., Žádost o souhlas s výměnou rotační sirény za elektronickou sirénu
Společnost ČEZ, a.s. realizuje projekt
„Zpracování studie proveditelnosti pro
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

výměnu a doplnění koncových prvků
varování v zóně havarijního plánování
JE Dukovany a pro výměnu koncových
prvků varování v areálu JE Dukovany“
s tím, že by mělo dojít k výměně stávající
rotační sirény za novou elektronickou
sirénu a to na budově KD a ZŠ.
ZO
je
předkládáno
souhlas
s umístěním koncového prvku varování
pro každou budovu zvlášť s následným
zřízením věcného břemene pro ČEZ,
a.s., které bude úplatné. Sirény budou
začleněny do jednotného systému
varování a vyrozumění.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
souhlas schválilo.

Usnesení č. 07/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice
schvaluje
Prohlášení
vlastníka – souhlas s umístěním
koncového prvku varování – digitální
elektronické sirény na objektu budovy KD,
Jezeřany-Maršovice č.p. 1, nacházející se
na pozemku p.č. st. 20 v k.ú. Jezeřany a na
objektu budovy ZŠ, Jezeřany-Maršovice
č.p. 143, nacházející se na pozemku p.č.
st. 169, v k.ú. Maršovice, pro společnost
ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444 Praha
4 a zavazuje se zřídit věcné břemeno,
spočívající ve zřízení a provozování sirény
a tím spojené práva vstupu pro ČEZ,
a.s. za účelem provádění údržby a oprav
těchto zařízení.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 05: Nakládání s majetkem
a) prodej pozemku p.č. 2/22 v k.ú.
Jezeřany (část pozemku p.č.
2/4)
Záměr obce prodat uvedenou části
pozemku byl řádně schválen usnesením
ZO č. 06/05/2017 ze dne 13. 09. 2017
a vyvěšen na úřední desce ve dnech
13. 10. 2017 až 08. 11. 2017. S ohledem
na délku doby od předchozího projednání
byl uvedený záměr znovu zveřejněn na
ÚD a to od 21. 05. 2018. Žádní další
zájemci se nevyjádřili ani nepředložili
svoje nabídky, svoji žádost podal původní
zájemce. S prodejem vyslovilo ZO
souhlas Usnesením č. 05/07/2017 ze dne
13. 12. 2017.
Byl vypracován geometrický plán č.
583-76/2018 ze dne 01. 06. 2018, který
odděluje část pozemku p.č. 2/4 a vytváří
novou parcelu 2/22, která je předmětem
prodeje. S přihlédnutím k realizovanému
obdobnému prodeji v roce 2017
a k výsledkům znaleckému posudku
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z listopadu 2017 je navrhováno stanovit
kupní cenu na 125 Kč za m2.
Prodejem pozemku bude realizován
záměr obce prodat uvedený pozemek
v souladu s ustanovením § 39 odst. 2
obecního zřízení.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO prodej
a kupní smlouvu schválilo.

Usnesení č. 08/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 2/22, o výměře 83 m2,
ostatní plocha, v k.ú. Jezeřany, za
cenu 10 375 Kč, Ivetě Geyerové, bytem
Jezeřany-Maršovice 227 a Pavlu
Paračkovi, bytem Olbramovice 254.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 09/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje kupní smlouvu
mezi Obcí Jezeřany-Maršovice jako
prodávajícím a Ivetou Geyerovou
a Pavlem Paračkou jako kupujícími, jejímž
předmětem je prodej obecního pozemku
p.č. 2/22, v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) prodej pozemku p.č. 2/23 v k.ú.
Jezeřany (část pozemku p.č.
2/4)
Záměr obce prodat uvedenou části
pozemku byl řádně schválen usnesením
ZO č. 06/06/2017 ze dne 08. 11. 2017
a vyvěšen na úřední desce ve dnech
27. 11. 2017 až 13. 12. 2017. S ohledem
na délku doby od předchozího projednání
byl uvedený záměr znovu zveřejněn na
ÚD a to od 21. 05. 2018. Žádní další
zájemci se nevyjádřili ani nepředložili
svoje nabídky, svoji žádost podal
původní zájemce. S prodejem vyslovilo
ZO souhlas Usnesení č. 06/07/2017 ze
dne13. 12. 2017.
Byl vypracován geometrický plán č.
583-76/2018 ze dne 01. 06. 2018, který
odděluje část pozemku p.č. 2/4 a vytváří
novou parcelu 2/23, která je předmětem
prodeje. S přihlédnutím k realizovanému
obdobnému prodeji v roce 2017
a k výsledkům znaleckému posudku
z listopadu 2017, je navrhováno stanovit
kupní cenu na 125 Kč za m2.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO prodej
a kupní smlouvu schválilo.
duben - červen

Usnesení č. 10/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 2/23, o výměře 80 m2,
ostatní plocha, v k.ú. Jezeřany, za
cenu 10 000 Kč, Vlastě Dečové, bytem
Jezeřany-Maršovice 121.
Hlasování:

949/273, a p.č. 949/274, všechny orná
půda, o celkové výměře 2 102 m2, v k.ú.
Maršovice, k provozování zemědělské
výroby, Bohuslavu Ulreichovi, bytem
Jezeřany-Maršovice 118.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

c) pacht pozemků p.č. p.č. 949/29,
949/30,
949/31,
949/32,
949/33,
949/44,
949/45,
949/48,
949/49,
949/51,
949/52,
949/53,
949/55,
949/56, 949/57, 949/273,
949/274, 949/276, 949/278,
v k.ú. Maršovice
Záměr obce prodat nebo propachtovat
nemovitý majetek byl řádně schválen
usnesením ZO č. 11/02/2018 ze dne
18. 04. 2018 a vyvěšen na úřední desce
od 21. 05. 2018. Žádost o propachtování
obecních pozemků podal dne 25. 05. 2018
pan Bohuslav Ulreich. Nikdo další se
nevyjádřil ani nepředložil svou nabídku.
S přihlédnutím k doposud uzavřeným
pachtovním smlouvám obecních pozemků
za účelem provozování zemědělské
výroby je navrhováno stanovit pacht
ve výši 3 500 Kč/ha a uplatnit finanční
náhradu za předchozí využívání těchto
pozemků. Pachtem uvedených pozemků
bude realizován záměr obce v souladu
s ustanovením § 39 odst. 2 obecního
zřízení.
Dále je navrhováno oslovit případné
uživatele zbývajících obecních pozemků
s výzvou o sjednání nápravy a uzavření
pachtovní či nájemní smlouvy.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO pacht
a smlouvu schválilo.

Usnesení č. 13/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice
pověřuje
a
ukládá
starostovi ve věci pachtu obecních
pozemků uzavřít Pachtovní smlouvu
mezi Obcí Jezeřany-Maršovice jako
propachtovatelem a panem Bohuslavem
Ulreichem, Jezeřany-Maršovice 118, jako
pachtýřem, jejímž předmětem je pacht
obecních pozemků, podle požadavků
zastupitelstva obce.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
d) předkupní právo k pozemku
p.č. 845/41 a 845/94, v k.ú.
Maršovice
V roce 2013 obec obdržela dar - podíl
podílu ½ pozemku p.č. 845/41 orná půda,
o výměře 13 m2 a ½ pozemku p.č. 845/94,
vinice, o výměře 4630 m2, oba v k.ú.
Maršovice, od pana Zdeňka Hledíka.
Druhá část pozemku je ve vlastnictví paní
Ivany Vyžrálkové, která chce svůj podíl
na pozemku prodat společnosti VINNÉ
SKLEPY MARŠOVICE v.o.s. za cenu cca
35 Kč/m2, což představuje částku cca
82 000 Kč.
Protože dle ustanovení § 1124
občanského zákoníku, převádí-li se
spoluvlastnický podíl na nemovité
věci, mají spoluvlastníci předkupní
právo, ledaže jde o převod osobě
blízké, je potřeba rozhodnou, zda Obec
uplatní toto předkupní právo nebo dle
§ 1125 občanského zákoníku, se jako
spoluvlastník vzdá svého předkupního
práva. Je potřeba rozhodnout o dalším
postupu.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. V krátké
diskusi se členové ZO přiklonili k názoru
nebránit
prodeji
spoluvlastníkovi.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
vzdání se předkupního práva schválilo
a uložilo starostovi vyrozumět o tom
spoluvlastníka.

Usnesení č. 12/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje pach obecních
pozemků p.č. 949/29, p.č. 949/30, p.č.
949/31, p.č. 949/32, p.č. 949/33, p.č.
949/45, p.č. 949/48, p.č. 949/49, p.č.
949/51, p.č. 949/52, p.č. 949/53, p.č.
949/55, p.č. 949/56, p.č. 949/57, p.č.

Usnesení č. 14/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice
schvaluje
vzdání
se
předkupního
práva
obcí
jako
spoluvlastníka nemovité věci podílu
½ pozemku p.č. 845/41 orná půda,
o výměře 13 m2 a ½ pozemku p.č. 845/94,
vinice, o výměře 4630 m2, oba v k.ú.

7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 11/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje kupní smlouvu
mezi Obcí Jezeřany-Maršovice jako
prodávajícím a Vlastou Dečovou jako
kupující, jejímž předmětem je prodej
obecního pozemku p.č. 2/23, v k.ú.
Jezeřany.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

duben - červen
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Maršovice, v souladu s ustanovením
§ 1125 občanského zákoníku.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 15/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice ukládá starostovi vyrozumět
spoluvlastníka nemovité věci pozemku
p.č. 845/41 a 845/94, v k.ú. Maršovice,
v souladu s ustanovením § 1124
(resp. 1125) občanského zákoníku, že
Obec Jezeřany-Maršovice se vzdává
předkupního práva.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
e) smlouva o nájmu pozemku
k uskladnění palivového dřeva
Záměr obce pronajmout nemovitý
majetek byl řádně schválen usnesením
ZO č. 13/03/2017 ze dne 21. 06. 2017
a vyvěšen na úřední desce od
13. 07. 2017 do 13. 09. 2017. Následně
ZO na svém zasedání dne 13. 09. 2017
přijalo usnesení č. 12/05/2017, že
souhlasí s uskutečněním pronájmu
a bude vyhotoven znalecký posudek
pro stanovení výše pronájmu a osloveni
občané, kteří tímto způsobem obecní
pozemky využívají. Na zasedání ZO
konaném 08. 11. 2018 bylo přijato
usnesení č. 09/06/2017 a stanovena
cena nájemného za ostatní plochy 4 Kč
za m2 a rok. Doposud se však nepodařilo
kontaktovat všechny uživatele těchto
obecních pozemků.
S ohledem na skutečnost, že mezi
sejmutím záměru z úřední desky
a rozhodnutím ZO o uzavření smlouvy
uplynula již dlouhá doba (více jak půl
roku), ale přestože trvá vůle obce provést
takovou dispozici s obecním majetkem,
je navrhováno znovu záměr zveřejnit,
a dokončit oslovení občanů. Zároveň je
ZO předkládán návrh smlouvy o nájmu
pozemku s tím, že zájemci budou
informováni, že užívání pozemku nastalo
před účinností této smlouvy a že nájemce
uhradí nájemné za kalendářní roky 2018
ve výši dvojnásobku nájemného, hotově
v den podpisu této smlouvy k rukám
pronajímatele. Nájemné je potom
splatné ročně, a to vždy nejpozději k 30.
dubnu kalendářního roku, za který se
nájemné platí. Bude naplněn záměr
obce pronajmout pozemky za účelem
uskladnění palivového dřeva pro občany.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO uložilo
starostovi konat.
Usnesení č. 16/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice ukládá starostovi ve věci
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

pronájmu částí obecního pozemku p.č.
911/2 a p.č. 911/70, oba ostatní plocha,
v k.ú. Maršovice, za účelem uskladnění
palivového dřeva pro občany, znovu
zveřejnit záměr na pronájem nemovitého
majetku, oslovit občany, kteří tyto
pozemky k tomuto účelu využívají,
aby si podali žádost o jejich pronájem
a připravit se zájemci smlouvy o nájmu
pozemku.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 06: Dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje – projekt
„Věcné prostředky nejen v době
sucha“
Příslušným orgánem JMK bylo
rozhodnuto o tom, že žádosti obce
o poskytnutí dotace bude vyhověno
a dotace na akci „Věcné prostředky nejen
v době sucha“, ve výši 91 000 Kč bude obci
poskytnuta.
Naopak ve věci žádosti obce
o poskytnutí dotace v rámci dotačního
programu „Podpora rozvoje venkova JMK
2018“ na akci „Oprava ZŠ“ bylo odborem
regionálního rozvoje JMK sděleno,
že žádost splnila formální náležitosti
dotačního programu, ale Zastupitelstvo
JMK na svém 14. zasedání, konaném dne
26. 04. 2018, usnesením č. 1144/18/Z14,
nechválilo poskytnutí dotace z důvodu
souběhu nízkého počtu bodů hodnocené
žádosti a vyčerpání finančních prostředků
dotačního programu.
Je potřeba dotaci přijmout a schválit
smlouvu o poskytnutí dotace.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO přijetí
dotace a smlouvu schválilo.
Usnesení č. 17/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje přijetí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje pro
rok 2018 v rámci dotačního programu
Podpora jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Jihomoravského kraje na
období 2017 - 2020, pro rok 2018, ve výši
91 000 Kč, na účel a v rámci akce „Věcné
prostředky nejen v době sucha“.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 18/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice
schvaluje
Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského
kraje
v
rámci
dotačního programu Podpora jednotek
sborů
dobrovolných
hasičů
obcí
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Jihomoravského kraje na období 2017 2020, pro rok 2018, jejímž předmětem je
dotace na realizaci akce „Věcné prostředky
nejen v době sucha“.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 07: Komplexní pozemkové
úpravy v k.ú. Trboušany a navazující
části k.ú. Maršovice, Plán společných
zařízení
Ve věci Komplexních pozemkových
úprav v k.ú. Trboušany a navazující části
k.ú. Maršovice je potřeba schválit Plán
společných zařízení, který je nezbytnou
součástí
dokumentace
komplexní
pozemkové úpravy. ZO je předkládána
kompletní textová část Plánu společných
zařízení a Hlavní výkres. Plán
společných zařízení je nutné vypracovat
a odsouhlasit před vlastním návrhem
uspořádání pozemků.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO Plán
schválilo.
Usnesení č. 19/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje Plán společných
zařízení v části k.ú. Maršovice, který
je
součástí
návrhu
komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Trboušany
a navazující části k.ú. Maršovice.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 08: Dohoda o vytvoření
společného školského obvodu s obcí
Loděnice
Na základě Usnesení č. 08/02/2018
je ZO předkládána Dohoda s obcí
Loděnice,
týkající
se
vytvoření
společného školského obvody základní
školy. Vytvořením společného školského
obvodu bude zajištěno plnění povinné
školní docházky týkající se zejména žáků
6. až 9. ročníku základní školy, pro které
není možno zabezpečit školní docházku
v místě bydliště.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
dohodu schválilo.
Usnesení č. 20/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje Dohodu s Obcí
Loděnice, jejímž předmětem je vytvoření
společného školského obvodu základní
školy.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Ad. 09: DSO Moravskokrumlovsko
a) spolufinancování veřejné zakázky „Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných
odpadů v dobrovolném svazku
obcí
Moravskokrumlovsko“
(Domácí kompostéry)
Usnesením č. 08/03/2017 ze dne
21. 06. 2017 schválilo ZO realizovat
projekt
„Domácí
kompostéry“
v
rámci
spolupráce
obcí
DSO
Moravskokrumlovsko.
Následně
byla podána žádost o poskytnutí
dotace na SFŽP a dotace poskytnuta.
V předchozích dnech byla předsedou
mikroregionu podepsána Kupní smlouva
se společností MEVA-BRNO, s.r.o. na
dodávku kompostérů za celkovou cenu
5 680 285 Kč. Obci Jezeřany-Maršovice
bude dodáno celkem 150 ks kompostérů,
z toho 5 ks 900 l, 20 ks 1050 l, 40 ks
1400 l a 75 ks 2000 l. Zároveň s tím
i 1 ks kontejneru na textil, vše za cenu
878 460 Kč. Při započtení podílu obce na
spolufinancování administraci projektu
ve výši 28 069 Kč, činí spolufinancování
celkem 159 838 Kč (což představuje cca
18 % ceny kompostérů pro obec).
Je třeba ještě uvést, že v rámci dotace
bude pořízen i štěpkovač v ceně cca
560 000 Kč (spoluúčast 84 216 Kč, kterou
zaplatí obec Kubšice) a bude asi potřeba
se podílet na spoluúčasti a provozu.
Dále
je
potřeba
rozhodnout
o spoluúčasti občanů na pořízení
domácích kompostérů. Je navrhováno,
aby celou spoluúčast uhradila obce
ze svého rozpočtu. Realizací dodávky
domácích kompostérů bude zabezpečena
likvidace biologického odpadu občany
a úhrada celé spoluúčasti ze strany obce
byla v ZO diskutována a na základě
toho byla realizována anketa, kde bylo
uvedeno dodání kompostérů pro zájemce
zdarma.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
spolufinancování a dodávku zdarma
schválilo.
Usnesení č. 21/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje spolufinancování
veřejné zakázky „Předcházení vzniku
textilních a biologicky rozložitelných
odpadů v dobrovolném svazku obcí
Moravskokrumlovsko“
(domácí
kompostéry) ve výši 159 838 Kč.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 22/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje dodání domácího
kompostéru zájemcům z řad občanů majitelů domů, uvedených v seznamu,
který byl vypracován na základě jejich
duben - červen

písemného vyjádření, zdarma.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

b) spolufinancování akce „Stojany
na malované mapy“ a Smlouva
o bezúplatném převodu majetku
DSO Moravskokrumlovsko požádalo
a následně obdrželo dotaci na kované
a smrkové stojany na malované mapy.
Je potřeba schválit spoluúčast obce
a následně stojan převést do majetku
obce. Cena stojanu je 25 570 Kč,
spoluúčast obce 14 700 Kč. Schválením
a podpisem smlouvy bude majetek
převeden z majetku DSO do majetku
obce.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
spolufinancování, bezúplatný převod
a smlouvu schválilo.
Usnesení č. 23/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje spolufinancování
akce „Stojany na malované mapy“,
realizované v Dobrovolném svazku obcí
Moravskokrumlovsko“, ve výši 14 670 Kč.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 24/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje bezúplatný převod
a Smlouvu o bezúplatném převodu
majetku, kterou se převádí majetek –
1 ks kovaný stojan na mapu malý,
v celkové ceně 25 570 Kč, z majetku DSO
Moravskokrumlovsko do majetku Obce
Jezeřany-Maršovice.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 10: Veřejná zakázka „Školní
kuchyně“
Na základě usnesení ZO č. 26/02/2018
ze dne 18. 04. 2018 bylo uskutečněno
výběrové řízení ve věci veřejné zakázky
malého rozsahu „Školní kuchyně“, jejímž
předmětem je dodávka vybavení školní
kuchyně, včetně instalace, uvedení do
provozu, provedení veškerých zkoušek
a revizí, dopravy do místa plnění,
zaškolení obsluhy, zajištění záručního
servisu a dodání veškeré potřebné
dokumentace. Výzva byla v souladu
s usnesením č. 27/02/2018 byla zaslána
třem dodavatelům. Nabídky bylo možno
podávat do 06. 06. 2018 a téhož dne
se uskutečnilo otvírání obálek. Svou
nabídku zaslali 3 zájemci a hodnotící
komise, která jednala dne 06. 06. 2018,
doporučuje zadavateli schválit pořadí
nabídek podle výše nabídkové ceny
a souhlasit s vybraným uchazečem společností GAST-PROFIT s.r.o. Bílkova
duben - červen

855/19, 110 00 Praha 1, který předložil
nejvhodnější nabídku - nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou.
ZO pokud schválí návrh hodnotící
komise,
bude
vydáno
oznámení
o výběru dodavatele a uzavřena
smlouvu s vybraným uchazečem. ZO je
předkládána kompletní dokumentace
veřejné zakázky, včetně všech zaslaných
nabídek.
Vybraný
dodavatel
předložil
nejvýhodnější nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou a může s ním být
uzavřena smlouva o dílo.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO pořadí
nabídek schválilo a uložilo starostovi
jednat.

Usnesení č. 25/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje ve věci veřejné
zakázky malého rozsahu „Školní
kuchyně“, na základě Zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek předložené
ředitelkou školy, pořadí nabídek
podle výše nabídkové ceny a souhlasí
s vybraným uchazečem - společností
GAST-PROFIT s.r.o. Bílkova 855/19,
110 00 Praha 1, IČO: 01769863, který
předložil nejvhodnější nabídku - nabídku
s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
453 139 Kč.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 26/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice pověřuje a ukládá starostovi
ve věci veřejné zakázky malého rozsahu
„Školní kuchyně“, vydat oznámení
o výběru dodavatele a zabezpečit
podepsání
smlouvy
vybraným
uchazečem.
Hlasování
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 11: Veřejná zakázka „Pomník
padlým občanům Maršovic“
Na základě usnesení ZO č. 09/02/2018
ze dne 18. 04. 2018, který byla schválena
veřejná zakázka „Pomník“, byl starostou
na základě průzkumu trhu přímo osloven
sochař Pavel Doskočil, který předložil
nabídku ve dvou variantách. Zároveň bylo
realizováno poptávkové řízení, když bylo
e-mailem osloveno celkem 5 zájemců, ale
písemnou nabídku nikdo nepodal.
ZO je předkládána nabídka od sochaře
Pavla Doskočila k rozhodnutí a může mu
být zaslána objednávka.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
výsledek výběrového řízení vzalo na
vědomí a schválilo variantu č…
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Usnesení č. 27/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice bere na vědomí ve věci veřejné
zakázky malého rozsahu „Pomník“, na
základě poptávkového řízení a průzkumu
trhu za účelem výběru nejvhodnějšího
dodavatele, které provedl starosta, že
nabídku nepodal žádný zájemce, kromě
sochaře Pavla Doskočila, který předložil
nabídku ve dvou variantách.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 28/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje ve věci veřejné
zakázky malého rozsahu „Pomník“,
realizaci pomníku padlým občanům
Maršovic sochařem Pavlem Doskočilem
ve variantě 1 (čelní strana bez zdobných
prvků, prostá pískovcová deska) resp. ve
variantě 2 (čelní deska se sochařských
reliéfem lva).
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 12: Stanovení počtu členů
zastupitelstva obce pro volební
období 2018-2022
Ve dnech 05. a 06. 10. 2018 se
uskuteční volby do zastupitelstev
obcí. Podle § 67 obecního zřízení je
zastupitelstvo obce složeno z členů
zastupitelstva obce, jejichž počet na
každé volební období stanoví v souladu
s tímto zákonem zastupitelstvo obce
nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb
do zastupitelstev v obcích. Podle § 68
obecního zřízení zastupitelstvo obce při
stanovení počtu členů zastupitelstva
obce přihlédne zejména k počtu obyvatel
a velikosti územního obvodu tak, aby ZO
mělo v obci nad 500 do 3000 obyvatel
7 až 15 členů. V souladu s uvedenými
ustanoveními obecního zřízení je
navrhováno ponechat počet členů ZO pro
příští volební období na současném počtu
devíti členů ZO.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO počet
členů ZO schválilo.
Usnesení č. 29/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice stanovuje počet devíti členů
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
pro volební období 2018-2022.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 13: Změna rozpočtu
a) rozpočtové opatření č. 3/2018
schválené
starostou
dne
31. 05. 2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018
upravuje příjmy a výdaje rozpočtu pro rok
2018, které byly schválené a realizované
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

starostou dne 31. 05. 2018, které bylo na
úřední desce zveřejněno od 07. 06. 2018.
Jedná se jak v příjmech, tak ve výdajích,
zejména o přijetí a rozdělení dotace
na VPP. Dále pak o přeúčtování dotace
z rozpočtu obce pro Římskokatolickou
farnost Loděnice a členský příspěvek
SPOV. Realizaci školení KEO a zakoupení
materiálu pro Jednotku SDH. Zvýšené
výdaje byly pokryty zvýšenými příjmy za
pronájem hrobových míst.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
rozpočtové opatření vzalo na vědomí.

Usnesení č. 30/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice bere na vědomí Rozpočtové
opatření č. 3/2018, schválené starostou
dne 31. 05. 2018.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

b) rozpočtové opatření č. 4/2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018
upravuje příjmy a výdaje rozpočtu
pro rok 2018, které byly projednány
a schváleny na tomto zasedání ZO.
Jedná se zase v přijetí a rozdělení
dotace na VPP, ve výdajích se jedná
o pořízení Pomníku padlým občanům
Maršovic a spolufinancování akcí DSO
Moravskokrumlovsko (viz. bod 09.).
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
rozpočtové opatření schválilo.
Usnesení č. 31/03/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje Rozpočtové opatření
č. 4/2018.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 11: Diskuse
V diskusi zaznělo:
Starosta uvedl, že obec obdržela

žádost od majitele sousední nemovitosti
k areálu školky, týkající se možnosti
zateplení štítové a boční zdi a zřízení dvou
oken do boční zdi. Vše bude realizováno
v průběhu měsíce července a srpna 2018,
v době kdy nebude mateřská škola
v provozu. Vše probral s ředitelkou školy
a souhlasí s realizací akce dle zaslané
žádosti.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
věc na vědomí.

Ad. 12: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO
a přítomným občanům za účast a ukončil
zasedání v 20:35 hod.
Ing. Petr Slavík v.r.
Starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Svatava Hájková v.r.
Milan Hamala v.r.

Dědictví otců zachovej nám Pane…
Bratři Konstantin a Metoděj pocházeli ze Soluně,
tehdy druhého největšího města byzantské říše. Okolí bylo
osídleno Slovany. Jejich otcem byl vysoký vojenský důstojník
(drungarios) Lev. Slovanský původ rodičů nelze ovšem plně
potvrdit, u matky jej však nelze zcela vyloučit. Konstatntin měl
být nejmladším ze sedmi dětí. Narodil se někdy v letech 826827. Jeho bratr Michael – později Metoděj – se narodil mnohem
dříve, už kolem roku 815. Konstantin si již v sedmi letech ve
snu vybral Sofii - Boží Moudrost – které zasvětil svůj život.
Jeho oblíbeným autorem a vzorem se stal Řehoř Naziánský. Byl
přijat na studia do Konstantinopole na císařskou univerzitu,
kde se učil gramatice, geometrii, dialektice a dalším oborům.
Jeho učiteli byli Lev Matematik a pozdější konstantinopolský
patriarcha Fótios. Konstantin odmítl světskou kariéru a stal
se údajně knihovníkem (chartofylax) konstantinopolského
patriarchy. Konstantin zde však nebyl spokojen, proto úřad
po nějaké době opustil a odešel do kláštera na břehu Bosporu.
Patrně v roce 850 přijal místo profesora filosofie na univerzitě,
kde vystřídal svého učitele Fótia, odtud pak asi pochází
Konstantinovo přízvisko Filosof.
Ve čtyřiadvaceti letech, v roce 851, přijal účast na misi
k Arabům do Sýrie. Pak žil nějaký čas jako poustevník a nakonec
se uchýlil ke svému staršímu bratrovi Metodějovi do kláštera
Polychron na hoře Olympu v maloasijské Bithýnii, nedaleko od
Konstantinopole.
Z Života Metodějova se toho o mladých letech staršího
z bratří mnoho nedozvídáme. Stal se právníkem a správcem
jakési oblasti osídlené Slovany (patrně kraj kolem řeky
Strymon severně od Soluně). Tento úřad Metoděj zastával
celých 13 let (asi 843 – 856). Pak se vzdal své světské kariéry
a vstoupil do klášter na hoře Olympu. Lze předpokládat, že
jeho odchod do kláštera i pozdější Konstantinův příchod
na Olymp byly motivovány státním převratem v roce 856.
Ctižádostivý bratr císařovny Theodory Bardas nechal se
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

souhlasem císaře zavraždit logotheta Theoktista, který byl
jakýmsi ochráncem obou bratrů, a stal se regentem. Dostal se
brzy do sporu s patriarchou Ignatiem, který v roce 858 na svůj
úřad rezignoval. Novým patriarchou byl zvolen Fótios. Ten
někdy v polovině roku 860 doporučil svého žáka Konstantina,
když bylo třeba vyslat poselstvo k Chazarům, sídlícím na
dolním toku Volhy a Donu. Na cestě jej měl doprovázet i bratr
Metoděj.
Byzantská říše udržovala s Chazary přátelské vztahy
a poselstvo k nim vyslané sledovalo dva cíle: jednak zabránit
požidovšťování tohoto etnika a jednak vytvořit nárazníkovou
zónu před varjažskými Rusy, kteří začali Byzanc v 60. letech
9. století ohrožovat. Zimu 860/1 trávili bratři na byzantském
Chersonésu a zde také nalezli ostatky sv. Klimenta – třetího
nástupce sv. Petra na římském biskupském stolci. Objevené
ostatky pak poselstvo vzalo s sebou na další cestu k Chazarům
přes Kaspické moře. Misie byla úspěšná, dvě stě Chazarů
se nechalo pokřtít po vášnivých disputacích Konstantina
s židovskými učenci. Po návratu se Konstantin uchýlil
k chrámu sv. Apoštolů v Konstantinopoli a věnoval se výuce.
Metodějovi byla podle legendární zprávy nabídnuta hodnost
biskupa, on však odmítl.
Patrně ve druhé polovině roku 862 dorazilo do
Konstantinopole poselstvo moravského knížete Rastislava
s žádostí o vyslání biskupa a učitele, který by srozuitelně vyložil
křesťanskou víru. Kníže uvedl, že Moravané byli předtím již
pokřtěni, což je zřejmě spojeno se křtem moravských elit
pasovským biskupem Reginharem roku 830. Život Metodějův
uvádí, že jedním z důvodů žádosti byl neutěšený stav vyplívající
z rozdílné nauky křesťanských učitelů z Vlach, z Řecka
a z Němec, tedy kléru, který na moravské území přicházel
z oblasti Akvileje, byzantské Dalmácie a východofranckého
Bavorska. Z jiných pramenů je známo, že byl nejprve osloven
papež, který se však postavil k žádosti negativně. Na základě
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křtu a dalších aktivit ovšem považoval zemi Moravanů za své
misijní území pasovský biskup. Oblast Panonie si nárokoval
salcburský biskup na základě starého rozhodnutí Karla
Velikého. Misijní činnost Salcburku se rozvíjela nejprve
v Nitře a od roku 850 v Blatnohradě – centru knížectví
Pribiny a Kocela u dolního Balatonu. Rastislavova žádost tak
byla motivována nejen náboženskými, ale i politickými cíli –
dovršením procesu měl být vznik vlastní církevní organizace
nezávislé na Pasovu.
Konstantin se tehdy pustil do zajímavého intelektuálního
experimentu: s pomocníky vyvinul nové písmo odpovídající
slovanskému hláskovému systému a přeložil do slovanštiny
perikopy. Na Moravě pak byla přeložena liturgie sv. Jana
Zlatoústého a auchologium, dále i mešní ritus sv. Řehoře
Velikého (liturgie sv. Petra).
Bratři se tedy vydali na cestu. Po staré Via Egnatia
doputovali do Drače, odtud po moři do byzantských
Benátek a po jantarové stezce na Moravu, kam přišli patrně
v pozdním podzimu 863. Podle Života Konstantinova zde
působili 40 měsíců, jejich hlavní činností byla především
výuka slovanských žáků vhodných k duchovní službě. Poté
se vypravili zajistit jim svěcení. Jejich cílem byl s největší
pravděpodobností Řím, kam se vypravili s ostatky sv.
Klimenta. Doufali, že s jejich pomocí dosáhnou úspěchu
svého neobvyklého misijního pokusu. Cestovali přes Kocelův
Blatnohrad, kde strávili několik měsíců a také zde začali
vyučovat nové žáky.
Na cestě do Říma vedli bratři v Benátkách obratně
disputace s odpůrci slovanštiny jako liturgického jazyka. Před
brány věčného města jim vyšel vstříc sám papež Hadrián II.,
který ordinoval Metoděje na kněze. V Římě bylo několik žáků
vysvěceno a slovanská liturgie se sloužila ve třech římských
kostelích. Zdálo se, že vše směřuje k úplnému úspěchu.
Nemocný Konstantin však vstoupil u vědomí blížícího se
konce do kláštera sv. Klimenta, kde přijal řeholní jméno Cyril
a zemřel 14. února 869. Ještě před tím dorazily z Byzance
zprávy o tom, že v Konstantinopoli zavraždili Michala III.
a namísto Fótia byl do úřadu patriarchy uveden Igantios.
Metoděj se tedy vracel na Moravu přes Blatnohrad sám.
Tam u knížete Kocela vzešla myšlenka, kterou papež v rámci
svých ambicí přijal za svou. V Panonii totiž kdysi existovalo
biskupství se stolcem v Sirmiu, bylo však v roce 582 zcela
zničeno Avary a podle velmi staré tradice zde býval biskupem
jeden z Ježíšových dvaasedmdesáti učedníků – sv. Andronikos.
Je tedy možné obnovit i biskupství panonské, tehdy uzce
spojené s Římem, a tak zvýraznit papežský
nárok na celou oblast Illyrika. Ke Kocelovi se
tedy Metoděj vracel jako biskup panonský.
V Blatnohradu užíval Metoděj nebývalého
komfortu. K dispozici zde měl tři kostely, z nichž
jeden – poutní kostel sv. Hadriána – převyšoval
uměleckou kvalitou všechny moravské kostely.
Na Moravě mezitím došlo v roce 870 k zásadnímu
zvratu. Svatopluk svrhl svého strýce Rostislava
a vydal ho Frankům, kteří obsadili zemi. V této
rozjitřené době se v zajetí pasovského biskupa
Hermanaricha ocitl neznámo jakým způsobem
i Metoděj. V listopadu 870 uspořádali bavorští
biskupové jakousi synodu, na které označili
Metoděje za uzurpátora a uvěznili jej. Dva a půl
roku strávil Metoděj v ponižujících podmínkách
v cele kláštera Reichenau.
Mezitím se Svatopluk ujal vlády na Moravě,
duben - červen

ze které byli vyhnáni v době protifranckého povstání bavorští
duchovní. Byla tedy žádoucí přítomnost vlastního biskupa.
Na zásah papeže Jana VIII. byl Metoděj osvobozen, zakázána
však byla slovanská liturgie. Metoděj se však hned na Moravu
nevrátil a dal přednost Blatnohradu. Teprve po uzavření
forchheimského míru mezi Ludvíkem Němcem a Svatoplukem
v roce 874 se odebral na Moravu.
Vztah knížete a biskupa však měl do ideálu daleko.
Svatopluk se přikláněl k latinské bohoslužbě a opět popřával
sluchu franským kněžím. Nejvíce jistému Wichingovi. Ti
Metoděje obviňovali z nejrůznějších úchylek (spor o filioque,
liturgie, penitenciální praxe). Oba muži měli patrně odlišné
představy o fungování církve. Metoděj byl na konec na
základě stížností kněze Jana z Benátek předvolán do Říma.
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Ve stejný čas tam docestoval i Wiching. Metoděj se však
v Římě dokázal obhájit a papež Jan VIII. vydal v červnu
880 bulu Industriae tuae pro Svatopluka, ve které potvrdil
Metodějovu arcibiskupskou hodnost i výlučné postavení.
Za biskupa nitranské církve byl ovšem vysvěcen Wiching,
a se souhlasem Metodějovým měl být knížetem vyslán kněz,
který by byl vysvěcen na biskupa jiného moravského kostela.
Povolena byla i slovanská liturgie, ovšem evangelium mělo
zaznít nejprve latinsky.
Tak byla fakticky založena moravská církevní provincie,
jejímž metropolitou se Metoděj stal. Podle kanonických
pravidel mu měli asistovat dva sufragáni, nitranský Wiching
a další, vybraný Svatoplukem.
Wiching si z Říma pospíšil a předložil Svatoplukovi
padělanou písemnost, podle které se stal jakýmsi kurátorem
nehodného Metoděje. Ten si stěžoval papeži, který v březnu
roku 881 vše uvedl na pravou míru. Metodějovi tehdy
zbývalo pět let života. Ještě jednou navštívil Konstantinopol
na pozvání císaře Basileia, setkal se zde i s opětovně
nastoleným patriarchou Fótiem. Přeložil Písmo (s výjimkou
knih Makabejských). Pokřtil českého knížete Bořivoje
a řídil svěřenou církev i navzdory udavačnému Wichingovi
a nepřejícímu knížeti. Zemřel 6. dubna 885.
Svatopluk s Wichingem poté fakticky zničili dílo
Konstantina a Metoděje, když vyhnali jejich žáky. Papež
dokonce uvěřil i Wichingovým křivým nařčením na adresu
zesnulého arcibiskupa. Nakonec Wiching Svatopluka opustil
a tak zůstala Morava bez biskupa. Slovanskou liturgii se při
životě pokusili udržet čeští Přemyslovci a svého rozkvětu se
dočkala v Bulharsku. Dílo soluňských bratří však nezůstalo
zapomenuto.
Petr Eckl

A jsme opět na konci…
Čeho? No přece školního roku! Utekl jako voda a my
stojíme na prahu krásných, tolik očekávaných prázdnin. Než
se ale rozejdeme a rozjedeme každý na ty své, ohlédneme se
ještě za posledním čtvrtletím letošního školního roku.
Rozešli jsme se těsně před tradičním velikonočním
turnajem, který jsme zakončili velkým finále před
velikonočními prázdninami. Do turnaje se přihlásili téměř
všichni žáci školy a všichni si za své výkony odnesli spoustu
sladkých velikonočních dobrot a vítězové ve stolním tenisu
i diplomy. Ihned po Velikonocích jsme zaznamenali veliký
úspěch. Žákyně 4. ročníku se zúčastnila celorepublikové
soutěže „Vypravuj“. Spočívala v poutavém vyprávění přečtené
knihy. Toto vyprávění o Marii Terezii nahrál žák 5.ročníku
a bylo zasláno porotě a zveřejněno na yotube. V konkurenci
200 účastníků se naše žákyně probojovala do finále mezi
7 nejlepších, které se konalo v Praze 6. dubna a kterého
se zúčastnila. Někteří naši žáci se také zúčastnili výtvarné
soutěže „Re:publika 1918 - 2018“ v rámci stoletého výročí
vzniku Československa. Žáci vytvářeli koláže ze starých
dobových fotografií a tyto práce jsou vystaveny na brněnském
výstavišti. 11. dubna se ve škole konal zápis dětí do 1. ročníku
naší školy. A protože byl zápis těsně po Velikonocích, plnili
naši malí předškoláci úkoly s velikonočním zajíčkem, kterého
nakonec dostali v perníkové podobě. Letos se snesli na
školkovou zahradu malé čarodějnice a čarodějové trošku dříve
a to už 27. dubna, protože 30. dubna jsme byli plavat a ten den
si to všichni užili na čarodějném dni, který pro ně přichystal
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

„Hostinec na hřišti“, za což moc děkujeme.
2. května nás opět navštívilo maňáskové divadlo
Horákových z Hodonína s pohádkou „O zakleté kočičce“
s tematikou mezilidských vztahů. 9. května si všichni žáci ve
škole vyráběli s pracovnicí domečku z Moravského Krumlova
látkové tašky pro maminky k jejich svátku. Mohli si je ozdobit
pomocí šablonek nebo vlastní malbou. 10. května jsme měli
hned dvě akce najednou pro všechny naše malé kamarády ze
školky i pro všechny školáky. Prolínala se dopravní výchova
na mobilním dopravním hřišti s výukovým programem
„Zvyky a obyčeje cizích zemí“ animátorky Olgy Sigid. I když
to bylo trošku náročnější na organizaci, vše se nakonec
zvládlo. 15. května se 4 naši žáci zúčastnili plaveckých závodů
v Hustopečích, kam jezdíme na plavecký výcvik. Děkuji
touto cestou rodičům, kteří zajistili dopravu na tyto závody.
16. května navštívili žáci 1.a 2. ročníku v rámci projektu
„Pasování prvňáčků“ a „Škola naruby“ městskou knihovnu
v Moravském Krumlově a nad knížkou si povídali s knihovnicí
o šikaně, přátelství a kamarádství a vyrobili si malý dáreček.
22. května se ještě všichni ve školce i ve škole učili správně
pečovat o své zoubky s nastávající mladou zubní lékařkou.
A už jsme se pomaličku přehoupli do posledního školního
měsíce června, který bývá vždycky tak trošku divoký, nervózní
ze závěrečných prověrek a bohatý na plno akcí. Letos byl
ještě umocněn velice teplým, tudíž únavným, počasím. Hned
1. června jsme se tradičně zúčastnili „Jahodového poháru“
ve vybíjené a kopané v Olbramovicích. Naši malí fotbalisté
obsadili 4. místo a děvčata ve vybíjené obsadila 6. místo. Hlavně
si ale všichni zasportovali a změřili síly s ostatními školami
i když jako malinká škola nemáme takovou možnost výběru
žáků. Oslavili jsme tak „Den dětí“ jehož oslavy pokračovaly
v neděli 3. června „II. dětskou olympiádou“ v areálu školy
a školky. Tuto olympiádu pro všechny děti připravila Školská
rada při ZŠ a MŠ v Jezeřanech-Maršovicích ve spolupráci
s obcí a všemi organizacemi v obci. V pondělí 11. června bylo
našich 11 prvňáčků panem králem Abecedou a pracovnicemi
knihovny z Moravského Krumlova pasováno na malé čtenáře.
Při pasování dostali krásnou knížku a od paní učitelky voňavý
perníček pro malého čtenáře. Voňavý perníček a knížku pro
nejlepšího čtenáře doslal i žák 2.ročníku. V pátek 15. června
jsme sportovali už na XVI. ročníku atletické olympiády
malotřídních škol. I tentokrát jsme byli úspěšní. Získali jsme
4 první místa, 2 druhá místa a 2 třetí místa. V celkovém
hodnocení škol jsme obsadili bronzové třetí místo a přivezli si
další pohár do naší bohaté sbírky. 19. června jsme se vydali
linkovým autobusem na společný školní výlet do Brna.
Z agentury BRNOHLED na nás už čekali detektiv Holmes
a jeho asistentka Bára, kteří nás provedli hrobkou Kapucínů,
prohlédli jsme si Brno z věže kostela Petrov, navštívili jsme
kasematy hradu Špilberk, poznali brněnského draka a kolo
a k nim vázané legendy. Samozřejmě došlo i na nákup nějakých
suvenýrů a dobré zmrzliny.
Teď už jen všichni očekáváme poslední den školního
roku, kdy zhodnotíme celý školní rok, vyhodnotíme sběr
léčivých bylin a nejlepšího čtenáře školy, rozloučíme se se žáky
5. ročníku, dostaneme vysvědčení a budeme se těšit na ty naše
vysněné prázdniny!
Vážení spoluobčané! Vzhledem k novému nařízení EU
o ochraně osobních údajů (GDPR), které platí od 25. května,
nemůžeme zveřejňovat jména a příspěvky našich žáků bez
výslovného souhlasu jejich zákonných zástupců. V novém
školním roce tuto problematiku ošetříme a budete si moci opět
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prohlédnout a přečíst práce našich žáků.
Na úplný závěr školního roku bych chtěla poděkovat všem,
kteří škole a školce pomáhají a podporují ji. Všem paním
učitelkám za obětavou práci s dětmi během celého školního
roku nejen v rámci své pracovní náplně, ale i ve svém volném
čase a není toho málo. Paním kuchařkám za to, že nám chutná
a paním uklízečkám za pěkné a čisté prostředí. Všem přeji, ať
si v rámci možností odpočinou a dovolenou stráví v pohodě
a podle svých představ.
Tak na shledanou v novém školním roce 2018 – 2019!
Mgr. Květoslava Bílová, ředitelka školy

3.

Jan Machala

7

4.

Václav Šles

5

5.

Aleš Klopar

4

6.

Michal Bíla

3

Vlastimil Trmal

3

8.

Radek Šles

2

9.

Michal Hájek

1

10.

Martin Forman

1

Nejvíce odehraných minut

TJ Jezeřany-Maršovice sezóna 2017/2018

Poř.

Jméno, Příjmení

celkem

1.

Milan Šles

2 268

2.

Karel Břinek

2 085

3.

Michal Hájek

2 035

4.

Aleš Klopar

1 998

5.

Michal Kampas

1 764

6.

Vlastimil Trmal

1 632

7.

Jiří Majer

1 381

8.

Jakub Popela

1 316

9.

Michal Bíla

1 194

10.

Václav Šles

987

V sezóně 2017/2018 v TJ Jezeřany-Maršovice působila dvě
fotbalová družstva. Družstvo mužů hrálo v okresním přeboru
a družstvo přípravky v okresní soutěži přípravek skupina C.
MUŽI
Celek mužů se podruhé v historii stal vítězem
okresního přeboru!
Do hry se během sezóny zapojilo celkem 21 hráč. Devět
z nich odehrálo více jak 1 000 minut, nejvíce minut odehrál
Milan Šles, Karel Břinek a Michal Hájek. Alespoň jeden gól
vstřelilo 10 hráčů. Nejlepším střelcem týmu byl Jakub Popela
s 19 góly, druhý Milan Šles se 16 góly a třetí Jan Machala se 7
góly.
Za celou sezónu žádný z hráčů neobdržel červenou kartu,
žlutou kartu dostalo celkem 12 hráčů, nejvíce 7 karet Jan
Machala a Vlastimil Trmal, třetí na pomyslném stupni vítězů
jsou se 6 kartami Jakub Popela a Jiří Majer.
Konečná tabulka – Znojemské pivo Okresní přebor muži
Poř. Tým

Záp

V

R

P

Skóre Body

6

61:48

54

1.

TJ Jezeřany-Maršovice

26

17

3

2.

FCC SK Únanov

26

16

4

6

81:37

52

3.

TJ Hostim

26

13

2

11 65:66

41

4.

TJ Družstevník Starý
Petřín

26

11

6

9

62:54

39

5.

Sokol Litobratřice

26

11

6

9

68:63

39

6.

FK Znojmo B

26

11

3

12 61:60

36

7.

TJ Višňové A

26

9

8

9

43:49

35

8.

SK Sokol Jaroslavice A

26

11

1

14 65:74

34

9.

FK Práče A

26

9

6

11 49:58

33

10.

TJ Suchohrdly

26

10

2

14 64:61

32

11.

Sokol Dobšice B

26

10

2

14 69:78

32

12.

TJ Sokol Božice A

26

9

5

12 52:52

32

13.

TJ Družstevník
Hostěradice

26

9

3

14 56:70

30

14.

SK Chvalovice

26

9

3

14 51:77

30

Poděkování všem hráčům za předvedené výkony a dobré
výsledky, vedení klubu za zázemí, věrným fanouškům
a sponzorům za podporu.
PŘÍPRAVKA
Co se týká celku přípravky tak přinášíme její výsledky pouze
za jaro 2018, kdy si v přípravce zahrálo celkem 16 dětí pod
vedením Radka Šlese mladšího. Přípravka obsadila v tabulce 9.
místo a odehrála celkem 18 utkání, všechny zápasy odehráli
Ondřej Křivánek, Radim Rejda, Radek Šles, Jiří Voda a Natálka
Vodová, 17 zápasů Michal Kadlec, Valentýna Rejdová, 12
zápasů Vojta Buchmayer, Jiří Ruibar, 11 zápasů odehrál Filip
Vlasák, 10 zápasů David Podhrázký, Pavel Slavík a Matouš
Tesař, 5x za přípravku nastoupila Eliška Kousalová, 3x Daniel
Mucha a 2x Vojtěch Abrahám. Nejvíce gólů 16 vstřelit Ondřej
Pokorný, 14 Radim Rejda a 8 Jiří Ruibar. Červená nebo žlutá
karta nebyla ani jedna.
Poděkování patří všem hráčům, jejich vedení, rodičům
a fanouškům a všem přejeme hodně radosti z fotbalu.
Konečná tabulka – Kinderwelt
Okresní soutěž přípravek sk. B JARO

Nejlepší střelci branek

Poř.

Tým

Záp

V

R

P

Skóre

Body

1.

Hostěradice

18

18

0

0

203:28

54

2.

Olbramovice

18

15

0

3

198:34

45

3.

Jamolice

18

12

1

5

135:73

37

4.

Miroslav

18

12

0

6

140:69

36

Poř.

Jméno, Příjmení

celkem

5.

Oleksovice

18

9

1

8

74:126

28

1.

Jakub Popela

19

6.

Břežany/Božice

18

9

0

9

93:106

27

2.

Milan Šles

16

7.

Práče

18

5

1

12

74:160

16

duben - červen
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8.

Suchohrdly
u Miroslavi

18

4

0

14

65:162

12

9.

JezeřanyMaršovice

18

2

1

15

53:173

7

10.

Vedrovice

18

2

0

16

33:137

6

Přípravka – nejlepší střelci branek
Poř.

Jméno, Příjmení

celkem

1.

Ondřej Křivánek

16

2.

Radim Rejda

14

3.

Jiří Ruibar

8

4.

Radek Šles

6

5.

Natálka Vodová

5

6.

Jiří Voda

2

7.

Michal Kadlec

1

Matouš Tesař

1

RR Předávání poháru

Všem příznivcům jezeřansko-maršovického fotbalu přejeme
krásné prázdniny a s fotbalem, v nové sezóně 2016-2017, kdy
oslavíme 60 let fotbalu, neshledanou.

RR Předávání poháru za vítězství v okesním přeboru ročník 2017-18

RR Fanoušci

RR Vítězný tým

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic
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Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody
Označení června jakožto měsíce
Bažant na Sobotce
myslivosti sice patří mezi nejmladší
tradice české myslivosti, přesto je tomu
již přes půl století. Červen je časem
přelomu jara a léta, časem nejdelšího
slunečního svitu a nejkratší noci.
V červnu je příroda plná života, vše bují,
kvete, rodí se mláďata. Celá příroda
potřebuje naši ochranu a péči. Tento
neustálý koloběh života si myslivci
plně uvědomují. Myslivost není totiž
jen pouhým lovem, ale je to především
péče o zvěř a velká snaha o zachování
přírodního prostředí zvěře. A právě
v tomto období zaměřujeme svoji
činnost na ochranu nových životů,
pečujeme o klid v přírodě. Sklízíme
seno pro zvěř na zimu, rozvážíme vodu
do napáječek v době sucha a strádání
zvěře. Toto nám letos usnadní
malotraktor, který jsme zakoupili
s pomocí dotace obdržené od obce.
Naše spolková činnost se zaměřuje
i na společenské akce jako je střelecká
soutěž, soutěže pro děti a mládež.
V sobotu 16. června se uskutečnila
střelecká soutěž „Bažant na Sobotce“
na myslivecké střelnici. Tohoto 27.
ročníku se zúčastnilo 35 soutěžících
z řad myslivců, ale i nemyslivců, občanů
z obce. Vítězem se stal Marek Wunsch
z mysliveckého spolku Javůrek.
Z našich myslivců se nejlépe umístil
Radovan Eckl a to na 8. místě. Z občanů
obce se Václav Uhlíř umístil na pěkném
19. místě. Letošní soutěž byla také
zajímavá tím, že se střílel nejen Zákop,
tak jako v minulých létech, ale i Parkur
a to díky dohodě s vinohradníkem
a vinařem panem Zdeňkem Formanem.
V neděli 17. června se uskutečnila
soutěž dětí a mládeže na Sobotce.
Soutěžilo
se
ve
vědomostních
disciplínách jako je určování zvěře
a ptáků podle fotografií, poznávání
se každoročně a nejen v červnu – měsíci myslivosti obrací na
rostlin a stromů, poznávání ptáků a zvířat podle zvuků.
V disciplínách zručnosti se soutěžilo ve střelbě ze vzduchovky, všechny spoluobčany, mládež a dospělé, važme si přírody,
v házení šipek, kuželkách a dalších disciplínách. Děti byly chraňme její obyvatele. Chovatelé psů, nepouštějte své čtyřnohé
rozděleny do dvou kategorií a to na mladší do 9 roků, kde miláčky volně pobíhat po honitbě. Uvědomte si, že stačí, aby pes
soutěžilo 39 dětí a na starší nad 9 roků, kde soutěžilo 29 dětí. vyrušil hnízdící bažantí slepici a celá snůška je zničena. Bažantí
V kategorii mladších zvítězil Jiří Ruibar a v kategorii starších slepice se více na hnízdo nevrátí. Narazíte-li při procházce
Eliška Kousalová. Děti obdržely diplomy za první tři místa, přírodou na malé srnčátko, zdánlivě opuštěné, nehlaďte je, ani
vybraly si věcné dary, dostaly občerstvení a opékaly se špekáčky.
je nenoste domů. Takové mládě zpravidla přes veškerou lidskou
To vše se uskutečnilo za vydatné pomoci našich sponzorů
péči uhyne. Budete-li se chovat v přírodě tiše a ohleduplně, ona
jako je například Agrospol, JAVAZD, Jiří Ruibar, Stanislav
Procházka, ale i mnoho dalších. Poděkování si zaslouží i ti, kteří se vám odmění nezapomenutelnými zážitky.
tyto akce organizovali, ať to byla střelecká soutěž, tak i soutěže
dětí, například paní Lada Kousalová, Helena Troppová, Kamila
Dvořáková a mnoho dalších, jak myslivců, tak i jejich žen
a rodinných příslušníků.
Myslivci mysliveckého spolku Sobotka Jezeřany-Maršovice

duben - červen

Za pochopení a ukázněnost všem chápavým a rozumným
návštěvníkům přírody děkují myslivci.
Za MS SOBOTKA Jezeřany-Maršovice
Jiří Musil, předseda výboru MS
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Dětský den na Sobotce

Společenská
kronika
od 01. 03. 2018 do 30. 06. 2018
vv Životní jubilea
50 let
Pavel Kuzma
Jiří Pelikán
55 let
Eduard Novotný
Radek Šles
60 let
Alois Očenášek
Miroslav Boudný
Pavel Musil
65 let
Tomáš Vlasák
70 let
František Böserle
Jan Eckl
Stanislava Fráňová
75 let
Zdeňka Musilová
Anna Slavíková
80 let
Vlastislav Dočekal
Jan Boček
Bohuslav Heikenwälder
92 let
Pavlína Holíková

Přehled výstav v Jihomoravském kraji
Výbor ČSCH Jezeřany-Maršovice Vás zve na návštěvu výstav:
Termín

Místo

Poznámka

30. 06. – 01. 07.

Ořechov

Jakubská pouť

Ivančice

01. 09. – 02. 09.

Branišovice

zatím není určeno

Blučina

01. 09. – 02. 09.

Žabčice

15. 09. – 16. 09.

Mikulov

22. 09. – 30. 09.

Prosiměřice

+ krajská výstava mládeže

28. 09. – 30. 09.

Jezeřany-Maršovice

okresní výstava

06. 10. – 07. 10.

Bohdalov

Vysočina

13. 10. – 14. 10.

Práče

13. 10. – 14. 10.

Třebíč

zatím není určeno

Brno

27. 10. – 28. 10.

Brno

08. 12. – 09. 12.

Moravské Bránice

okresní výstava mláďat

vv Narozené děti
Veronika Čechová
Tereza Hudcová
Blahopřejeme rodičům k narození jejich dítěte
a srdečně je vítáme do života v naší obci.
vv Úmrtí
Lubomír Boudný
Josef Fleischer
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou
soustrast.

Výbor ČSCH Jezeřany-Maršovice

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší
a pevné zdraví do dalších let.
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vv Pohyb obyvatelstva
Přistěhovaní: 3
Odstěhovaní: 4
Narození: 2
Zemřelí: 2
K 30. 06. 2018 má Obec Jezeřany-Maršovice
774 obyvatel.
Jezeřany: 475
Maršovice: 299
Muži: 394
Ženy: 380
duben - červen

SDH – Oslava 75. výročí založení SDH v Maršovicích

RR Průvod

RR Vyproštění zraněného z vozidla

RR Útok mladých hasičů

RR Společná fotografie

duben - červen
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Vítání občánků 2018
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