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Zápis z ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce č. 05/2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva
obce č. 06/2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva
obce č. 07/2018
Příspěvky:
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a vánočního období
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zvoní v nich …
Příspěvky žáků o Vánocích
CHOVATELÉ – hodnocení činnosti ZO
Ostatní, pozvánky:
VAS – Informace o stavbě
„Úpravna vody Loděnice –
rekonstrukce“
Živý betlém
Vánoční bohoslužby
Proměny venkovské architektury
(Brno)
Putování za betlémy
Svatojánský košt vín
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od 01.10.2018 do 31.12.2018
Fotogalerie:
Václavské Hody
Setkání seniorů
Dřevěný betlém
Mikulášská nadílka

Vážení spoluobčané,
stejně jako loni a stejně jako
v předchozích letech se téměř každý z nás
nestačí divit, jak rychle nám zase ten
letošní rok utekl. Ve dnech, kdy se vám
dostává do rukou poslední číslo našeho
obecního zpravodaje, nás dělí již jen několik
dní od Štědrého dne a pak již jen týden
do konce kalendářního roku. V této době
bilancujeme uplynulé období a plánujeme
na období příští. Proto mi dovolte, abych
se i já v krátkosti zmínil o dnech minulých
a příštích.
V říjnu se konaly volby do zastupitelstev
obcí. Na základě výsledků voleb se dne
30. října sešlo nové zastupitelstvo obce,
na kterém jsem byl zvolen starostou obce.
Znovu bych chtěl poděkovat Vám všem
občanům Jezeřan-Maršovic za účast v těchto
volbách a zastupitelstvu obce za zvolení
do funkce. Této důvěry si vážím a zároveň mě
zavazuje k tomu, abych svou funkci vykonával
co nejlépe. Moje poděkování patří i všem
členům minulého zastupitelstva obce a všem
spoluobčanům, kterým není život v naší obci
lhostejný a kteří jste se v uplynulém období
angažovali v různých oblastech života naší
obce a aktivně pracovali ve prospěch všech
našich spoluobčanů. Věřím, že tak budou
činit i nadále a chci všechny ubezpečit, že
dveře na radnici budou vždy otevřené, že
budeme ochotně naslouchat všem názorům
a námětům, podpoříme aktivitu občanů
a dobré nápady budeme realizovat. Jsem
přesvědčen, že navážeme na to dobré, co
se nám v uplynulém období podařilo a že se
poučíme z chyb, kterých jsme se dopustili.
V uplynulém volebním období jsme
úspěšné dokončili výstavbu splaškové
kanalizace a věnovali jsme se rekonstrukci
a opravám obecních budov, zejména

kulturnímu domu, základní a mateřské škole
a obecním bytům. Rovněž jsme schválili nový
územní plán obce. V následujícím období nás
čeká dokončení již zahájených akcí, zejména
vybudování splaškové kanalizace a oprava
komunikace na Pérkách, místní komunikace
v lokalitě Za kostelem a na Panšule a příprava
výstavby nové požární zbrojnice. Nadále
budeme rozvíjet program odpovědného
nakládání s odpady a podporovat občanské
aktivity, spolky a společenské organizace,
které jsou pro život naší obce a všech občanů
velmi prospěšné a rozmanitost jejich aktivit
obohacuje nás všechny.
A teď bych se vrátil k nadcházejícím
dnům. Čeká naše společná tradiční
akce Živý betlém, která se koná v samý
předvečer vánočních svátků, letos to bude
v poslední adventní neděli. Věřím, že nám
pomůže se zastavit a naladit se na krásnou
a jedinečnou atmosféru vánočních svátků.
Letos o to více, že nejen shlédneme
živý příběh betlémského narození Ježíše
Krista, který nám zprostředkují naše děti
a mládež ve svém vystoupení, ale následně
i v představení zbrusu nového obecního
dřevěného figurálního betlému. Ten pro nás
po celý rok vytvářel pan Antonín Špaček,
který v sobě objevil vedle talentu kováře
i talent řezbáře. Jsem přesvědčen, že stejně
jako my, co jsme mohli sledovat přípravy,
ale i vy budete z jeho díla nadšeni a že jeho
betlém bude ozdobou a chloubou naší obce.
Budeme se těšit.
Závěrem mi dovolte, abych Vám a vašim
rodinám, nejen za sebe, ale i za všechny
členy obecního zastupitelstva a pracovníky
obce, popřál krásné Vánoce a v novém roce
hodně štěstí a zdraví.
Ing. Petr Slavík, starosta

INFORMACE
OBČANŮM
Dovolená o svátcích
Obecní úřad Jezeřany-Maršovice
bude ve dnech 21. 12. 2018 až 31.
12. 2018 uzavřen z důvodu čerpání
dovolené.
Odpadové hospodářství v naší
obci
Již téměř rok v naší obci nově
nakládáme (třídíme) směsný odpad
v souladu s přijatými Pravidly
k Motivačnímu a evidenčnímu systému
pro odpadové hospodářství (dále jen
„MESOH“). Konečné výsledky ještě
nemáme k dispozici, ale již nyní můžeme
říci, že je úspěšný.
Zastupitelstvo
obce
schválilo
novou Obecně závazná vyhláška
obce Jezeřany-Maršovice č. 1/2018,
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů, ve které je schválena úleva pro
poplatníky, kteří se zapojili do MESOH
v obci a stanovil hodnotu jednoho EKO
bodu na 10 Kč a maximální možná
úleva může činit 70% výše stanoveného
poplatku.
Již nyní můžeme uvést, že
na maximální úlevu 350 Kč (pro rok
2019 tak budou mít poplatek 150 Kč
nikoli 500) získá 17 domácností, úlevu
250 až 350 Kč cca 15 domácností, úlevu
150 až 250 Kč cca 50 domácností, úlevu
do 150 Kč cca 115 domácností a žádnou
úlevu, protože se nezapojili, nezíská cca
25 % domácností.
Ke komplexnějšímu zhodnocení
systému se vrátíme v příštím čísle
obecního zpravodaje.
Samostatnou
přílohou
tohoto
zpravodaje je Harmonogram svozu
odpadů v roce 2019.
Poslední svoz směsného odpadu
v tomto roce se v naší obci uskuteční
ve čtvrtek 27.12.2018.
Místní poplatky v roce 2018
Místní poplatky se v roce 2018
nemění a zůstávají stejné jako v roce
2018.
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Poplatek ze psů
Poplatek platí držitel psa.
Sazba poplatku za kalendářní rok
činí:
za prvního psa - 100,-Kč,
za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele psa - 150,-Kč,
za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu - 80,-Kč, za druhého
a každého dalšího psa - 120,-Kč.
Poplatek za odpady
-

Poplatek platí:
fyzická osoba, která má v obci trvalý
pobyt,
se fyzická osoba, která má
ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu,

Sazba poplatku za kalendářní rok
činí: 500,-Kč, ale nově od 01.01.2019
je obecně závaznou vyhláškou zavádí
úleva, která se poskytuje poplatníkům,
vymezeným,
kteří
se
zapojili
do Motivačního a evidenčního systému
pro odpadové hospodářství (MESOH)
a maximální možná úleva činí 70% výše
stanoveného poplatku, tj. 350 Kč.
Úhrada poplatků
Poplatky jsou splatné nejpozději
do
konce
května
příslušného
kalendářního roku.
Na Obecním úřadě můžete poplatky
uhradit od března (s ohledem na přechod
na nové účetnictví a zavedením slev)
v úřední dny: pondělí a středa od 8.00
do 17.00 hodin nebo převodem
na účet Obce Jezeřany-Maršovice č.ú.
1582194339/0800, variabilní symbol =
číslo popisné rodinného domu.
Nebudou-li poplatky zaplaceny
včas a ve správné výši, vyměří obecní
úřad poplatek platebním výměrem
nebo
hromadným
předpisným
seznamem.
Včas
nezaplacené
poplatky mohou být zvýšeny až
na trojnásobek.
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Ze zasedání
zastupitelstva obce
ZÁPIS z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
č. 05/2018 konaného dne 30.10.2018
Ad. 01: Zahájení
Dosavadní starosta (PS) zahájil zasedání
zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) v 18:00
hod. Přivítal zvolené členy ZO a přítomné
spoluobčany a konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno a vyhlášeno, v souladu s §
92 a § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o obcích“). Informace
o místě, době a navrženém programu
zasedání ZO byla zveřejněna, v souladu se
zákonem o obcích, na úřední desce obecního
úřadu od 22.10.2018, současně způsobem
umožňující dálkový přístup (na „elektronické
úřední desce“). a způsobem v místě obvyklým,
hlášením v místním rozhlase. Členové ZO
byli svoláni elektronickou poštou.
PS dále konstatoval přítomnost
nadpoloviční většiny členů ZO a podle §
92 odst. 3 zákona o obcích je zasedání ZO
usnášeníschopné. Je přítomno 9 členů ZO.
Použité iniciály členů ZO:
Lukáš Badin (LB), Ing. Ondřej Čáp (OČ),
Mgr. Petr Eckl (PE), Mgr. Svatava Hájková
(SH), Milan Hamala (MH), Radek Podhrázký
(RP), Mgr. Bohuslav Slavík (BS), Ing. Petr
Slavík (PS), Ing. David Tesař (DT).
Složení slibu členy ZO
Před zahájením zasedání bylo členům ZO
(při prezenci) předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon o volbách“).
PS v souladu s § 69 odst. 2 zákona
o obcích vyzval přítomné členy ZO ke složení
slibu. Před složením slibu je upozornil, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu
s výhradou má za následek zánik mandátu
dle § 55 zákona o volbách.
Složení slibu proběhlo tak, že PS přečetl
slib uvedený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji
na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích
občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením
slova „slibuji“ a podpisem na připraveném
archu (Slib člena zastupitelstva obce).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit
slib ani nesložil slib s výhradou.
Ad. 02: Schválení pořadu jednání
(určení ověřovatelů a zapisovatele,
námitky proti zápisu)
PS seznámil přítomné s návrhem pořadu
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
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návrhy a ZO pořad jednání schválilo.
Usnesení č. 01/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje
následující
pořad
jednání
ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 05/2018
1. Zahájení (složení slibu)
2. Schválení pořadu jednání (určení ověřovatelů a zapisovatele, námitky proti
zápisu)
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení, které funkce budou členové
zastupitelstva obce vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění
b) určení způsobu volby starosty
a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
4. Zřízení výborů zastupitelstva obce
a) určení počtu členů výborů
b) volba předsedy a členů finančního
výboru
c) volba předsedy a členů kontrolního
výboru
d) volba předsedy a členů kulturního
výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva obce
6. Rozpočtové opatření č. 7/2018
7. Diskuse
8. Ukončení
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Zápis a výpis usnesení z minulého
zasedání ZO byly vyvěšeny na úřední desce
od 03.10.2018 do 19.10.2018. Členové ZO
neměli vůči zápisu žádné námitky.
PS jako ověřovatele navrhl LB a SH
a zapisovatelem určil BS.
ZO a přítomným občanům byla
před hlasování dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO ověřovatele schválilo.
Usnesení č. 02/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu z ustavujícího
zasedání Zastupitelstva obce JezeřanyMaršovice č. 05/2018 Lukáše Badina
a Mgr. Svatavu Hájkovou.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 03: Volba starosty a místostarosty
a) určení, které funkce budou členové
zastupitelstva obce vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění
PS navrhl, aby funkce starosty obce byla
vykonávána nadále jako uvolněná ve smyslu
§ 71 zákona o obcích.
ZO a přítomným občanům byla
před hlasování dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO dlouhodobé uvolnění schválilo.
Usnesení č. 03/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje, že pro výkon funkce starosty bude
člen zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn.
Hlasování:

říjen - prosinec

9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) určení způsobu volby starosty
a místostarosty
PS konstatoval, že nestanoví-li ZO jinak,
probíhá volba starosty a místostarosty
veřejně hlasováním. Změnu způsobu
hlasování musí schválit ZO.
Při veřejného hlasování v případě,
že bude navrženo více kandidátů, bude
o jednotlivých kandidátech hlasováno
v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž pro
platném zvolení konkrétního kandidáta již
nebude v hlasování pokračováno.
V případě tajné volby budou hlasy
jednotlivými
členy
ZO
odevzdány
do připravené hlasovací urny, následně budou
zkontrolovány a sečteny společně ověřovateli
zápisu a případným členům ZO bude
umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
PS vyzval členy ZO k přednesení návrhů
na změnu způsobu hlasování.
MH podal návrh na tajnou volbu starosty
a místostarosty.
ZO a přítomným občanům byla
před hlasování dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné další
návrhy a ZO tajnou volbu schválilo.
Usnesení č. 04/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje tajný způsob volby starosty
a místostarosty stanoveným postupem.
Hlasování:
6 (PS, LB, OČ, MH, RP, BS) pro – 0 proti –
3 se zdrželi (PE, SH, DT)
c) volba starosty
PS vyzval členy ZO k podávání návrhů
na funkci starosty.
SH navrhla do funkce starosty
dosavadního starosty Ing. Petra Slavíka.
ZO a přítomným občanům byla před
hlasování dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné další návrhy a bylo
přistoupeno k tajné volbě starosty obce.
Členům ZO byly předány na místě
vytištěné hlasovací lístky, po odhlasování
všech členů ZO, provedli ověřovatelé zápisu
kontrolu a sečtení hlasů a sdělili ZO výsledky
tajné volby starosty, když do urny bylo
vloženo 9 hlasovacích lístků a platných jich
bylo 9. Pro kandidáta Ing. Petra Slavíka bylo
9 hlasů.
Starostou obce byl zvolen Ing. Per Slavík.
Usnesení č. 05/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
volí starostou obce Ing. Petra Slavíka.
Po volbě pokračoval ve vedení jednání
ZO Ing. Petr Slavík (dále jako „starosta“),
který poděkoval občanům za účast
na volbách do zastupitelstva obce a členům
ZO a občanům za projevenou důvěru. Dále
poděkoval občanům, kteří se angažovali
v uplynulém období ve prospěch obce a věří,
že spolupráce bude nadále pokračovat, že
bude nadále naslouchat jejich názorům
a námětům, podpoří jejich aktivitu a dobré
nápady bude realizovat. Zmínil významné
akce, které se v minulém volebním období
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podařilo realizovat, a představil projekty,
které nás čekají v období následujícím. Bude
záležet nejen na finančních možnostech
obce a připravenosti projektů, ale zejména
na shodě členů ZO, které akce budou
realizovány a kdy.
Závěrem znovu poděkoval za důvěru
a vyslovil přesvědčení, že všichni společně
budeme pokračovat v práci pro další rozvoj
naší obce, ve prospěch všech občanů.
d) volba místostarosty
Starosta vyzval členy ZO k podávání
návrhů na funkci místostarosty.
DT navrhl do funkce místostarosty
Mgr. Petra Eckla.
LB navrhl do funkce místostarosty zvolit
Ing. Onřeje Čápa.
BS veřejně podpořil kandidáta Mgr. Petra
Eckla.
ZO a přítomným občanům byla
před hlasování dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné další
návrhy a bylo přistoupeno k tajné volbě
místostarosty obce.
Členům ZO byly předány hlasovací
lístky, po odhlasování všech členů ZO,
provedli ověřovatelé zápisu kontrolu
a sečtení hlasů a sdělili ZO výsledky tajné
volby místostarosty. Do urny bylo vloženo 9
hlasovacích lístků a platných jich bylo 9. Pro
kandidáta Mgr. Petra Eckla byly 4 hlasy, pro
kandidáta Ing. Ondřeje Čápa bylo 5 hlasů.
Místostarostou
obce
byl
zvolen
Ing. Ondřej Čáp.
Usnesení č. 06/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
volí místostarostou obce Ing. Ondřej Čáp.
OČ poděkoval členům ZO za podporu.
Ad.05: Zřízení výborů zastupitelstva
obce
a) určení počtu členů výborů
Starosta informoval o povinnosti zřídit
finanční a kontrolní výbor podle § 117 odst.
2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích,
neboť funkční období výborů předchozího
ZO zaniklo spolu se zánikem původního ZO.
Počet členů výboru musí být lichý (§ 117
odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční
a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy
(§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru
mohou být členové zastupitelstva i jiné
osoby, pouze předsedou výboru může být
jen člen ZO (§ 117 odst. 4 zákona o obcích).
Členy kontrolního nebo finančního výboru
nemůže být starosta, místostarosta ani
osoby zabezpečující rozpočtové a účetní
práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1
zákona o obcích).
Vedle finančního a kontrolního výboru
pracoval v naší obci i výbor kulturní.
Kulturní výbor bude organizovat některé
kulturní a společenské akce v naší obci
a spolupracovat s ostatními společenskými
organizacemi a spolky.
Starosta navrhl, aby ZO zřídilo všechny
tři výbory, přičemž každý z nich bude mít
nejméně tři členy.
ZO a přítomným občanům byla před
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hlasováním dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO zřízení výborů a počet členů
výborů schválilo.
Usnesení č. 07/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje zřízení finančního, kontrolního
a kulturního výboru, které budou minimálně
tříčlenné.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) volba předsedy a členů finančního
výboru
Starosta vyzval členy ZO k podávání
návrhů na funkci předsedy a členů
finančního výboru, sám na předsedy navrhl
Mgr. Bohuslava Slavíka a za členy Lukáše
Badina a Ing. Davida Tesaře. O předsedovi
a členech výboru bude hlasováno samostatně.
ZO a přítomným občanům byla před
hlasováním dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
předsedu a členy výboru schválilo.
Usnesení č. 08/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
volí
předsedou
finančního
výboru
Mgr. Bohuslava Slavíka.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 1 (BS) se zdržel
Usnesení č. 09/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
volí členy finančního výboru Lukáše Badina
a Ing. Davida Tesaře.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 2 (LB, DT) se zdrželi
c) volba předsedy a členů kontrolního
výboru
Starosta vyzval členy ZO k podávání
návrhů na funkci předsedy a členů
kontrolního výboru, sám na předsedy navrhl
Radka Podhrázkého a členy výboru Milana
Hamalu a Lukáše Badina. O předsedovi
a členech výboru bude hlasováno samostatně.
ZO a přítomným občanům byla před
hlasováním dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
předsedu a členy výboru schválilo.
Usnesení č. 10/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
volí předsedou kontrolního výboru Radka
Podhrázkého.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 1 (RP) se zdržel
Usnesení č. 11/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
volí členy kontrolního výboru Milana
Hamalu a Lukáše Badina.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 2 (LB, LB) se zdrželi
d) volba předsedy a členů kulturního
výboru
Starosta vyzval členy ZO k podávání
návrhů na funkci předsedy a členů kulturního
výboru, sám na předsedy navrhl Mgr. Petra
Eckla a členy výboru Mgr. Svatavu Hájkovou,
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a z řad občanů Ing. Pavla Kárníka a Ing. Jana
Slavíka. O předsedovi a členech výboru bude
hlasováno samostatně.
LB dále navrhnul do kulturního výboru
pana Jana Čápa.
ZO a přítomným občanům byla před
hlasováním dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
předsedu a členy výboru schválilo.
Usnesení č. 12/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
volí předsedou kulturního výboru Mgr. Petra
Eckla.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 1 (PE) se zdržel
Usnesení č. 13/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
volí členy kulturního výboru Mgr. Svatavu
Hájkovou, Ing. Pavla Kárníka, Ing. Jana
Slavíka a Jana Čápa.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 1(SH) se zdržel
Ad. 06: Rozhodnutí o odměnách
za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva obce
Podle § 72 odst. 2 zákona o obcích
neuvolněnému
členovi
zastupitelstva
obce může obec poskytovat za výkon
funkce odměnu. V takovém případě se
odměna poskytuje ode dne stanoveného
zastupitelstvem obce, nejdříve však ode dne
přijetí usnesení zastupitelstva obce, kterým
ZO odměnu stanovilo. Maximální výši odměn
neuvolněným členům ZO stanovuje Nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných
celků.
Podle § 74 odst. 3 zákona o obcích
v případě souběhu výkonu více funkcí může
být neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce poskytnuta odměna až do výše souhrnu
odměn za tři různé funkce. Do tohoto
souhrnu lze zahrnout pouze odměny
za výkon funkce člena rady obce, předsedy
nebo člena výboru zastupitelstva obce,
předsedy nebo člena komise rady obce anebo
předsedy nebo člena zvláštního orgánu
obce. Pokud zastupitelstvo obce nerozhodne
o poskytnutí odměny podle věty první,
náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce odměna za funkci, za kterou mu náleží
nejvyšší odměna schválená ZO.
Starosta navrhl schválit výši měsíční
odměny za výkon funkce neuvolněného člena
ZO ve výši 300 Kč měsíčně, za výkon funkce
člena výboru ZO ve výši 500 Kč měsíčně,
za výkon předsedy výboru ZO ve výši 800 Kč
měsíčně a za výkon funkce místostarosty
ve výši 4 800 Kč měsíčně. Dále navrhl,
aby neuvolněnému členovi ZO náležela
odměna za funkci, za kterou mu náleží
nejvyšší odměna schválená ZO a to ode dne
schválení, v případě nastoupení náhradníka
na uvolněný mandát ode dne složení slibu
a v případě personální změny ve funkci nebo
nového zvolení do funkce, od dne zvolení
do funkce.
ZO a přítomným občanům byla před
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hlasováním dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
výši jednotlivých odměn schválilo.
Usnesení č. 14/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje odměnu za výkon funkce
neuvolněnému členu zastupitelstva obce
ve výši 300 Kč, odměna bude poskytována
ode dne složení slibu člena zastupitelstva
obce.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 15/05/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje, že neuvolněnému
členu zastupitelstva obce bude poskytována
odměna za výkon funkce předsedy
výboru zastupitelstva obce ve výši 800 Kč
a odměna za výkon funkce člena výboru
zastupitelstva obce ve výši 500 Kč, odměna
bude poskytována ode dne zvolení do těchto
funkcí.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 16/05/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje, že neuvolněnému
členu zastupitelstva obce bude poskytována
odměna za výkon funkce místostarosty
ve výši 4 800 Kč, odměna bude poskytována
ode dne zvolení do této funkce.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 1 (OC) se zdržel
Usnesení č. 17/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje, že při souběhu výkonu několika
funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytne pouze
za výkon funkce, za nichž podle rozhodnutí
zastupitelstva obce náleží nejvyšší odměna.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 07: Rozpočtové opatření č. 7/2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018 upravuje
výdaje rozpočtu pro rok 2018, které byly
projednány a schváleny na tomto zasedání
ZO a nejsou zahrnuty v rozpočtu obce.
Obsah tohoto rozpočtového opatření vychází
zejména ze skutečnosti, že dosavadní
starosta - místostarosta nebyl v novém
funkčním období opětovně zvolen do funkce
uvolněného starosty - neuvolněného
místostarosty, za niž mu náležela odměna.
Ve výdajích se jedná o odchodné (podle §
77 a 78 zákona o obcích ve znění účinném
po 01.01.2018), ve výši 4 měsíčních
odměn. S ohledem na skutečnost, že
odměna i odchodné jsou splatné, jsou-li
splněny podmínky a vyplácí se jednorázově
v nejbližším výplatním termínu, bude
potřebné schválit toto rozpočtové opatření.
Jedná se o navýšení finančních prostředků
v par. 6112 (Zastupitelstva obcí), pol. 5023
(Odměny členům ZO) o částku 20 000 Kč.
Dalšími výdaji, které upravuje toto
rozpočtové opatření je pořízení nového
programového vybavení účetnictví KEO4,
včetně školení, tyto výdaje jsou řešeny

říjen - prosinec

v rámci par. 6171 (Činnost místní správy)
převodem finančních prostředků z pol.
5169 (Nákup ostatních služeb) 29 000 Kč
a spotřeba PHM na údržbu VP o 4 000 Kč.
Pravidelně jak na příjmové tak výdajové
části je zaúčtována dotace ÚP na VPP
15 000 Kč, na příjmové straně navýšení
daně z příjmu FO placená plátci (pol. 1111)
o 26 000 Kč.
ZO a přítomným občanům byla před
hlasováním dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO rozpočtové opatření schválilo.
Usnesení č. 18/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2018.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 08: Diskuse
V diskusi zaznělo:
RP se dotázal, zdali nebude starosta
navrhovat členy za obec do školské rady.
Starosta uvedl, že se touto problematikou
budeme zabývat na příštím zasedání ZO.
Ad. 09: Závěr
Starosta
poděkoval
dosavadnímu
místostarostovi Mgr. Bohuslavu Slavíkovi
za osmiletou spolupráci, podporu a práci,
kterou vykonal ve prospěch obce.
Závěrem starosta poděkoval členům ZO
a přítomným občanům za účast a ukončil
zasedání v 18:55 hod.
Ing. Petr Slavík v.r., starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Lukáš Badin v.r.
Mgr. Svatava Hájková v.r.

ZÁPIS z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č.
06/2018 konaného dne 21.11.2018
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva
obce (dále jen „ZO“) v 18:00 hod. Přivítal
členy ZO a přítomné spoluobčany.
Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno
a vyhlášeno, v souladu s § 92 a § 93 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o obcích“). Informace o místě,
době a navrženém programu zasedání ZO
byla zveřejněna, v souladu se zákonem
o obcích, na úřední desce obecního úřadu
od 11.11.2018, současně způsobem
umožňující dálkový přístup (na „elektronické
úřední desce“) a způsobem v místě obvyklým,
hlášením v místním rozhlase. Členové ZO
byli svoláni elektronickou poštou.
Starosta dále konstatoval přítomnost
nadpoloviční většinu členů ZO a podle §
92 odst. 3 zákona o obcích je zasedání ZO
usnášeníschopné. Je přítomno 8 členů ZO.
Omluven je RP z důvodu pracovních a dostaví
se později.
Použité iniciály členů ZO:
Lukáš Badin (LB), Ing. Ondřej Čáp (OČ),
Mgr. Petr Eckl (PE), Mgr. Svatava Hájková

říjen - prosinec

(SH), Milan Hamala (MH), Ing. Martin
Hladůvka (MaH), Radek Podhrázký (RP),
Ing. Petr Slavík (starosta), Ing. David Tesař
(DT).
Použité iniciály občanů:
Iniciály diskutujících občanů jsou
vyhotoveny ve tvaru JP(o), kde J je jméno,
P příjmení a (o) označení občana. Jejich
celá jména a iniciály jsou uvedeny v Listině
přítomných, která je nedílnou součástí
písemného vyhotovení zápisu.
Ad. 01: Zahájení
a) složení slibu člena zastupitelstva
Dne 31.10.2018 obdržel starosta
písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce
Mgr. Bohuslava Slavíka na jeho mandát.
Tímto dnem jmenovanému zanikl mandát.
Na uprázdněný mandát v ZO, nastupuje
náhradník z kandidátní listiny téže volební
strany, kterým je Ing. Martin Hladůvka a to
dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku
mandátu (01.11.2018). Dne 12.11.2018
mu starosta předal osvědčení o tom, že se
stal členem Zastupitelstva obce JezeřanyMaršovice.
V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích
vyzval starosta Ing. Martina Hladůvku
ke složení slibu. Před složením slibu ho
upozornil, že odmítnutí složit slib nebo
složení slibu s výhradou má za následek
zánik mandátu dle § 55 zákona o volbách.
Složení slibu proběhlo tak, že starosta
přečetl slib uvedený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích a vyzval Ing. Martina Hladůvku
složení slibu pronesením slova „slibuji“
a podpisem na připraveném archu, což
Ing. Martin Hladůvka učinil, slib složil
a neodmítl složit slib ani nesložil slib
s výhradou.
b) program jednání, určení
zapisovatele a ověřovatelů, námitky proti
zápisu
Starosta seznámil přítomné s návrhem
pořadu jednání zasedání ZO. S ohledem
na skutečnost, že do Školské rady je třeba
zvolit tři zástupce obce, upozornil na chybu
v navrženém programu a opravil text v bodu
08. a), který zní: volba tří zástupců obce
do Školské rady.
Technická poznámka:
V 18:10 hod. se dostavil RP, počet
přítomných členů ZO je 9.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Členové ZO souhlasili s opravou
textu, žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
pořad jednání schválilo.
Usnesení č. 01/06/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje následující pořad jednání zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č.
06/2018
1. Zahájení
a) složení slibu člena zastupitelstva
obce,
b) program jednání, určení zapisovatele
a ověřovatelů, námitky proti zápisu
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2. Doplnění finančního výboru (volba
předsedy a člena finančního výboru)
3. Kontrola plnění usnesení z minulých
zasedání zastupitelstva obce
4. Zpráva o činnosti
5. Žádosti občanů a organizací
a) Radek Podhrázký, Žádost
o vymazání předkupního práva
z katastru nemovitostí,
b) DUR plus spol. s r.o. Návrh
na uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
– souhlas s umístěním distribučního
zařízení (stavba „Jezeřany – Palán,
NN příp. kab. sm.“)
6. Jednací
řád
Zastupitelstva
Jezeřany-Maršovice

obce

7. Odpadové hospodářství
a) Pravidla k Motivačnímu
a evidenčnímu systému pro
odpadové hospodářství (MESOH)
b) Obecně závazná vyhláška obce
Jezeřany-Maršovice č. 1/2018,o
místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
8. Školství, Základní škola a Mateřská škola,
Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo,
příspěvková organizace
a) volba tří zástupců obce do Školské
rady,
b) Výroční zpráva školy za školní rok
2017 – 2018,
c) Návrh rozpočtu na rok 2019
a střednědobého výhledu rozpočtu
na období 2020 - 2021
9. Priority rozvoje obce pro období 2019 2022
10. Finanční hospodaření obce
a) návrh střednědobého výhledu
rozpočtu obce na období 2020-2021,
b) návrh rozpočtu obce pro rok 2019,
c) rozpočtová opatření č. 8/2018
11. Inventarizace majetku a závazků obce
za rok 2018
12. Diskuse
13. Ukončení
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Zápis a výpis usnesení z minulého
zasedání ZO byly vyvěšeny na úřední desce
od 02.11.2018 do 20.11.2018. Členové ZO
neměli vůči zápisu žádné námitky.
Starosta jako zapisovatele určil OČ a jako
ověřovatele navrhl MH a DT.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO ověřovatele schválilo.
Usnesení č.02/06/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
č. 06/2018 Milana Hamalu a Ing. Davida
Tesaře.
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Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 04/06/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
volí členem finančního výboru Ing. Martina
Hladůvku.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 1 (MaH) se zdržel

originálu územního plánu je zveřejněn
na internetových stránkách obce http://
www.jezerany-marsovice.cz/dokumenty/
uzemni-plan-obce/index.php a k nahlédnutí
je na obecním úřadě.
V souladu se Smlouvou o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
ze dne 03.10.2017, byla dne 17.10.2018
předložena na KÚ JMK závěrečná zpráva
o realizaci projektu včetně finančního
vypořádání dotace. V současné době probíhá
ze strany krajského úřadu kontrola správnosti
a úplnosti dokumentace a vyúčtování tak,
aby vše bylo v souladu s požadavky JMK
a poté by obci měla být poskytnuta dotace
ve výši 60 700 Kč.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo věc
na vědomí.
Oprava ZŠ (Usnesení č. 24/04/2018 a č.
25/04/2018)
V souladu s usnesením ZO byl dne
20.09.2018 podepsán Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo, kdy předmětem bylo
rozšíření díla o vícepráce, na základě
předložení a schválení položkového rozpočtu
na tyto vícepráce. Konečná cena tak činí
2 553 247 Kč bez DPH, což je o 384 722 Kč
(17,7 %) více než cena původní.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo věc
na vědomí.

Ad. 03: Kontrola plnění usnesení
z minulých zasedání zastupitelstva obce
Starosta přednesl zprávu o plnění
usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
obce, kdy uvedl:
Pojistná smlouva ohledně pojištění členů
Jednotky SDH (Usnesení č. 03/04/2018)
Ve spolupráci se společností EZ INVEST,
s.r.o. byla dne 20.09.2018 podepsána se
společností Hasičská vzájemná pojišťovna,
a.s. Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti
za újmu a pojištění úrazu Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce číslo 0517388018,
kdy celkové roční pojistné za pojištění úrazu
a za pojištění odpovědnosti za újmu činí
6 520 Kč.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo věc
na vědomí.
Územní plán obce (Usnesení č.
23/04/2018)
Opatření obecné povahy, kterým byl
vydán Územní plán Jezeřany-Maršovice,
bylo po schválení ZO zveřejněno na úřední
desce ve dnech 20.09. až 08.10.2018.
Po nabytí účinnosti tohoto opatření, bylo
MěÚ Moravský Krumlov, odbor výstavby
a územního plánování, na čistopis územního
plánu,
vyznačeno
nabytí
účinnosti
dokumentace. Dnem nabytí účinnosti je
den 05.10.2018. Originál opatření obecné
povahy s vyznačením účinnosti včetně

Ad 03. Zpráva o činnosti
Starosta informoval o své činnosti
a seznámil ZO s problematikou za období
od 20.09.2018 do 21.11.2018:
Účast na jednáních
26.09.2018, 62. členská schůze DSO
Moravskokrumlovsko, Vémyslice
Poskytnutí informací ohledně akce
„Předcházení vzniku textilních a biologicky
rozložitelných odpadů v dobrovolném svazku
obcí Moravskokrumlovsko“ (kompostéry,
štěpkovač a kontejnery na textil), akce
„Stojany na malované mapy“, akce „Lávka
Vémyslice“ a voleb do zastupitelstev obcí.
25.10.2018, Setkání informatiků, KÚ
JMK, Brno
Bezpečnost informací a dokumentů,
cloud na úřadech a veřejných institucích, data
a aplikace Jihomoravského kraje, novinky
ve spisové službě a soutěž Zlatý erb.
08.11.2018, Místní poplatky, KÚ JMK,
Brno
Porada týkající se místních poplatků,
jejich vyměřování a vymáhání, problematika
novely zákona o místních poplatcích.
13.11.2018,
Projednání
návrhů
aktualizovaného plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací JMK – území okresu Znojmo,
KÚ JMK, Brno
Projednání návrhu PRVK JMK za účelem
včasného uplatnění věcných připomínek,
na jehož podkladě se posuzuje účelnost
poskytnuté finanční dotace na stavbu
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Ad. 02: Doplnění finančního výboru
(volba předsedy a člena finančního
výboru)
S ohledem na rezignaci Mgr. Bohuslava
Slavíka se uvolnila funkce předsedy
finančního výboru, je potřeba zvolit nového
předsedu a doplnit finanční výbor tak, aby
měl tři členy. Doplnění finančního výboru je
v souladu se zákonem o obcích a potřebami
obce. Na základě návrhů členy ZO na funkci
předsedy a člena finančního výboru, bude
hlasováno o předsedovi a členovi výboru
samostatně.
Starosta jako předsedy FV navrhl
Ing. Davida Tesaře a jako člena výboru
Ing. Martina Hladůvku.
ZO a přítomným občanům byla před
hlasováním dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
předsedu a členy výboru schválilo.
Usnesení č. 03/06/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
volí předsedou finančního výboru Ing. Davida
Tesaře.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 1 (DT) se zdržel
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19.11.2018, Školení na téma zákon
o obcích, orgány obce, jednací řád
zastupitelstva, DSO MK, Vedrovice
Základní informace týkající se fungování
obce a zastupitelstva obce.
20.11.2018, Den malých obcí, Olomouc
Setkání zástupců samospráv a státní
správy nad aktuálními problémy, tvorba
strategie regionálního rozvoje, dotace MMR
v roce 2019, vývoj a výhled financování
územních rozpočtů.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo věc
na vědomí.
Požární zbrojnice
Dne 07.11.2018 obdržela obec přípis
Sdělení stanoviska ohledně vyřešení
problematiky budovy postavené na části
pozemku p.č. st. 19/1 (požární zbrojnice)
od právního zástupce vlastníků pozemku.
Ve sdělení právní zástupce rekapituluje
současnou situaci, kdy sice obě strany
deklarují svůj zájem věc řešit mimosoudní
a smírnou cestou, ale reálně k žádnému
zásadnímu posunu v dané věci nedochází.
Je zřejmé, že obě strany setrvávají na svých
pozicích, kdy obec opakovaně nabízí
odkoupení pozemku pod stavbou, s čímž však
druhá strana nesouhlasí. Naopak navrhuje,
aby mezi stranami došlo k dohodě o tom,
že stavba bude řádně zlegalizována a že by
stavbu odkoupila s tím, že na dobu určitou by
v budově bylo ponecháno dosavadní užívání
a po uplynutí doby by začala budovu využívat
pro svoji potřebu. Dále ještě navrhuje
kompromisní řešení, bezúplatnou směnu
budovy na pozemek st. 30/10, o výměře 198
m2. Na tomto pozemku by si pak obec mohla
postavit budovu na uskladnění hasičských
věcí.
Věc je potřeba probrat s právním
zástupcem a vyjádřit se k návrhu popř.
navrhnout jiné řešení.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo věc
na vědomí.
Ad.04: Žádosti občanů a organizací
a) Radek Podhrázký, Žádost
o vymazání předkupního práva z katastru
nemovitostí)
RP oznámil svou podjatost, protože
je žadatelem a věc se týká jeho majetku.
Starosta navrhl, aby ZO s ohledem na jasnou
podjatost žadatele, neposuzovalo míru
osobního zájmu člena ZO.
Žadatel podal dne 22.10.2018 žádost
o vymazání předkupního práva z katastru
nemovitostí, týkající se pozemku p.č.
2091/65 v k.ú. Jezeřany, z důvodu splnění
podmínek při koupi pozemku.
Žadatel dne 24.02.2014 uzavřel s obcí
Smlouvu kupní smlouvu s dohodou o zřízení
předkupního práva a práva zpětné koupě,
jejímž předmětem byl uvedený pozemek.
Kupující koupil nemovitost za účelem

říjen - prosinec

výstavby rozšíření provozovny a vybudování
skladových a manipulačních prostor pro
průmyslovou výrobu a skladování. V rámci
této smlouvy byla sjednána výhrada
předkupního práva na dobu určitou, tedy
do doby než v souladu s výše uvedeným
účelem, nabude právní moci rozhodnutí
o užívání stavby (kolaudační rozhodnutí), či
jiného obdobného rozhodnutí, opravňujícího
kupujícího k užívání stavby na nemovitosti
zřízené. Nedojde-li k vydání takového
pravomocného rozhodnutí o užívání stavby
či jiného obdobného rozhodnutí ani ve lhůtě
6 let od podpisu této smlouvy, dohodly
se smluvní strany na zřízení práva zpětné
koupě.
Pokud na nemovitosti byla zřízena
stavba, zařízení či prostor, pro které není dle
právních předpisů nutné kolaudační či jiné
obdobné rozhodnutí, opravňující kupujícího
k užívání stavby na nemovitosti, vydávané
stavebním úřadem, pak se předkupní právo
sjednává na dobu určitou, a to doby, než
bude nemovitost plně připravena sloužit
uvedenému účelu, tj. do doby, než bude
na nemovitosti takováto stavba, zařízení
nebo prostor zbudovány.
Žadatel splnil uvedenou podmínku,
resp. splní podmínku poté, co stavební úřad
vydá souhlas s užíváním stavby a poté lze
vymazání předkupního práva realizovat.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO výmaz schválilo.
Usnesení č. 05/06/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje vymazání předkupního práva obce
k pozemku p.č. 2091/65 v k.ú. Jezeřany,
poté co majitel pozemku doloží pravomocné
rozhodnutí k s užíváním stavby.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo - RP
nehlasoval
b) DUR plus spol. s r.o. Návrh
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – souhlas
s umístěním distribučního zařízení
(stavba „Jezeřany – Palán, NN příp. kab.
sm.“)
Obec obdržela od společnosti DUR plus
spol. s r.o., která zastupuje společnost E.ON
Distribuce, a.s., Návrh na uzavření smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a souhlas s umístěním distribučního zařízení
stavby „Jezeřany – Palán: NN příp. kab.
sm.“ Stavba má být realizována za účelem
zajištění dodávek elektrické energie pro nově
vybudované odběrné místo na pozemku p.č.
2091/118 v k.ú. Jezeřany a kabelová přípojka
vede na obecním pozemku p.č. 2091/66 v k.ú.
Jezeřany.Na základě schválení smlouvy bude
přípojka NN realizována a následně bude
ZO předložena smlouva o zřízení věcného
břemene.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO smlouvu schválilo.
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Usnesení č. 06/06/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030045267/001, mezi Obcí JezeřanyMaršovice a E.ON Distribuce, a.s., jejímž
předmětem je realizace stavby s názvem
„Jezeřany – Palán: NN příp. kab. sm.“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 05: Jednací řád Zastupitelstva
obce Jezeřany-Maršovice
Dle § 96 zákona o obcích ZO vydá jednací
řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání
zastupitelstva obce. Současný jednací řád byl
schválen ZO dne 25.02.2011 usnesením č.
03/02/2011.
ZO je předkládán návrh nového
jednacího řádu, který vychází ze současného
jednacího řádu a většinu ustanovení přejímá,
ale zároveň některá ustanovení upřesňuje.
Změny jednacího řádu lépe a jednoznačněji
upravují pravidla jednání ZO a to zejména
předkládání materiálů pro jednání ZO,
způsob hlasování včetně toho, jak který
člen ZO hlasoval a upřesnění vznášet dotazy
členů ZO a občanů.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
JS(o) se dotázal na skutečnost, že
v Listině přítomných se přítomní občané
pouze podepisují a není zde uvedeno jejich
jméno a příjmení, podpisy jsou mnohdy
nečitelné a jak tedy budou v zápise uvedeny
jejich dotazy, připomínky a podněty.
Starosta uvedl, že nelze po přítomných
občanech vyžadovat uvedení jejich jména
od listiny přítomných, ale pokud občan
vznese dotaz, připomínku či podnět
v souladu s jednacím řádem, bude v zápise
uveden.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
jednací řád schválilo.
Usnesení č. 07/06/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Jednací řád Zastupitelstva
obce Jezeřany-Maršovice s účinností
od 21.11.2018.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 06: Odpadové hospodářství
a) Pravidla k Motivačnímu
a evidenčnímu systému pro odpadové
hospodářství (MESOH)
ZO na svém zasedání dne 08.11.2017
přijalo usnesení č. 17/06/2017 kterým
schválilo
Pravidla
k
Motivačnímu
a evidenčnímu systému pro odpadové
hospodářství (dále jen „MESOH“) v obci
Jezeřany-Maršovice č. 1/2017, včetně Příloh
1 až 8 a od 01.01.2018 byl tento systém
zaveden a spuštěn.
Nyní
jsou
Pravidla
předkládána
v upravené podobě jako Pravidla č. 1/2018
(a to obdobně jako jednací řád v pracovní
a konečné verzi), včetně Příloh 1 až 10.
K vlastnímu programu lze uvést, že je
úspěšný, když do programu se zapojilo 78 %
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domácností, ve kterých žije 84 % obyvatel.
Celkem bylo rozdáno cca 11 400 EKO
bodů, což při předpokladu stanovení částky
na jeden EKO bod 10 Kč a stanovení nejvyšší
možné slevy 70 % z poplatku (350 Kč),
představuje slevy ve výši cca 109 000 Kč.
K přínosům zavedení MESOH můžeme
přiřadit skutečnost, že produkce plastů
se za období 01-09/2018 zvýšila o 92 %,
produkce papíru o 87 %, náklady na sběr
a svoz komunálního odpadu se snížily o 27 %
(cca 60 000 Kč) a odměna od společnosti
EKO-KOM se zvýšila o 67 % (cca 38 000 Kč).
Přestože se více třídí a náklady na komunální
odpad se snižují, jejich snížení neodpovídá
možnostem a předpokladům a bylo by
žádoucí snížení počtu svážených popelnic,
aby úspěšnost byla ještě větší.
Zavedením nových Pravidel je reagování
na nové trendy a posun trhu v oblasti
odpadového hospodářství, zejména v oblasti
druhotných surovin. Systém je doplněn
o nové druhy EKO bodů a byly upraveny
formulace v původním textu. Dále došlo
ke změnám v přílohách, zejména v příloze 1
a 2 z důvodu implementace GDPR a v příloze
5 a 6 se projevuje reakce na změny v oblasti
trhu.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
PM(o) se dotázal, zda má obec zpětnou
odezvu zda opravdu takto tříděný odpad
končí v třídírnách a ne na skládkách.
Starosta ujistil, že ano, že svozová
společnost vlastní třídírnu odpadů a řeší
komplexně zpracování druhotných surovin.
SH podpořila odpověď starosty, když
uvedla, že osobně tyto třídírny navštívila.
RP se dotázal na četnost svozu tříděného
odpadu zejména skla.
Starosta odpověděl, že tříděný odpad
ze sběrných míst je svážen dle komodit
1 x za 14 dní (bioodpad 1 x za týden),
ale svozová společnosti měla několikrát
problémy s termínu svozu skla, které se ne
vždy uskutečnily v termínech a docházelo tak
k přeplnění nádob. Neuskutečněné termíny
byly urgovány a uskutečnily se v náhradních
termínech. Věc narážela na personální
problémy svozové společnosti.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
pravidla schválilo.
Usnesení č. 08/06/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Pravidla č. 1/2018 k Motivačnímu
a evidenčnímu systému pro odpadové
hospodářství (dále jen „MESOH“) v Obci
Jezeřany-Maršovice včetně Příloh 1 až 10.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) Obecně závazná vyhláška
obce Jezeřany-Maršovice č. 1/2018,
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Obec má platnou OZV č. 2/2015,
o místním poplatku za provoz systému
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shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů, kterou schválilo ZO usnesení č.
06/06/2015 ze dne 09.12.2015. Tato OZV
se nyní doplňuje o ustanovení týkající se
zavedeného systému MESOH a stanovení
slevy na místní poplatek, která doposud
zavedena nebyla (jedná se u ustanovení čl. 6
odst. 3 OZV).
S ohledem na předchozí bod týkající se
MESOH je stanovena částka 10 Kč na jeden
EKO bod. Předpokládaná výše slev je
cca 110 000 Kč. Schválením nové OZV je
vytvořen předpoklad pro motivaci občanů
v oblasti třídění a nakládání s odpady
a ocenění přístupu a zapojení jednotlivých
domácností (občanů) do MESOH.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
DT se dotázal na princip slev týkající se
sběru odpadu, zda by nebylo motivačnějším
řešením,
vzhledem
k
počtu
osob
v domácnosti, tyto slevy stanovit dle objemu
vyprodukovaného odpadu.
MaH souhlasí se systémem, ale vznesl
dotaz týkající se zvýšených nákladů obce
na vybraných poplatcích za odpad.
Starosta odpověděl, že nejde vždy jen
o ekonomickou stránku věci, ale i o přesah
věci resp. vliv na životní prostředí. Množství
odpadu na konkrétního poplatníka nelze
v současném způsobu svozu odpadů zjistit,
obec disponuje informacemi o celkovém
množství jednotlivých tříděných odpadů
a celkovém množství komunálního odpadu.
Zvýšené náklady se odvíjí od stanovení
hodnoty EKO bodu, ale zavedením systému
obec poskytuje občanům slevu na poplatku,
ale zároveň snižuje náklady na svoz a zvyšuje
příspěvek od společnosti EKO-KOM.
PM(o) vznesl dotaz týkající se četnosti
svozu ve spojitosti s mírou naplnění
popelnice.
BŽ(o) upozornila na skutečnost úbytku
označení na popelnicích „NEVYVÁŽET“ a tak
mohou být vyváženy i nenaplněné popelnice,
což má spojitost s výší poplatku.
Starosta informoval o skutečném
vyúčtování za svoz odpadu a uvedl, že
oproti minulosti, kdy obec platila svozové
firmě za občana a mohlo být sváženo
jakékoliv množství nádob, dnes platí
za každou vyvezenou popelnici a je potřeba
znovu a znovu na tuto skutečnost občany
upozorňovat, protože tak mohou šetřit
peníze nejen obci, ale i sami sobě.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
obecně závaznou vyhlášku schválilo.
Usnesení č. 09/06/2018
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2018, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, včetně Přílohy.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 08: Školství, Základní škola
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a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice,
okres Znojmo, příspěvková organizace
a) volba tří zástupců obce do Školské
rady
V souladu s ustanovením § 129 odst. 1
písm. e) školského zákona zřizovatel (Obec
Jezeřany-Maršovice) školské právnické
osoby (Základní škola a Mateřská škola,
Jezeřany-Maršovice,
okres
Znojmo,
příspěvková organizace) jmenuje a odvolává
třetinu školské rady, pokud se školská rada
zřizuje.
Ve školské radě jsou od roku 2011 za obec
Mgr. Petr Eckl, Milan Hamala a Radek
Podhrázký. S ohledem na skutečnost, že
stávající členové školské rady za obec, jsou
v radě osm let, bylo by vhodné zvolit pro toto
volební období ty členy ZO, kteří mají děti
školního resp. předškolního věku.
Starosta, po dohodě se členy ZO, navrhl
do školské rady opět Mgr. Petra Eckla a nově
Ing. Ondřeje Čápa a Ing. Martina Hladůvku.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO členy školské rady
schválilo.
Usnesení č. 10/06/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
jmenuje Ing. Ondřeje Čápa, Mgr. Petra Eckla
a Ing. Martina Hladůvku jako zástupce obce
do Školské rady.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) Výroční zpráva školy za školní rok
2017 – 2018
V souladu s ustanovením § 10 odst. 3
školského zákona ředitel základní školy
zpracovává každoročně výroční zpráv
o činnosti školy za školní rok, zasílá ji
zřizovateli a zveřejňuje vždy na přístupném
místě ve škole. Podle § 168 odst. 1 písm.
b) školského zákona ji schvaluje školská
rada. Výroční zpráva o činnosti školy je ZO
předložena na vědomí k případným dotazům
či připomínkám.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO výroční zprávu
vzalo na vědomí.
c) Návrh rozpočtu na rok 2019
a střednědobého výhledu rozpočtu
na období 2020 - 2021
Ředitelka příspěvkové organizace obce
Základní škola a Mateřská škola, JezeřanyMaršovice, okres Znojmo, příspěvková
organizace předložila zřizovateli návrh
rozpočtu na rok 2019, výhled rozpočtu
na období 2020 – 2021 a rozpis návrhu
rozpočtu na rok 2019. Následně příspěvková
organizace návrhy zveřejní.
Předpokládaná
výše
příspěvku
zřizovatele je navrhována ve výši
1 000 000 Kč a bude zahrnuta do návrhu
rozpočtu obce pro rok 2019. Uvedené návrhy
jsou ZO předloženy na vědomí k případným
dotazům či připomínkám
ZO a přítomným občanům byla dána
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možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO návrh rozpočtu
a střednědobého výhledu rozpočtu vzalo
na vědomí.
Ad. 09: Priority rozvoje obce pro
období 2019 -2022
ZO diskutovalo priority rozvoje obce
pro období 2019 – 2022 a vycházelo ze
Strategického plánu rozvoje obce na období
2017 – 2020, který ZO schválilo usnesením
č. 35/02/2017 ze dne 19.04.2017.
Starosta uvedl, že mezi priority by mělo
patřit vybudování splaškové kanalizace
Pérka, včetně opravy komunikace, dokončení
povrchu místní komunikace v lokalitě
Za kostelem a výstavba místní komunikace
v lokalitě Panšula.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
RP navrhl vybudování sběrného dvoru.
Starosta odkázal na usnesení minulého
ZO, které podpořilo vybudování společného
sběrného dvoru s obcí Vedrovice. Tato
skutečnost snižuje možnosti získání dotační
podpory pro obec, což ale obci nebrání
vybudování dvoru na vlastní náklady.
MaH navrhuje nejdříve dokončit
rozpracované akce.
BK(o) poukázala na neuspokojivou
situaci týkající se chodníků v obci, zejména
v blízkosti státní silnice a navrhla tuto věc
jako předmět možné investice. Protože věc
souvisí s celkovou rekonstrukcí hlavního
tahu, navrhuje apelaci KÚ JMK.
LB se dotázal na možnost využití dotací
na stavbu místních komunikací z MMR.
Starosta uvedl, že všechny tyto akce,
které zmínil, mají platné stavební povolení.
Jedná se tak o nově budované, nedokončené
stavby, na které MMR dotace neposkytuje.
Dotace jsou na rekonstrukce a opravy
stávajících místních komunikací.
RP se dotázal na platnost a aktuálnost
těchto stavebního povolení, zda takové
stavby budou v souladu se současnými
předpisy.
KB(o) zmínila havarijní stav oplocení MŠ
a ZŠ. Otázkou je zda oplocení rekonstruovat
či zdemolovat a realizovat nové v menším
rozsahu, např. pouze v okolí dětského hřiště
MŠ.
BŽ(o) navrhla rozšíření počtu radarů
v obci.
BK(o) navrhla spojit obce podél
Jezeřanské strouhy cyklostezkou. Myšlenku
podpořil JS(o) a OČ.
LB vznesl téma výsadby nové zeleně
a úpravy veřejných prostranství v obci.
K tomuto tématu a k problematice možnosti
výstavby nových rodinných domků následně
diskutovala většina členů ZO a přítomných
občanů.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné další návrhy
a ZO vzalo vše na vědomí.
Ad. 10: Finanční hospodaření obce
a) návrh střednědobého výhledu
rozpočtu obce na období 2020-2021

říjen - prosinec

Střednědobý výhled rozpočtu je
pomocným nástrojem obce sloužícím pro
střednědobé finanční plánování rozvoje
jeho hospodářství. Je sestaven se na základě
uzavřených smluvních vztahů a přijatých
závazků na dobu 2 let následujících po roce,
na který se sestavuje roční rozpočet, tedy pro
období 2020 až 2021. Návrh Střednědobého
výhledu rozpočtu obce na období 2020-2021
bude zveřejněn ve dnech 22.11.2018 až
12.12.2018 na úřední desce.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO návrh
střednědobého výhledu vzalo na vědomí.
b) návrh rozpočtu obce pro rok 2019
Návrh rozpočtu obce pro rok 2019
vychází a navazuje na rozpočtový výhled
obce na období 2019-2021, z předpokladu
schválení státního rozpočtu pro rok 2019
a v podrobnostech pak z realizovaných
příjmů a výdajů letošního rozpočtu
a předpokladu jejich naplnění. Rozpočet obce
je navržen jako přebytkový, protože jeho
příjmy jsou vyšší jako výdaje. Příjmy jsou
rozpočtovány ve výši 12 435 000 Kč a výdaje
ve výši 11 413 000 Kč. Příjmy jsou tedy vyšší
jak výdaje, protože musíme hradit závazky
z let minulých, kterými jsou úvěr od ČS, a.s.,
půjčka os SFŽP ČR a ZSO VaK Znojemsko.
Návrh rozpočtu obce vytváří předpoklady
pro zajištění základního chodu obce
s možností realizovat opravy obecního
majetku a připravit se na finančně náročnější
investiční akce jako jsou Pérka a nová požární
zbrojnice. Návrh rozpočtu obce pro rok 2018
bude zveřejněn ve dnech 22.11.2018 až
12.12.2018 na úřední desce a připomínky
k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit
písemně, ve lhůtě stanovené do 22.11.2018,
nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční dne 12.12.2018.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO návrh rozpočtu
vzalo na vědomí.
c) rozpočtové opatření č. 8/2018
Rozpočtové opatření upravuje příjmy
a výdaje rozpočtu pro rok 2018, které byly
projednány a schváleny na tomto zasedání
ZO.
V příjmech se jedná o předpokládané
navýšení daní, konkrétně daně z příjmů
fyzických osob placená plátci (proti
původnímu rozpočtu o 219 000 Kč), daně
z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
(o 42 000 Kč), daň z příjmu právnických
osob (o 72 000 Kč), daň z přidané hodnoty
(o 145 000 Kč) a daň z hazardních her
(o 13 000 Kč), dále přijetí dotace z ÚP na VPP
(15 000 Kč) a za pronájem hrobových míst
(o 13 000 Kč). Celkové navýšení příjmů tak
činí 519 000 Kč.
Ve výdajích jsou zohledněny akce, které
se v tomto roce nerealizovaly, popř. náklady
na jejich realizaci byly nižší, než předpokládal
rozpočet. Jedná se zejména o opravy
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místních komunikací (snížení nákladů
o 60 000 Kč), nevypracování projektu místo
pro přecházení a MK Panšula (o 80 000
Kč), odložení projektu Oprava splaškové
kanalizace v lokalitě Za kostelem (o 217 000
Kč), projekt Pérka (o 20 000 Kč), Oprava ZŠ
(o 96 000 Kč), oprava WC a chodby ve VÚB
(100 000 Kč), pravidelná údržba křížů (20
000 Kč), doplnění herních prvků na DH
(100 000 Kč), výkup pozemků (30 000 Kč)
a projekt požární zbrojnice (170 000 Kč).
U pomníku padlým občanům Maršovice bude
provedena pouze fakturace kamene, ostatní
náklady budou realizovány až v příštím
roce (o 100 000 Kč). Dále byla rozúčtována
dotace ÚP na VPP a úprava výdajů na platy
sezonních zaměstnanců a pořízen nový
účetní program KEO4. Výdaje tak byly
sníženy o 1 122 000 Kč.
Částka, o kterou byly zvýšeny příjmy
a sníženy výdaje činí 1 641 000 Kč, byla
zahrnuta do financování jako snížení
financování z minulých let.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO rozpočtové
opatření schválilo.
Usnesení č. 11/06/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2018.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 11: Inventarizace majetku
a závazků obce za rok 2018
Je potřeba provést inventarizace
majetku a závazků obce za rok 2018 a to
v souladu se zákonem o účetnictví, prováděcí
vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků
a směrnicí obce pro provedení inventarizace
majetku. Inventarizace bude provedena členy
zastupitelstva obce ve složení jednotlivých
inventarizačních komisí a v termínech
stanovených na základě Příkazu k provedení
inventarizace v roce 2018 a Plánu
inventarizace na rok 2018.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO příkaz a plán
inventarizace schválilo.
Usnesení č. 12/06/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
bere na vědomí Příkaz k provedení
inventarizace v roce 2018 a Plán inventarizace
na rok 2018, s tím že v souladu s těmito
dokumenty bude provedena inventarizace
majetku a závazků obce za rok 2018.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 12: Diskuse
V diskusi zaznělo:
Starosta informoval, že se v neděli dne
02.12.2018 od 14:00 hod. se v kulturním
domě uskuteční Setkání seniorů.
BK(o) vznesla připomínku za část
maminek, zda by se nemohlo konat společné
setkání dětí s Mikulášem a čerty na návsi či
v kulturním domě.
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Starosta uvedl, že by záleželo
na konkrétních okolnostech, že v některých
okolních obcích se takové akce konají.
PE a spolu s ním i většina členů ZO,
nesouhlasili s konáním takové hromadné
akce s tím, že poukazovali na zachování
tradičního průběhu tohoto lidového zvyku.
LB vznesl téma hasičské zbrojnice přesněji
umístění nové požární zbrojnice. Přítomné
seznámil se situací, ve které se momentálně
téma nachází a o případných lokalitách, kde
by mohla být požární zbrojnice vybudována.
Následně ZO a přítomní občané diskutovali
o vhodnosti či nevhodnosti jednotlivých
lokalit.
PE informoval o akcích, které se budou
konat v následujícím období:
23.12.2018, náves v Jezeřanech,
tradičního setkání v adventním čase Živý
Betlém,
08.12.2018, zasedací místnost OÚ,
přednáška „Zvyky a obyčeje zimního období“
a v prosinci (přesný termín bude ještě
upřesněn), Brno Galerii Vaňkovka, výstava
„PROMĚNA venkovské architektury v 19.
a 20. století na Moravě a ve Slezsku“. Jedná
se o netradiční pohled na architekturu
moravského a slezského venkova, kde je mezi
třemi obcemi Moravy zastoupená i naše obec
Jezeřany-Maršovice.
Ad. 13: Ukončení
Starosta
poděkoval
členům
ZO
a přítomným občanům za účast a ukončil
zasedání v 22:50 hod.
Ing. Petr Slavík v.r., starosta
Zapsal: Ing. Ondřej Čáp v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Milan Hamalav.r.
Ing. David Tesař v.r.

ZÁPIS Ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 07/2018 konaného
dne 12.12.2018
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva
obce (dále jen „ZO“) v 18:00 hod. Přivítal
členy ZO a přítomné spoluobčany.
Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno
a vyhlášeno, v souladu s § 92 a § 93 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o obcích“). Informace o místě,
době a navrženém programu zasedání ZO
byla zveřejněna, v souladu se zákonem
o obcích, na úřední desce obecního úřadu
od 03.12.2018, současně způsobem
umožňující dálkový přístup (na „elektronické
úřední desce“) a způsobem v místě obvyklým,
hlášením v místním rozhlase. Členové ZO
byli svoláni elektronickou poštou.
Starosta dále konstatoval přítomnost
nadpoloviční většinu členů ZO a podle §
92 odst. 3 zákona o obcích je zasedání ZO
usnášeníschopné. Je přítomno 8 členů ZO.
Omluven je MH z rodinných důvodů.
Použité iniciály členů ZO:
Lukáš Badin (LB), Ing. Ondřej Čáp (OČ),
Mgr. Petr Eckl (PE), Mgr. Svatava Hájková
(SH), Milan Hamala (MH), Ing. Martin
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Hladůvka (MaH), RadekPodhrázký (RP),
Ing. Petr Slavík (starosta), Ing. David Tesař
(DT).
Použité iniciály občanů:
Iniciály diskutujících občanů jsou
vyhotoveny ve tvaru JP (o), kde J je jméno,
P příjmení a (o) označení občana. Jejich
celé jméno s příslušnými iniciály je uvedeno
v Listině přítomných, která je nedílnou
součástí písemného vyhotovení zápisu.
Ad. 01: Zahájení (pořad jednání,
určení zapisovatele a ověřovatelů,
námitky proti zápisu)
Starosta seznámil ZO s pořadem jednání
zasedání ZO a navrhl ho doplnit, konkrétně
doplnění bodu 04. a doplnění o nový bod
a jeho zařazení jako bodu 08. a upravení bodu
následujícího (v návrhu jako bod 08. dále jako
bod 09.) a posun dalších bodů programu.
Nově tak uvedené body zní:
04. Žádosti občanů a organizací
a)
Ing. Milan Šles, Žádost o vydání
potvrzení o zániku věcného práva
předkupního
b)
Bc. Lukáš Haas, Žádost o vydání
potvrzení o zániku věcného práva
předkupního
08.
DSO
Moravskokrumlovsko,
Smlouva o bezúplatném převodu majetku
a spolufinancování vybavení (párty stan)
09. Rozpočtová opatření č. 9/2018, č.
10/2018 a kompetence starosty k provádění
rozpočtových opatření v období 2018 - 2022
Doplnění bylo učiněno na základě
skutečnosti, že v případě žádosti Bc. Lukáše
Haase se jedná o stejný skutkový stav jako
v případě žádosti Ing. Milana Šlese a je tak
možné obě žádosti projednat nyní. V případě
DSO Moravskokrumlovska obec obdržela
podklady teprve ve čtvrtek 06.12.2018
a otázky týkající se rozpočtových opatření
by bylo rovněž vhodné vyřešit na tomto
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 doplněný a upravený pořad
jednání schválilo.
Usnesení č. 01/07/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje následující program jednání
zasedání Zastupitelstva obce JezeřanyMaršovice č. 07/2018
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) Ing. Milan Šles, Žádost o vydání
potvrzení o zániku věcného práva
předkupního
b) Bc. Lukáš Haas, Žádost o vydání
potvrzení o zániku věcného práva
5. Rozvoj obce
a) Priority rozvoje obce pro období
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2019 - 2022
b) projekt „Zástavba U Potůčku“
c) projekt „Požární zbrojnice“
6. Rozpočet obce pro rok 2019
7. Střednědobý výhled rozpočtu
na období 2020 - 2021

obce

8. DSO Moravskokrumlovsko, Smlouva
o bezúplatném převodu majetku
a spolufinancování vybavení (párty stan)
9. Rozpočtová opatření č. 9/2018, č.
10/2018 a kompetence starosty
k provádění rozpočtových opatření
v období 2018 - 2022
10. Diskuse
11. Ukončení
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Zápis a výpis usnesení z minulého
zasedání ZO byly zveřejněny na internetových
stránkách obce od 30.11.2018. Členové ZO
neměli vůči zápisu žádné námitky.
Starosta jako zapisovatele určil OČ a jako
ověřovatele navrhl MaH a RP.
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. 02/07/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č.
07/2018 Ing. Martina Hladůvku a Radka
Podhrázkého.
Hlasování:
8 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:
Jednací řád (Usnesení č. 07/06/2018)
Byl vyhotoven originál jednacího řádu,
který byl zveřejněn na internetových
stránkách obce dne 07.12.2018.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo věc
na vědomí.
Odpadové hospodářství (Usnesení
č.08/06/2018 a č. 09/06/2018)
Byly vyhotoveny originály Pravidel
č. 1/2018 k Motivačnímu a evidenčnímu
systému pro odpadové hospodářství (dále
jen „MESOH“) v Obci Jezeřany-Maršovice
včetně Příloh 1 až 10 a OZV č. 1/2018,
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů, včetně Přílohy a byly zveřejněny dne
23.11.2018 na úřední desce.
Dle písemné Informace, která je
předložena ZO, společnosti SUEZ Využití
zdrojů a.s. jako svozové společnosti,
poskytující obci služby v nakládání
s odpady dojde od 01.01.2019 k úpravě
cen poskytovaných služeb pro rok 2019
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s ohledem na pokles ceny druhotných
surovin, zvyšování cen za odstraňování
odpadů ve spalovně, zvyšování mzdových
nákladů, růstu ceny energií a inflační faktory.
Zmíněné faktory se do ceny služeb
promítnout v úpravě Ceníků pro odvoz
odpadů následovně: cena směsného
komunálního odpadu o 4,2 % ceny (Kč/občan/
rok), tříděný odpad, doprava, paušální služby
o 2,5 %, cena za odstraňování nebezpečných
odpadů o 6 % a cena za odstranění ostatních
odpadů (jednorázové odvozy) o 250 Kč/tuna.
Bylo by vhodné pověřit starostu, aby vše
projednal se svozovou společností a následně
schválil a podepsal příslušné Přílohy a ceníky,
které jsou součástí smlouvy se svozovou
společností.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
MaH se dotázal jaké je obvyklé meziroční
zvýšení poplatku za výše zmíněné služby.
Starosta odpověděl, že toto zdražení
obvyklé není vzhledem k tomu, že k němu
nedošlo za posledních 5 let.
RP se dotázal na možnost zvýšen
kapacity kontejnerů na sklo.
Starosta uvedl, že problém se sklem se
bude sledovat a případné zvýšení kontejnerů
se může operativně řešit v průběhu roku, aby
nedocházelo k přeplněnosti kontejnerů.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
pověření starosty schválilo.
Usnesení č. 03/07/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje a pověřuje starostu ve věci Smlouvy
o poskytování služeb v oblasti životního
prostředí (číslo smlouvy 104102576)
a na základě Informace poskytnuté svozovou
společností SUEZ Využití zdrojů a.s.,
projednal, schválil a podepsal nové Přílohy,
resp. Ceníky, které jsou nedílnou součástí
smlouvy a ve kterých dojde k navýšení ceny
poskytovaných služeb v roce 2019.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad 03. Zpráva o činnosti
Starosta informoval o své činnosti
a seznámil ZO s problematikou za období
od 22.11.2018 do 12.12.2018:
Účast na jednáních
22.11.2018, tematický seminář v rámci
projektu „Adaptace na klimatické změny
pomocí zelené infrastruktury“, Moravský
Krumlov
Informace k výsadbě zeleně v krajině.
29.11.2018, seminář Zákon o finanční
kontrole, DSO MK, Vedrovice
Seminář vedený pracovníkem MF ČR
týkající se zákona o finanční kontrole.
06.12.2018, seminář, RRAVM, Loděnice
Seminář o základních principech
čerpání dotací, aktuální a plánované výzvy.
Problematika odpadů.
12.12.2018, valná hromada svazku ZSO
Vodovody a kanalizace Znojemsko, Znojmo
Stanovení výše členského příspěvku
na rok 2019, návrh rozpočtu svazku na rok
2019, SVR na období 2020 – 2022, informace

říjen - prosinec

o ceně vodného a stočného, která se zvýší
cca o 5 %. Dojde k navýšení cen stočného
z 35,00 Kč na 36,68 Kč bez DPH, tj. 42,18 Kč
vč. DPH. Co se týče vodného je navýšení
z 42,03 Kč na 44,09 Kč bez DPH, tj. 51,05 Kč
vč. DPH.
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.
SLV-SOK – V439/440 – Nové dvojité
vedení
Obec obdržela dne 20.11.2018 od MŽP
ČR textovou část dokumentace k záměru
„SLV-SOK – V439/440 – Nové dvojité
vedení“, zpracovanou ve smyslu ustanovení §
8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu
na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, v rozsahu podle přílohy č. 4
tohoto zákona. Textová část dokumentace je
k dispozici na OÚ. Kompletní dokumentace
včetně příloh byla zveřejněna na internetu
na adrese http://www.cenia.cz/eia pod
kódem OV 7183. Veřejnost může zaslat své
písemné vyjádření k dokumentaci do 30 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce kraje.
Tato informace byla zveřejněna na ÚD
obce od 22.11.2018 a dotčené samosprávné
celky (obce) mohou zaslat písemné vyjádření
k dokumentaci nejpozději do 30 dnů
od zveřejnění informace o dokumentaci.
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.
Pronájem prostor v budově VÚB
Obec má uzavřenu Nájemní smlouvu
s paní Anetou Geyerovou na pronájem
místnosti č. 2 v budově VÚB, JezeřanyMaršovice 165, za účelem provozování
kadeřnictví. V období od 01.08.2016
do 31.12.2017 byla nájemkyně zproštěna
úhrady nájemného, protože v tomto období
kadeřnictví neprovozovala z důvodu
péče o děti. Zproštění úhrady nájemného
schválilo ZO dne 21.06.2017 usnesením č.
06/03/2017. V roce 2018 nájemkyně svoji
činnost v pronajatých prostorách neobnovila
a prokazatelně uvedené prostory nevyužívala.
Přestože byla upozorněna, že případné další
žádosti o zproštění nájemného již nebude
vyhověno, s ohledem na výše uvedené
a skutečnost, že bylo dojednáno ukončení
nájmu k 31.12.2018 je navrhováno zproštění
od úhrady nájemného a ukončení nájmu.
Je potřeba zvážit další pronájem
uvedených prostor a schválit záměr obce
tyto prostory pronajmout. S ohledem
na skutečnost, že nájemce místnosti č. 1 už
neprovozuje činnost, pro kterou mu byla
místnost pronajata a nájemce místnosti č.
2 ukončí svoji činnost, je vhodné schválit
nový záměr na pronájem tohoto obecního
majetku. Cena za pronájem místností by
mohla být zvýšena na 15 000 Kč ročně plus
poměrná část nákladů za energie.
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ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO zproštění a záměr
schválilo.
Usnesení č. 04/07/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje zproštění úhrady nájemného
za pronájem místnosti č. 2, v budově obce
č.p. 165, nájemci Anetě Geyerová, za období
od ledna do prosince 2018 a ukončení nájmu
k 31.12.2018, z důvodu neprovozování
kadeřnictví v těchto prostorách.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 05/07/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr obce pronajmout nemovitý
majetek, místnost č. 1 a č. 2, obě o výměře
12,5 m2, v budově obce č.p. 165, nacházející
se na pozemku p.č. st. 28, zastavěná plocha
a nádvoří, v k.ú. Maršovice, každou za cenu
15 000 Kč ročně a poměrnou část nákladů
za energie.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Dopravní obslužnosti IDS JMK na rok
2019
ZO na svém zasedání dne 19.09.2018
schválilo usnesení č. 08/04/2018 financování
systému IDS JMK mezi Obcí JezeřanyMaršovice a Jihomoravským krajem
za účelem zajištění nadstandardu dopravní
obslužnosti IDS JMK na lince 446 (Moravský
Krumlov – Loděnice) pro rok 2019 ve výši
do 30 000 Kč.
Dne 26.11.2019 obdržela obec přípis
ohledně nadstandardu pro rok 2019, který
činí 23 676 Kč (v roce 2018 činil příspěvek
25 532 Kč).
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
RP se dotázal na možnost zvýšení
kapacity autobusu na ranní lince Jezeřany
– Loděnice, který je vždy přeplněn a dále
poukázal na problém dřívějších odjezdů
autobusu ze zastávek.
Starosta přislíbil připomínky přednést
provozovateli IDS JMK.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
vzalo věc na vědomí.
Účelová neinvestiční dotace na výdaje
jednotek dobrovolných hasičů obcí na rok
2018
Na základě žádosti obce ze dne
02.08.2018 byla obci poskytnuta dotace
z rozpočtu MV – GŘ HZS ČR ve výši 2 000 Kč
na zajištění školení členů Jednotky SDH.
Dotace nepodléhá schvalování ani nebude
sepsána veřejnoprávní smlouva 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 vzalo věc
na vědomí.
Ad.04: Žádosti občanů a organizací
a) Ing. Milan Šles, Žádost o vydání
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potvrzení o zániku věcného práva
předkupního
Žadatel podal dne 28.11.2018 žádost
vydání potvrzení o zániku věcného práva
předkupního z katastru nemovitostí, týkající
se pozemků p.č. 1216/83, 1216/86 a st. 337
v k.ú. Jezeřany, které jsou v jeho vlastnictví.
Žadatel dne 26.02.2014 uzavřel s obcí Kupní
smlouvu s dohodou o zřízení předkupního
práva a práva zpětné koupě, jejímž předmětem
byly uvedené pozemky za účelem výstavby
RD. V rámci této smlouvy byla sjednána
výhrada předkupního práva na dobu určitou,
a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí
o užívání stavby (kolaudační rozhodnutí), či
jiného obdobného rozhodnutí, opravňujícího
kupujícího k užívání stavby na nemovitosti
zřízené. Nedojde-li k vydání pravomocného
rozhodnutí o užívání stavby či jiného
obdobného rozhodnutí dle předchozí věty
tohoto odstavce ani ve lhůtě 6 let od podpisu
této smlouvy, dohodly se smluvní strany
na zřízení práva zpětné koupě, blíže
specifikovaného v čl. V. této smlouvy.
Od 01.01.2018 platí novela stavebního
zákona (zákon č. 225/2017 Sb., kterým se
mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony) mimo jiné i ohledně
užívání dokončených staveb – kolaudace,
kdy už nefunguje institut oznámení záměru
užívat dokončenou stavbu upravený v § 120
stavebního zákona, který byl bez náhrady
zrušen. Stavebník tak u RD nepotřebuje ze
strany stavebního úřadu žádné povolení
o užívání stavby, resp. ani ho nemůže získat,
což se mnohým stavebníkům může jevit
jako problematické zejména v závislosti
na již uzavřených smlouvách (hypotéky,
smlouvy o smlouvě budoucí kupní smlouvy
apod.) Navíc tato právní úprava se aplikuje
na všechny stavby RD, které stavebník
dokončí po 31. 12. 2017. U staveb RD tak
stavební úřad již nebude ani vykonávat
závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
Zákon rovněž nestanovuje stavebníku ani
povinnost oznámit stavebnímu úřadu, že
stavbu dokončil a započal s jejím užíváním.
Je tak na samotném stavebníku, odkdy se
rozhodne stavbu užívat.
Po konzultacích s právníkem bylo
vypracováno Souhlasné prohlášení smluvních
stran (Potvrzení o zániku předkupního
práva), kde obě strany současně potvrzují,
že s ohledem na uvedené skutečnosti, došlo
k zániku Předkupního práva zřízeného Kupní
smlouvou, což je v souladu s ustanovením
§ 548 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, kde se uvádí,
že je-li zánik práva nebo povinnosti vázán
na nemožnou podmínku, nepřihlíží se k ní.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO prohlášení
schválilo.
Usnesení č. 06/07/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje souhlasné prohlášení (potvrzení
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o zániku předkupního práva) o vymazání
předkupního práva obce k pozemkům
p.č. 1216/83, p.č. 1216/86 a p.č. st. 337
v k.ú. Jezeřany, poté co majitel započal
užívat stavbu rodinného domu postavenou
na uvedených pozemcích.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) Bc. Lukáš Haas, Žádost o vydání
potvrzení o zániku věcného práva
předkupního
Jedná se o stejný případ jako
v předchozím případě, ale jde o jiné pozemky.
Žadatel podal svoji žádost dne 12.12.2018
a týká se pozemků p.č. 1216/78 a st. 335
v k.ú. Jezeřany, které jsou v jeho vlastnictví.
ZO je předkládáno Souhlasné prohlášení
smluvních stran (Potvrzení o zániku
předkupního práva), kde obě strany
současně potvrzují, že s ohledem na uvedené
skutečnosti, došlo k zániku Předkupního
práva zřízeného Kupní smlouvou.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO prohlášení
schválilo.
Usnesení č. 07/07/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje souhlasné prohlášení (potvrzení
o zániku předkupního práva) o vymazání
předkupního práva obce k pozemkům p.č.
1216/78 a p.č. st. 335 v k.ú. Jezeřany, poté
co majitel započal užívat stavbu rodinného
domu postavenou na uvedených pozemcích.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad.05: Rozvoj obce
a) Priority rozvoje obce pro období
2019 - 2022
Na minulém zasedání ZO diskutovalo
problematiku priorit rozvoje obce na období
2019 -2022 a vycházelo ze Strategického
plánu rozvoje obce na období 2017 – 2020,
který ZO schválilo usnesením č. 35/02/2017
ze dne 19.04.2017. Na základě této
diskuse jsou navrženy následující priority
jednotlivých akcí:
Vybudování splaškové kanalizace Pérka,
včetně opravy komunikace, 2019 - příprava
realizace, projekt kanalizačních přípojek
jednotlivých domácností, sanace sklepů pod
místní komunikací (předpokládané náklady
cca 500 000 Kč), 2020 - realizace splaškové
kanalizace a opravy komunikace ve dvou
etapách (cca 4 500 000 Kč)
Dokončení povrchu místní komunikace
v lokalitě Za kostelem, 2021 - realizace
dokončení zpevněných ploch a místní
komunikace (cca 3 500 000 Kč)
Výstavba místní komunikace v lokalitě
Panšula, 2022 - realizace dokončení místní
komunikace (cca 3 000 000 Kč).
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
RP navrhl doplnění priorit obce
o výstavbu požární zbrojnice.
Starosta uvedl, že je v zájmu obce stavbu
požární zbrojnice realizovat, vše ovšem záleží
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na připravenosti a finančních možnostech.
Prioritou obce je dokončení rozpracovaných
projektů.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
priority schválilo.
Usnesení č. 08/07/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje investiční priority pro období
2019 - 2022 v pořadí: vybudování splaškové
kanalizace Pérka, včetně opravy komunikace,
Dokončení povrchu místní komunikace
v lokalitě Za kostelem a Výstavba místní
komunikace v lokalitě Panšula.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) projekt „Zástavba U Potůčku“
Na předcházejících zasedáních starosta
informoval ZO ohledně projektu „Zástavba
U Potůčku“, kdy probíhala jednání vlastníků
pozemků v dané lokalitě ohledně rozdělení
pozemků a možné dohody a zahájení příprav
ohledně výstavby prvních 5 rodinných
domů. Bohužel doposud k takové dohodě
nedošlo a v současné době se zdá být
nereálné zahájení přípravy pro výstavbu RD
v souladu se zpracovanou studií. Aby obec
znala aktuální názory a představy vlastníků,
oslovil starosta znovu vlastníky, kterým
byl zaslán dotazník ohledně toho, že podle
platného územního plánu obce a územní
studie je navržena změna současné plochy
orná půda na plochu pro využití bydlení
(obytnou zástavbu), ale lokalita je rozdělena
na úzké parcely soukromých vlastníků a šířka
a uspořádání pozemků neumožňuje její
plánované využití. Základním předpokladem
možné výstavby rodinných domů je dohoda,
resp. spolupráce obce s vlastníky pozemků,
přeparcelace
pozemků
a
spoluúčast
stavebníků na vybudování inženýrských
sítí. Proto byl vlastníkům pozemků zaslán
dopis a dotazník, se žádostí o jeho vyplnění
v termínu do 20.12.2018.
Zároveň s ohledem na skutečnost, že
oslovením společnosti E.ON s.r.o. jako
správce sítě a distributora elektrické
energie ohledně možného řešení vedení VN
k transformátoru, nebyla obci poskytnuto
oficiální odpověď, byla dne 05.12.2018
odeslána Žádost o přeložku vedení vysokého
napětí přes tuto lokalitu.
Uvedeným postupem lze předpokládat,
že obec obdrží informaci od vlastníků
pozemků tak, aby ZO mohlo na příštím
zasedání rozhodnout o dalším postupu
ve věci.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
Členové ZO se shodli, že by bylo vhodné
oslovit všechny vlastníky, kterých se projekt
dotýká, a ne pouze vlastníky v centrální části
případné budoucí zástavby.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
vzalo věc na vědomí.
c) projekt „Požární zbrojnice“
Na minulém zasedání starosta předložil
ZO přípis Sdělení stanoviska ohledně
vyřešení problematiky budovy postavené
na části pozemku p.č. st. 19/1 (požární
zbrojnice) od právního zástupce vlastníků
pozemku.
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Starosta ZO informoval, že dle usnesení č.
04/05/2017 ze dne 13.09.2017 ZO schválilo
a pověřilo starostu, aby učinil potřebné
kroky k dohodě s vlastníky pozemku,
na kterém stojí Požární zbrojnice, popřípadě
další kroky k tomu, aby Požární zbrojnice
zůstala v majetku obce, do 30.09.2017, což
se mu však do dnešního dne nepodařilo.
Proto je ZO předloženo usnesení s návrhem
právního zástupce vlastníků pozemku, aby
ZO projevilo svou vůli nadále deklarovat, že
požární zbrojnice je historickým majetkem
obce a že ZO trvá na tom, aby požární
zbrojnice zůstala nadále v jeho majetku.
Zároveň je ZO předkládán návrh vyjádření
obce. Vyjádření obce může být upraveno dle
rozhodnutí ZO.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné další
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO předložené
usnesení neschválilo.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr prodat budovu požární
zbrojnice stojící na části pozemku p.č. st.
19/1 v k.ú. Jezeřany vlastníkům uvedeného
pozemku,
popř.
bezúplatně
směnit
za pozemek p.č. 30/10 v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
0 pro – 8 proti – 0 se zdrželo
ZO doporučilo starostovi shromáždit
doklady ohledně výstavba požární zbrojnice
v roce 1925.
LB podal ZO informaci ohledně lokalit,
kde by mohla být vybudována nová požární
zbrojnice. Reálně přichází do úvahy dvě
lokality a ZO jsou předkládány k posouzení
dokumenty týkající se možného dalšího
jednání s vlastníky pozemků jedné z lokalit.
Dále je třeba učinit další kroky tak, aby
co nejdříve mohlo být přijato konkrétní
rozhodnutí.
Členové ZO se dohodli na tom, že pro
urychlení věci, pověří starostu, aby vybral
pozemek a zveřejnil záměr obce ohledně
směny tohoto pozemku za část pozemku
na kterém by obec mohla postavit novou
požární zbrojnici.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO předložené
usnesení schválilo.
Usnesení č. 09/07/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje a pověřuje starostu zveřejnit
záměr obce směnit obecní pozemek za část
pozemků, o výměře cca 500 m2, za účelem
výstavby nové požární zbrojnice s tím, že
konkrétní obecní pozemek dotčený směnou
určí starosta.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 06: Rozpočet obce pro rok 2019
Návrh rozpočtu obce pro rok 2019
byl ve dnech 22.11.2018 až 12.12.2018
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu
a na elektronické úřední desce umožňující

říjen - prosinec

dálkový přístup. Návrh byl rovněž předložen
finančnímu výboru. Ze strany občanů nebyly
vzneseny k návrhu rozpočtu žádné konkrétní
návrhy či připomínky.
DT, předseda finančního výboru (dále
jen „FV“), uvedl, že FV projednal návrh
rozpočtu na své schůzi dne 12.12.2018,
doplňující dotazy jim starosta zodpověděl,
k předloženému návrhu nemá FV připomínky
a doporučuje ZO schválit rozpočet obce pro
rok 2019.
Rozpočet obce pro rok 2019 je
přebytkový, protože jeho příjmy jsou vyšší
než výdaje. Příjmy jsou rozpočtovány ve výši
12 435 000 Kč, výdaje ve výši 11 413 000 Kč.
Financováním ve výši -1 022 000 Kč je
zabezpečeno příjmy. Nejvýznamnějším
zdrojem příjmů jsou daňové příjmy, nedaňové
příjmy a kapitálové příjmy. Výdaje jsou
určeny na zajištění základního chodu obce,
běžnou správu, údržbu a opravy obecního
majetku, chod obecního úřadu a příspěvkové
organizace.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO rozpočet schválilo.
Usnesení č. 10/07/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje přebytkový Rozpočet obce pro rok
2019.
Hlasování:
8 pro – …proti – … se zdrželo
Ad.07: Střednědobý výhled rozpočtu
obce na období 2020 – 2021
Střednědobý výhled rozpočtu je
pomocným nástrojem obce sloužícím pro
střednědobé finanční plánování rozvoje jeho
hospodářství na období 2020 až 2021.
DT uvedl, že FV projednal návrh
Střednědobého výhledu rozpočtu na své
schůzi dne 12.12.2018 a doporučuje ZO
schválit Střednědobý výhled rozpočtu obce
na období 2020 až 2021.
V předloženém střednědobém výhledu
rozpočtu je zobrazen rok 2019 (dle rozpočtu
obce) a následující roky 2020 a 2021.
Počáteční stav peněžních prostředků ke dni
01.01.2019 (řádek A) předpokládáme
ve výši 2 650 000 Kč. V příjmové oblasti jsou
nejvýznamnějším příjmem daňové příjmy
(P1) a v menší míře příjmy z pronájmu
obecního majetku a poskytování služeb nedaňové příjmy (P2) a příjmy z prodeje
majetku – kapitálové příjmy (P3) a přijaté
dotace (P4). Co se týká výdajů, největší
část jsou běžné výdaje (V1), které jsou
určené zejména na zabezpečení chodu obce.
Na kapitálové výdaje – investice (V2) je
vyčleněno každý rok využít cca 3 500 000 Kč.
Splátky úvěru od ČS, a.s. jsou uvedeny jako
splátky dlouhodobého úvěru (V3), splátka
půjčky od SFŽP a VaK jako (V4).
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné další
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO střednědobý
výhled rozpočtu schválilo.
Usnesení č. 11/07/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce
na období 2020 až 2021.

říjen - prosinec

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad.08: DSO Moravskokrumlovsko,
Smlouva o bezúplatném převodu majetku
a spolufinancování vybavení (párty stan)
DSO Moravskokrumlovsko pořizuje
každoročně pro obce různý drobný majetek,
který následně převádí do majetku
jednotlivých obcí. V letošním roce se v našem
případě se jedná o 1 ks párty stan 3 x 6 m
za cenu 15 616 Kč s tím, že obec uhradí DSO
Moravskokrumlovsko neinvestiční příspěvek
za doplatek na vybavení – párty stan, ve výši
5 616 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 smlouvu
a spolufinancování schválilo.
Usnesení č. 12/07/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje bezúplatný převod a Smlouvu
o bezúplatném převodu majetku č. 23/2018,
kterou se převádí majetek – 1 ks párty stan
3 x 6 m, v celkové ceně 15 616 Kč, z majetku
DSO Moravskokrumlovsko do majetku Obce
Jezeřany-Maršovice.
Hlasování:
8 pro – … proti – … se zdrželo
Usnesení č. 13/07/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje neinvestiční příspěvek za doplatek
na vybavení – párty stan, ve výši 5 616 Kč pro
DSO Moravskokrumlovsko.
Hlasování:
8 pro – … proti – … se zdrželo
Ad. 09: Rozpočtová opatření č.
9/2018, č. 10/2018 a kompetence starosty
k provádění rozpočtových opatření
v období 2018 - 2022
Rozpočtové opatření č. 9/2018 upravuje
příjmy a výdaje rozpočtu pro rok 2018, které
byly realizovány starostou dne 30.11.2018.
RO č. 9/2018 upravuje v příjmech přijetí
dotace od JMK na zpracování Územního
plánu J-M (60 700 Kč) a zaúčtování dotace
z ÚP na VPP dle jednotlivých zdrojů (+/- 100
Kč). Ve výdajích se jedná jednak o zaúčtování
výše uvedených dotací a dále o navýšení
stravného pro OVK na volby do ZO (400 Kč)
a platy zaměstnanců obce, včetně sociálního
a zdravotního pojištění (celkem o 27 000 Kč),
tyto výdaje jsou zajištěny v rámci par. 6171
převodem z pol. 5169 resp. 5137. Tímto
rozpočtovým opatření nedochází ke změně
financování.
Rozpočtové opatření č. 10/2018 bude
upravovat příjmy a výdaje rozpočtu pro rok
2018, které provede starosta do konce roku
2018, pokud dojde k příjmům a výdajům,
které nejsou v rozpočtu dostatečně
zohledněny a pokud bude potřeba upravit
rozpočtové příjmy a výdaje dle skutečného
stavu. Rozpočtové opatření starosta předloží
ZO na prvním zasedání v roce 2019.
Co se týká kompetence starosty, tak ZO
na svém zasedání č. 07/2016 dne 14.12.2016,
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schválilo usnesení č. 17/07/2016, kdy
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst.
2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
schválilo kompetenci starosty obce, v období
od 15.12.2016 do 31.12.2018, k provádění
rozpočtových opatření ve vymezeném
rozsahu. ZO je předkládán návrh nového
vymezení kompetence starosty k provádění
rozpočtových opatření v období od roku
2018 do roku 2022. Navrhovaná kompetence
starosty k provádění rozpočtových opatření
odpovídá kompetenci z roku 2016, pouze
je upravena s ohledem na skutečnost, že
od schvalování návrhu rozpočtu pro rok 2018
(viz. Směrnice č. 1/2017 o rozpisu rozpočtu
a jeho změny), je rozpočet obce schvalován
v třídění podle rozpočtové skladby, zpravidla
však nikoliv v třídění podle podrobné
rozpočtové skladby, ale v třídění podle
paragrafů.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO RO č. 9/2018,
schválilo starostu jako odpovědnou osobu
a jeho kompetence schválilo.
Usnesení č. 14/07/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2018
realizované starostou dne 30.11.2018.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 15/07/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje starostu jako odpovědnou osobu
ke schválení Rozpočtového opatření č.
10/2018 a to i v případě pokud uvedené
rozpočtové opatření bude nad rámec
kompetence starosty.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 16/07/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm.
a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, kompetenci starosty obce, v období
od 10.12.2018 do 31.12.2022, k provádění
rozpočtových opatření v následujícím
rozsahu
na příjmové straně rozpočtu:
a)
navýšení závazných ukazatelů
v rámci třídy 1 (daňové příjmy), třídy 2
(nedaňové příjmy) a třídy 3 (kapitálové
příjmy), tyto prostředky nesmí starosta
zapojit do výdajů, ale rozpočtují se
do financování, o jejich případném zapojení
do výdajů rozhodne zastupitelstvo obce,
kromě účelově určených darů,
b)
navýšení závazných ukazatelů
v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového
zapojení účelových dotací v případě, že
zastupitelstvo schválilo účast obce při podání
žádosti o dotaci nebo jsou dotace (transfery)
poskytovány na základě právních předpisů,
tyto prostředky starosta zapojuje do výdajů,
na výdajové straně rozpočtu:
c)
navýšení závazného ukazatele
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o 100 000 Kč v období mezi jednotlivými
zasedáními zastupitelstva obce. Navýšení
jednoho závazného ukazatele musí být
kompenzováno snížením jiného závazného
ukazatele na výdajové straně rozpočtu nebo
reálným a odůvodněným zvýšením příjmů
nebo zapojením financování (položka 8115),
které lze zapojit v maximální výši 100 000 Kč
v období mezi jednotlivými zasedáními
zastupitelstva obce,
d)
navýšení závazného ukazatele
o částku v případě potřeby vyšší než
100 000 Kč a to jen v případech, kdy se jedná
o výdaj nutný k zajištění chodu obce nebo jí
přímo řízené organizace, v případech havárií
nebo stavu nouze, k odvrácení možných
škod, dále když včasné neprovedení úhrady
je vázáno penalizací a dopady penalizací
mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady a k dalším případům
zabránění škod, dále v případě úhrady
pokut, penále a dalších nutných výdajů, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné
a má jen formální charakter, protože výdaj
musí být realizován.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 17/07/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi předložení každého
rozpočtového opatření, se stručným
odůvodněním, provedeného v kompetenci
starosty,
na
nejbližším
zasedání
zastupitelstva obce, konaném po schválení
takového rozpočtového opatření.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 10: Diskuse
V diskusi nebyly vzneseny žádné dotazy,
připomínky a podněty členů zastupitelstva
obce a občanů.
Starosta ZO informoval, že do Vánoc
bude vydán obecní zpravodaj a požádal
zájemce o poskytnutí příspěvků a požádal
PE o poskytnutí starých fotografií pro
potřeby Deníku, který vydává seriál
fotografií z jednotlivých obcí Jak jsme žili
v Československu.
PE požádal členy ZO o pomoc při
přípravě a zabezpečení Živého betlému dne
23.12.2018 v 16:30 hod. a dále upozornil, že
výstava „PROMĚNA venkovské architektury
v 19. a 20. století na Moravě a ve Slezsku“
se koná v Knihovně Jiřího Mahena
od 03.12.2018 do 31.01.2018.
Ad. 13: Ukončení
Starosta
poděkoval
členům
ZO
a přítomným občanům za účast a ukončil
zasedání v 21:15 hod.
Ing. Petr Slavík v.r., starosta
Zapsal: Ing. Ondřej Čáp v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Martin Hladůvka v.r.
Radek Podhrázký v.r.
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RECEPTY ADVENTNÍHO A VÁNOČNÍHO
OBDOBÍ
1)

ADVENT

2)

V křesťanské tradici jde od 6.
století o dobu příprav k náležité oslavě
Kristova narození, což pro běžného
člověka znamenalo půst, střídmost
v odívání, zákaz tanečních zábav,
hlučných svateb, častější modlitby
a návštěvy bohoslužeb. Z toho vyplývá,
že strava byla prostá a bezmasá, a to až
do Štědrého Večera včetně. Připravovaly
se bramborové placky (někdy namazané
povidly), „koláčke“ (ovocné knedlíčky
z bramborového těsta) se sušenými
švestkami nebo luštěniny s chlebem.
Hlavním pokrmem tohoto období
však bylo zelí a brambory. Ovocné
bramborové knedlíčky čili „koláčke” se
kromě sušených švestek mohly nadívat
také povidlovou náplní, sypaly se
opraženou krupicí nebo mákem.
Čertíci z těsta (v německých obcích
známí jako „krampusové“): Jde o známé
mikulášské pečivo ve tvaru čerta
z kynutého těsta, které se zhotovovalo
doma i u pekařů. Nepeklo se ovšem
pouze ze sladkého, brioškového těsta,
ale také z těsta rohlíkového.
Perníčky (Lebkuchen; Zlabern, okres
Mistelbach): 250 g krystalového cukru;
voda; 4 vejce; 2 polévkové lžíce amonia;
nové koření; mletá skořice a hřebíček;
300 g moučkového cukru; 500 g mouky
Krystalový cukr necháme s troškou
vody zkaramelizovat, poté zalijeme
vodou nebo mlékem a stálé mícháme
tak dlouho, dokud není hmota kašovitá.
Z připraveného karamele a ze zbylých
přísad uhněteme těsto, vyválíme jej
a nato z něj vykrajujeme potřebné tvary
perníčků.
Zelná polévka: Připravíme jíšku a k ní
přidáme kyselé zelí, nakrájené brambory
a kmín, osolíme a zalijeme vodou. Vaříme
asi půl hodiny. Poté přidáme syrové vejce
a po jeho vysrážení do polévky přilijeme
hrneček smetany (Plaveč).
Zelňáky: Nakrájené zelí podusíme
na másle, osolíme, opepříme a necháme
vychladnout. Mezitím utřeme máslo,
k němuž přidáme předem připravené
zelí, dvě celá vejce a dva žloutky,
půl hrníčku smetany a dvě lžíce
kvasnic. Ochutíme cukrem, přisolíme
a vmícháme ještě hrníček mouky. Zelné
těsto následně necháme kynout. Poté
již smažíme ve vymaštěném lívanečníku
(Plaveč).
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V českých obcích našeho kraje byla
prvním chodem čočková polévka se
švestkami, nudlemi nebo houbami (tj.
tři možnosti přípravy), doloženou máme
i polévku kroupovou a ve Znojmě také
mléčnou s nudlemi (nasladko). Druhým
chodem bývala nejčastěji houbová
omáčka nebo čočka s chlebem (ještě bez
masa, jelikož šlo o postní večeři). Jako
třetí přišla na řadu tradiční krupičná kaše
oslazená medem nebo sypaná perníkem.
Zprávy hovoří rovněž o jahelné kaši se
sirupem a cukrem. Neodmyslitelnou
součástí večeře bylo také ovoce, a to
sušené nebo čerstvé. Křížaly a sušené
švestky se jedly jen tak nebo se uvařily
a přikusovaly se k nim vdolky (později
se přidávalo i různé dostupné koření,
např. hřebíček či skořici a „ovocná
kaše“ se přislazovala). I na Znojemsku
lidé pochopitelně znali vánočku. Té
se zde původně říkalo zřejmě houska,
později pod vlivem německých sousedů
vešla ve známost spíše jako „žemlička”,
„žemla”, „žemlovica” nebo „štrycla”.
Vánočky však byly menší, než jak je
známe dnes a pletly se ze tří pramenů.
Ke štědrovečerní večeři dostal každý
člen rodiny po jedné malé pletýnce,
vánočka přes celý plech byla určena až
na snídani o Božím hodu vánočním.
K tradiční vánočce se brzy přiřadil
i další ustálený štědrovečerní pokrm,
a to mléčný, makový nebo jablečný
závin čili štrúdl. Z pečiva se pekly
rovněž buchty s makovou a povidlovou
náplní. V pozdějších letech se objevuje
také bábovka, která je prokazatelně
posledním vývojovým typem velkého
obřadního pečiva doloženého v našem
prostředí.
Mnohé jistě překvapí, že mezi
výčtem pochoutek chybí vánoční kapr.
Do ustáleného obřadního jídelníčku
Štědrého večera však ryby začaly
pronikat až poměrně pozdě. Nejdříve
se setkáváme s jejich napodobováním
pečivem připravovaným v hliněných
formách ve tvaru ryby, poté přišly na řadu
jejich levné druhy, zejména slaneček.
Teprve pod sílícím vlivem městského
prostředí začali také na venkově vařit
rybí polévku a připravovaly se jeden
nebo dva chody z rybího masa. Byla to
především ryba na černo s knedlíkem
nebo smažená se zelím. Druh ryb
říjen - prosinec

ustálený nebyl, a tak se kromě kaprů prodávali rovněž sumci,
líni, candáti či štiky. Obecně se u nás ryby na Štědrý večer
objevují až kolem roku 1945 nebo krátce předtím.
Typy štědrovečerní večeře dle sociálního postavení rodiny
na Znojemsku (na příkladu obce Plaveč):
1. Čočková polévka s houbami
Houbová omáčka s chlebem
Kadlátka (švestky) sušená, uvařená
Závitek makový (štrúdl)
každému členu rodiny jedna žemlička (tj. vánočka)
koláče – ořechy – ovoce
(nejběžnější, první varianta)
2. Čočková polévka
jahelná (prosná) kaše – uvařená se sirupem a cukrem
sušená kadlátka uvařená, kroužalky, vánočka
(domkáři/chalupníci, tj. nemajetní)
3. Polévka kmínová se žemličkou
krupičná kaše s perníkem
suché švestky uvařené
buchty s mákem a povidly
suché housky a ořechy
(domkáři/chalupníci, tj. nemajetní)
4. Houbová (čočková, kroupová) polévka
vdolky a vařená sušená kadlátka
buchty s povidly
slaneček
ořechy, kadlátka, jablka
(vzdělanější obyvatelé ovlivnění městským, tj. německým
prostředím Znojma)
5. Rybí polévka s nudlemi
ryba černá s knedlíkem
pečivo, ovoce
(výše postavení obyvatelé; vliv města)
6. Rybí polévka
černá ryba s knedlíkem
smažená ryba se zelím
vánočka - štrycla
jablka, ořechy, víno
(vyšší vrstvy, v Plavči např. správce zámeckého velkostatku;
vliv města)
V německém příhraničí patřily k tradičním pokrmům
slavnostní tabule rovněž polévky, zejména čočková, aby
nechyběly peníze a česneková s nadrobeným chlebem.
Z pečiva to byl makový, ořechový nebo jablečný závin, bábovka
nebo vánočka se zapečeným sušeným ovocem. Takovéto
vánočce z bílé mouky se říkalo Striezl nebo také Kletzenbrot
čili „křížalový chléb“, který je v sousedním Rakousku
tradičním vánočním pokrmem doloženým již od středověku.
Kletzenbrot připravovali ve tvaru podlouhlé vánočky či
bochníku s příměsí sušených hrušek, švestek, jablek a ořechů.
Kletzenbrot však znali i v českých obcích v okolí Znojma,
ba i v českých znojemských rodinách. Kromě poutí se pekl
rovněž ve vánočním období a říkalo se mu prostě „chlebíček
se sušenými švestkami”. Ten se připravoval z mála mouky
a trošky cukru, zato z velkého množství křížal a sušených
říjen - prosinec

švestek. Jedlo se i vařené sušené ovoce a původně velmi
oblíbená jáhlová kaše. K nim se později připojila také jídla
z ryb, zejména slanečci a smažený kapr. Doma se pekly rovněž
dva až tři druhy drobného pečiva, např. škvarkové cukroví
a sušenky s přísadou „jelení soli“, tj. s cukrářskými kvasnicemi.
Počátkem 20. stoletý byly známé i vanilkové rohlíčky nebo
anýzky. Zázvorové a jiné vykrajované pečivo našlo své místo
i na vánočním stromku.
Mléčná polévka: V mléce doměkka povaříme pokrájené
brambory s cibulí, přidáme kmín a koření, jemně omastíme
a přisladíme (Plaveč).
Vánoční štola: Do ¾ kg prosáté mouky vmícháme 8 dkg
droždí rozmíchaného v mléku jako kvásek. Když vzejde,
přidají se dvě rozkvedlaná vejce, 15 dkg cukru, trochu soli
a mléko dle potřeby, vše se vypracuje do hladkého těsta,
posype se 6 dkg najemno krájeného citronátu (kandované
citrónové kůry), 5 dkg sladkých, loupaných a jemně sekaných
mandlí, ke kterým kvůli chuti můžeme přidat několik mandlí
hořkých, nastrouhanou kůru z citrónu, skořici, zázvor
a trochu muškátového oříšku. Do toho zapracujeme 30 dkg
změklého másla, rovněž 25 dkg rozinek zbavených zrníček
a 10 dkg korintek, které jsme den předem namočili do rumu
a nechali stát přes noc na teplém místě, pak těsto rozdělíme
na menší kousky a až se na něm začnou tvořit puchýřky, opět
je spojíme dohromady. Pak se nechá těsto pohromadě znovu
kynout. Až je pěkně vykynuté, přendáme jej na pomoučněný
vál, vytvarujeme šišku a od středu ji rukou roztáhneme
na jedné straně směrem k okrajům, až je těsto tak široké, že
překryje druhou, neroztaženou část. Roztaženou část potřeme
studenou vodou a přeložíme ji přes neroztaženou část, čímž
vznikne tvar štoly. Pak ji položíme na plech vystlaný papírem
potřeným máslem, necháme ji znovu vykynout, potřeme
máslem, upečeme ji, po upečení ji znovu potřeme, ještě horkou,
máslem a posypeme silnou vrstvou cukru (Jaroslavice; přelom
19. a 20. století).
Kraple: 1 litr mléka, 0,5 kg hladké mouky, 0,5 kg hrubé
mouky, 1 kg polohrubé mouky, 70 dkg cukru, 10 dkg kvasnic,
1,5 dkg soli, 62 dkg rozpuštěného vlažného másla, 15 žloutků,
citrón, rum. Kvasnice s trochou cukru vmícháme do vlažného
mléka a necháme kynout. Zbytek vlažného mléka, cukr,
žloutek a citronovou kůru zamícháme. Postupně přidáváme
mouku, nakynuté kvasnice, sůl, máslo a nakonec šťávu
z citronu a krapet rumu. Vše dobře promícháme, aby vzniklo
hladké těsto. Těsto se nechá následně 1 až 2 hodiny kynout.
Na pomoučněném vále si těsto rozdělíme na tři stejně velké
díly. Jeden díl vyválíme asi na 1 – 2 cm silnou placku. Placku
potřeme hodně rozměklým máslem, posypeme moučkovým
cukrem a rozinkami. Položíme na ní další rozválenou placku
a postup opakujeme. Přikryjeme třetí plackou. Tyto tři
vrstvy ještě trochu rozválíme, asi tak do 3 cm tloušťky. Poté
těsto vykrajujeme formou ve tvaru hvězdičky nebo kytičky
o průměru přibližně 5 cm. Kraple pokládáme na plech
vymaštěný sádlem, popř. na pečící papír. Potřeme rozšlehaným
vejcem a na to doprostřed usadíme kousek vlašského ořechu
nebo posypeme drobenkou. Pečeme ve středně vyhřáté troubě.
Jednotlivé vrstvy těsta by měly trochu „ujet”, v JezeřanechMaršovicích se říká, že by měly „smeknout”. A právě v tom
spočívá kouzlo tohoto svátečního pokrmu (Jezeřany).
Vařené cukroví: ¼ kg hladké mouky, 20 dkg tuku, 3 dkg
vzešlých kvasnic, 3 žloutky. Kvasnice se nechají vzejít a přidají
se do těsta připraveného na vále. Z těsta se poté vykrajují
kolečka, v jejich středu se vypíchne otvor, čím vznikne
mezikruží. Nechají se na plechu nakynout, pečou se do růžova.
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Upečené se rychle protáhnou ve vařící vodě a obalují se v cukru
s vanilkou (Mramotice).
Zázvorky: 14 dkg mouky, jedno celé vejce, 14 dkg cukru, dva
žloutky, citrónová kůra, lžička zázvoru, na špičku nože „spěšné
soli“ (cukrářského droždí). Propracujeme těsto. To na vále
rozválíme asi na 3 mm silný plát a vykrájíme z něj zázvorky
různých tvarů. Zázvorky následně necháme na plechu přes noc
uležet. Na druhý den zázvorky zvolna pečeme dozlatova (Jiřice
u Miroslavi).
Cukrové obloučky čili „Zuckerbögen“: ¼ kg cukru, 2
vajíčka na sníh z vaječného bílku, 6 lžic smetany, 2 velká vejce,
sádlo a „Saligali“ (Hirschhornsalz, tj. amonium, předchůdce
kypřícího prášku do pečiva) – vše vmíchat do smetany; mouka
dle potřeby (Jaroslavice).
Škvarkové cukroví: ¼ kg cukru; 2 vejce; 1 litr jemně
posekaných škvarků, 5 lžic rumu; skořicové koření za dva
krejcary; mouka dle potřeby (Jaroslavice).
Kapr na černo: 2 lžíce másla, kořenová zelenina nahrubo
nastrouhaná (1 mrkev, 1 menší celer, 1 petržel), 1 nadrobno
pokrájená cibule, koření (10 kuliček černého pepře, 6 kuliček
nového koření, 1 bobkový list), 2 kolečka citrónu i s kůrou,
6 osolených a citronem pokapaných porcí kapra, 4 lžíce
povidel, 2 lžíce strouhaného perníku, 1 dcl smetany, 3 dcl
červeného vína, 0,5 l vývaru z kapra, sůl dle chuti. Do kastrolu
nalijeme jen tolik vody, aby byla ryba potopená, přidáme sůl,
rozkrojenou cibuli a přivedeme k varu. Do vroucí vody vložíme
kapra, a jakmile začne voda vřít, zmírníme teplotu a vaříme
12-15 min. Pak rybu opatrně vyjmeme na talíř. V jiném
kastrolu rozehřejeme máslo, na kterém osmažíme kořenovou
zeleninu, přidáme koření, citrón, podlijeme trochou vývaru
z ryby, přidáme perník, povidla a červené víno a vaříme
do zhoustnutí. Propasírujeme přes husté síto. Máslovou jíšku
zředíme vývarem z ryby a přidáme propasírovanou zeleninu.
Provaříme, zjemníme smetanou a dochutíme podle chuti
(sůl, citrónová šťáva,…). Na talíři přelejeme horké porce
kapra (možno ohřát v páře) kořeněnou omáčkou. Podáváme
s houskovým knedlíkem. (Jezeřany-Maršovice; paní Anna
Badinová předala svou znalost také dceři Aleně Karníkové,
která kapra připravuje i dnes)
3)

VÁNOČNÍ SVÁTKY, SILVESTR A NOVÝ ROK

Svatý Jan Evangelista (27. prosince):
V kostelech se tohoto dne podnes žehná víno, které v lidové
tradici platilo za kouzelné a užívalo se jako lék proti všemožným
neduhům. Tohoto dne se proto pilo víno ve velkém, stejně tak,
jako i na předchozí den Sv. Štěpána (26. prosince) spojeného
s koledou, mimo jiné také o „malé vánočky“ popsané výše.
Silvestr a Nový rok (31. prosince a 1. ledna):
K oblíbeným pochoutkám posledního a prvního dne
roku patřil v prvé řadě vepřový rypáček a vůbec vařené maso
z vepřové hlavy, které se obyčejně jedlo s chlebem a jablečným,
popř. mléčným křenem. Z dolnorakouského příhraničí
máme dokonce zprávy o svátečním pečivu ve tvaru prasátka
(z kynutého i perníkového těsta), které se peklo v hliněné
formě, které skutečného pečeného vepříka v chudších rodinách
zřejmě nahrazovalo. To se však již dostáváme k problematice
zabíjaček a kořenům obliby vepřového masa v čase okolo
zimního slunovratu.
Novoroční mláďátko: Vedle vánoček se ze stejného těsta
připravovalo také tzv. novoroční mláďátko, ve Vémyslicích
pečivo ve tvaru dítěte v peřince. O tom, zda bylo tvarováno
rukama nebo pečeno ve formě, což bylo asi pravděpodobnější,
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se nám však zprávy již nedochovaly. Později mláďátko
vystřídala obvyklá bábovka. Mláďátko bylo v našem kraji
dárek děvečkám k Novému roku, kdy odcházely ze služby.
Zabíjačkové pochoutky:
Prasata se pro maso a sádlo ve střední Evropě běžně chovají
již od počátku rozšíření zemědělských kultur v období neolitu.
Kromě masa a sádla poskytují také pevnou kůži a štětiny. Jejich
chov se soustředil převážně na rolnických hospodářstvích,
jelikož pro velkostatky nebyl přitažlivý. Od počátku 70. let 19.
století se u nás zaváděla raná anglická plemena a tehdy se začali
vepři také vydatněji krmit. Až do poloviny 90. let 19. století
se totiž zjara přiháněli nebo dováželi bagouni z Uher, kteří se
pouze dokrmovali. Jejich dovoz byl však roku 1895 omezen
zpřísněním veterinárních předpisů. Na Moravě se ovšem až
do konce 30. let 20. století chovalo především ušlechtilé bílé
moravské prase vyhlášené jako šunkové. Z nejedné vesnice
na jihu Znojemska se prasata prodávala do městských
masozávodů, kde se z nich mimo jiné vyráběla také věhlasná
„pražská šunka”.
Prasata byla ustájená ve chlévech, jindy v malých
samostatných
chlívcích
přistavovaných
k
různým
hospodářským budovám. Chalupníci a hospodáři na malých
a středních usedlostech si kupovali selata pro vlastní potřebu
od hospodářů chovajících prasnice. V době trojhonného
hospodářství se prasata po velkou část roku pásla
na pastvištích, strništích a na podzim v lesích. Při celoročním
ustájení stoupl význam pravidelného krmení. Prasata se podle
potřeb chovatele vykrmovala na maso nebo na sádlo. Šunková
prasata se krmila 9 až 10 měsíců dokud nenabrala asi 100 kg.
Prasata sádelná se mohla vykrmovat i dva roky a vážit až
200 kg.
Prasata se doma porážela jednou až třikrát ročně podle
velikosti a možností hospodářství, většinou na podzim
k posvícení a v zimě na Vánoce, masopust nebo o svatbách.
U nás se v podhůří zabíjelo jednou do roka, v rovinách dvakrát
nebo častěji, z toho jednou vždy na posvícení nebo na hody.
Chov prasat byl však na vzestupu a před I. světovou válkou si
mohl zabíjačku jednou až dvakrát do roka dovolit i domkář,
v jižních obcích se zabíjelo většinou třikrát za rok. Pro rodinu
znamenala zabíjačka zabezpečení masem a sádlem přes zimu
až do jara, v zimě se navíc maso rychle nekazilo a bylo tedy více
času na jeho zpracování. Původně se však zabíjelo i proto, že
ještě nebyly známé pícniny a přes zimu tedy chybělo potřebné
krmivo.
Prasata zabíjeli řezníci nebo i samotní hospodáři. Příprava
zabíjačky a její průběh měly určitý řád. Bylo nutno nachystat
dostatek krup do jelit a žemle do jitrnic, určité koření a také
střeva a špejle k jejich výrobě. Předtím, než byly špejle běžně
k dostání, používaly se namísto nich tenké třísky. Spařené
a oškrábané prase se vyvěsilo na „rýnu“, vyvrhlo, rozpůlilo a pak
se již obvykle zpracovávalo v kuchyni. Slovenské rodiny, které
na Znojemsko dorazily po roce 1945, ovšem prasata nepařily,
ale opalovaly. Krev se ihned po zabití pečlivě míchala, aby se
nesrazila. V Jezeřanech, ale také v Maršovicích se při porážce
prasete část krve osmažila s cibulkou a vajíčkem na míchanici
a podávala se s chlebem jako „mozeček“. Střeva bylo nutné
očistit a proprat. V nádobě s vodou zůstávala na odmočení až
do doby svého plnění. Nespařená kůže čili krupon se někdy
stahovala a používala na ošití cepu, koše na píci či na řemeny,
později se však již odevzdávala. Ze štětin se zhotovovaly štětce
a kartáče.
Při zabíjačce se v kotli vařila černá polévka, známá i jako
„prdelačka“, s kroupami, která dostala barvu od krve. Bílá
polévka se vařila zejména tehdy, když se zabíjelo ke sváteční
události, např. ke svatbě, protože byla považována za lepší.
Dále se připravovaly jitrnice a jelita, místy tlačenka a klobásy,
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které však směrem k horám zůstávaly dlouho neznámé.
Plnila se ručně nebo za pomocí různých typů strojových
plniček, obyčejně pístových nabíječek čili „špricen“ a mlýnků.
Základem jelit bylo maso, vnitřnosti, krev, koření a nejčastěji
kroupy. Jitrnice se dělaly z vařeného masa, syrových jater,
koření a někdy se do nich přidávaly také žemle. Klobásy plnily
vepřovým sekaným masem s přídavkem koření a někdy také
masa hovězího (např. v Jamolicích i kozího či králičího),
v německých obcích je někdy nakládali do sádla, aby vydržely
déle a nevysychaly. Tlačenka se dělala světlá a tmavá. Při
její přípravě se vařené maso rozkrájelo, položilo do nádoby
s vývarem a kořením se solí a následně se plnilo do obalů,
původně žaludku a měchýře. Naplněné a zavázané tlačenky se
nakonec ještě na několik minut vložily do vařící vody. Převážně
z německých obcí máme zprávy ještě o huspenině (obecně
„sulc“, v Jamolicích „zmrzlík“ a v německých obcích „Sulz”),
která se dělala ze směsi kůží, nožiček, masa z hlavy a nakrájené
zeleniny naložené v pikantní marinádě. Zajímavý je doklad
o variantě huspeniny z Vedrovic a odtud také z Maršovic,
kam chodíval vedrovický řezník. Zde se připravoval tzv.
„zmrzlík“. Dobře vypraný žaludek se naplnil mletými kůžemi
a zeleninou, povařil, a nato se již vychladnutý krájel a jedl
s chlebem (obdobný pokrm znali např. i v Dolních Dubňanech
a v Jamolicích, kde se ovšem označoval podle žaludku „budík“).
Pokud bylo potřeba syrové maso na kratší dobu uchovat
čerstvé, nechávalo se u řezníka či hostinského „u ledu” nebo
se balilo do kopřiv. Většina masa a sádla se však naložila
do dřevěných či kameninových nádob na dva až tři týdny
do soli a česneku k uzení. Když vymizely černé kuchyně, udilo
se nejčastěji „v nothertu” nad pecí na chleba. V mnohých
usedlostech se však proležené maso udilo ve zvláštní udírně,
kam se zavěšovalo na háčky. Přinejmenším v německých obcích
se při uzení do ohně vhazovalo ořechové listí, které mělo masu
dodat příjemnou chuť a také zvýšit jeho trvanlivost. Uzené
maso se věšelo na půdu, v krajovém nářečí „na podlahu”, jedlo
se však pokud možno čerstvé, aby nevyschlo.
Na zabíjačkové hostině se maso jedlo s chlebem, v okolí
Moravského Krumlova, např. ve Vémyslicích, připravovali
rovněž tzv. „mozečkovou omáčku” (častěji známá jen jako
„mozeček“). Jako první jí byli pohoštěni hospodář s řezníkem,
pak ostatní muži v domě včetně čeledínů. Přidávaly se k ní
obyčejně také vejce, aby se dostalo na všechny a šlo tedy vlastně
o mozeček s vejci, známou a oblíbenou zabíjačkovou pochoutku.
V Jamolicích do mozečku přidávali ještě brzlík. Ostatním
členům domácnosti byl při prvním pohoštění nabídnut
čerstvý ovar, tj. nakrájené vařené maso z hlavy, kolen, bůčku,
ramínka, plecka a laloku. Ten se společně s kouskem jazyka,
jater, jitrnicemi a jelity roznášel po příbuzných a známých, což
byla většinou starost dětí nebo hospodyně. V den zabíjačky
se v Jezeřanech nebo v Jamolicích připravovala a zavařovala
také paštika. Pomletá játra (část syrových a část vařených),
podbradek (ovar), sůl, syrová vajíčka, hořčice, nové koření
a pepř se „špricnou“ vtěsnily do sklenic a ty se při sto stupních
dvě hodiny zavařovaly.
Hřbetní, někdy i vnitřní sádlo, pokrájené na kostičky, se
škvařilo obvykle ihned po zabíjačce. Slévalo se do kameninových
hrnců, tzv. „sádláků”, a v chladu takto uskladněné vydrželo
téměř rok. Určité množství sádla se škvarky se ponechávalo
k maštění pokrmů a mazání chleba. K témuž účelu sloužily
i protlačené škvarky, z nichž se ovšem připravovala i chutná
pomazánka, jiné škvarky se zase jedly jen tak s chlebem. Část
hřbetního sádla se ovšem konzervovala uzením na slaninu.
Z Jamolic a Střelic u Znojma známe také tzv. „sekanou
do krézlů“, tj. sekanou obalenou a upečenou v bláně se zbytky
vnitřního sádla. Při krájení slaniny na vyškvaření sádla se
od ní odřezávaly zbylé kousíčky masa, které se následně
říjen - prosinec

pekly a mnohdy jedly jen s chlebem a „kyselou okurkou“
(v Jezeřanech však se zelím). Na Znojemsku jim říkali „brabci“.
K večeři se však připravoval i zabíjačkový guláš z „odraného
masa“, k němuž někde přidávali ještě vnitřnosti (Jezeřany).
Na zabíjačkách se v minulosti dodržovaly i určité obřady
a zvyky a vepřové maso bylo vždy nedílnou součástí tradiční
novoroční tabule.
Jablečný křen: 3 kg jablek oloupeme, vykrojíme jádřince
a nastrouháme, popř. nameleme na masovém strojku. 15
dkg křenu oloupeme a nastrouháme na jemném struhadle,
popř. pomeleme společně s jablky. Křen s jablky promícháme
a připravíme zálivku. Zvlášť v malém kastrolku svaříme ¼
l octa a zvlášť 50 dkg krystalového cukru s vodou. Cukrová
voda se musí táhnout jako nitka. Toho docílíme částečným
odvařením vody. Horký ocet vlijeme do jablečného křenu
a přidáme cukrovou vodu. Dobře promícháme a ochutnáme,
zdali má křen pořádný říz. Mísu, přikrytou poklicí, uložíme
do chladničky nebo na jiné vhodné studené místo. Pokud
chceme křen uchovávat déle, směs napěchujeme do vypařených
skleniček (Bezkov).
Mléčný křen: Máslo rozehřejeme a za stálého míchání
do něj přidáváme mouku. Umícháme světlou jíšku, zředíme
ji mlékem a za občasného míchání povaříme do zhoustnutí.
Ochutíme solí a špetkou cukru a ještě 2 minuty povaříme.
Nakonec přidáme nastrouhaný křen, aby vařením nezhořkl.
Pokrm se podával s vařeným hovězím masem jako první chod
o posvícení (Višňové).
Jiří Mačuda (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)

Hodnocení činnosti
ZO Jezeřany-Maršovice
V letošním roce jsme se zúčastnili 11 výstav, kde jsme
získali různé ocenění a poháry. 28.09.2018 v naší organizaci
proběhla výstava při kterých nás navštívilo necelých 400 lidí
což bylo v celku příznivé. Zúčastnili jsme se větších výstav
jako Bohdalov na Vysočině a Morávia Brno, kde přítel Haas
Vlastimil získal šampióna na holuby. Ještě nás čeká v tomto
roce dne 30.12.2018 výstava v Moravských Bránicích a zároveň
v Rajhradě – Popovicích.
Chtěli bychom všechny pozvat na zimní výstavu holubů
ve dnech 12. a 13.01.2019 v Jezeřanech-Maršovicích, při které
v neděli proběhne burza králíků, holubů, drůbeže a okrasného
ptactva.
Výbor chovatelů Jezeřany-Maršovice
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Rolničky, rolničky,
co to zvoní v nich…
Maminčiny písničky, Vánoce a sníh.
Tak ten sníh nevíme, jestli bude pravda,
ale písničky a Vánoce nám rolničky
určitě odzvoní. Než si ale poslechneme
krásné cinkání rolniček, vrátíme se ještě
kousek zpátky, kdy jsme se rozloučili
v posledním zpravodaji. Bylo to na konci
září. Kolem školy se ještě pilně pracovalo,
ale už od listopadu má škola nový kabát
a věříme, že se Vám všem líbí tak, jako
nám.
Ale teď již k tomu, co se ve škole dělo
od posledního zpravodaje. Někteří naši
nejmenší pod vedením paní Ludmily
Vodičkové nacvičili krásné vystoupení
v krojích na tradičních hodech, za což
jim moc děkujeme.
V úterý 2. října nás navštívil policista
z Moravského Krumlova a besedoval
s dětmi v MŠ i se žáky ve škole na téma
bezpečnost v silničním provozu,
o bezpečné cestě do školky a školy,
o nebezpečí některých zdraví škodlivých
látek, o tom, aby nás bylo na silnicích
a chodnících dobře vidět a o všem, co
nás v téhle oblasti zajímá. Ve stejný den
odpoledne měla mateřská škola svoji
,, Drakiádu“. Školáci ji měli o týden
později a měli ji ještě spojenou se soutěží
o nejhezčího, vlastnoručně vyrobeného
draka. Vyhodnotit ty nejkrásnější nám
opět pomohli rodiče, za což jim patří
velký dík, protože rozhodování je to
vždycky velice těžké.
V pátek 26. října se jako každým
rokem žáci 3. až 5. ročníku vydali
v rámci výuky prvouky a přírodovědy
na podzimní výlet do zámeckého parku
v Moravském Krumlově, kde rostou
i cizokrajné druhy dřevin. Z krásných
barevných listů a plodů vyráběli potom
ve výtvarné a pracovní výchově různé
dekorace.
Pěknou tradicí se již staly i „Slavnosti
světel“, které se letos uskutečnily již 31.
října. Tentokrát nám počasí opravdu
přálo. Celý podzim byl výjimečně
teplý a krásný a vyšlo nám to i na naše
světýlka. V krásně osvětleném areálu
školky všechny děti plnily úkoly, které
pro ně připravily paní učitelky ze školky,
potom jsme prošli opravdu dlouhým
světýlkovým průvodem částí Maršovice
v doprovodu písniček z místního
rozhlasu a vrátili se zpět do areálu školy,
kde jsme zakončili příjemný podvečer
opékáním buřtíků.
28. listopadu nás opět navštívilo
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

nám již velmi dobře známé maňáskové
divadlo Hvězdička manželů Horákových
z Hodonína se svou „Vánoční pohádkou“.
Ve středu 5. prosince navštívili školku
a školu Mikuláš, anděl a čerti. Postrašili
trošku zlobivé děti, ale samozřejmě i jim
nadělili nějaké ty dobroty. Potom si děti
ve škole při pěkné pohádce ozdobily
perníky anděla a čerta.
7. prosince jsme měli ve škole
kejklíře Vlastu, který nám ukázal, jak se
žongluje, jezdí na jednokolečkovém kole,
jak se chodí po rukou a další ukázky jeho
šikovnosti.
12. prosince jsme se společně sešli
na další vánoční dílničce pro všechny.
V Jednotlivých dílničkách si děti se svými
blízkými vyráběli vánoční svícen, věnec,
krásné vánoční přání, vánoční stromeček
z papíru ozdobený malbou a korálky
podle fantazie a sypali si dekorativní
skleničky čočkou, fazolemi, zrním apod.
Také nás těší, že za námi chodí i bývalí
žáci naší školy, což nám vždycky udělá
velkou radost. S dílničkou nám letos
moc pomohli paní Ludmila Vodičková,
paní Hubková, i když tu letos nebyla,
připravila nám dílničku na výrobu
svícnů a pan Pavel Tropp, který nám již
léta pomáhá s ozdobičkami a materiálem
na
výrobky.
Moc děkujeme.
Děkujeme
i rodičům, kteří
nám pomohli
při
úklidu
po dílničkách.
Od začátku
prosince se už
také chystáme
na
tradiční
v á n o č n í
besídku,
která
bude
ve
čtvrtek
20. prosince.
V pátek se
ještě sejdeme
u
školního
stromečku,
rozdáme si
malé dárečky,
rozloučíme
se se starým
rokem 2018
a
budeme
očekávat
k r á s n é
vánoční
svátky plné
p o h o d y
a radosti.
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K vánočním svátkům patří vždy
i takové zamyšlení a přání od srdíček. Už
jednou před několika lety jsem se s Vámi
podělila o krásné verše paní Horákové
z maňáskového divadla. K jejím krásným
veršům bych chtěla přidat i přání Vám
všem. Prožijte vánoční svátky v pohodě,
v radosti, v kruhu svých nejbližších
a to nejšťastnější a hlavně nejzdravější
vykročení do nového roku 2019!

Popřejme celému světu a taky sobě,
ať žijeme ve šťastné době!
V době, kdy denně rozezní se v nás
nejkrásnější hlas.
Hlas radosti a míru, který udrží
v nás víru v bezpečný a krásný svět.
Hlas, který nám všem přeje zdraví,
pokoj, dostatek!
Na shledanou v roce 2019!
Mgr. Květoslava Bílová

říjen - prosinec

říjen - prosinec
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Fotogalerie
RR Václavské hody

RR Dřevěný betlém

říjen - prosinec

RR Setkání seniorů
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Přehled vánočních bohoslužeb ve farnosti
Loděnice
neděle 23. prosince 2018 - bohoslužba 4. neděle adventní
mše sv. v JM, 9.15 hod., v 16.30 na návsi živý betlém
pondělí 24. prosince 2018 – Štědrý den
mše sv. v JM, 16. hod.
půlnoční mše svatá v Loděnicích, 22 hod.
úterý 25. prosince 201á – Boží hod vánoční
mše sv. v JM, 9.15 hod.
mše svatá v Loděnicích, 10.45 hod.
středa 26. prosince 2018– svátek sv. Štěpána
mše sv. v JM, 9.15 hod.
poutní mše svatá v Malešovicích, 10.45 hod.
čtvrtek 27. prosince 2018 – svátek sv. Jana
mše sv. s žehnáním vín v JM, 16 hod.
neděle 30. prosince 2018 – svátek sv. Rodiny – Ježíše, Marie
a Josefa
mše sv. v JM, 9.15 hod.
mše svatá v Loděnicích, 10.45 hod.
pondělí 31. prosince 2018 – sv. Silvestr
mše na poděkování na konci roku v JM, 18 hod.
úterý 1. ledna 2019 – Slavnost Matky Boží Panny Marie
mše sv. v JM, 9.15 hod.
mše svatá v Loděnicích, 10.45 hod.
pátek 4. ledna 2019 – první pátek
mše sv. v JM, 18 hod.
sobota 5. ledna 2019 – první sobota
mše sv. v JM, 8 hod.
neděle 6. ledna 2019 – Slavnost Zjevení Páně
mše sv. s žehnáním vody, křídy, zlata a kadidla v JM, 9.15 hod.
neděle 13. ledna 2019 – Svátek Křtu Páně
mše sv. v JM, 9.15 hod.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic
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a

PROMĚNY

venkovské architektur y
v 19. a 20. století na Moravě
a ve Slezsku
3.12. 2018 - 31.1. 2019

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ
ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
KOBLIŽNÁ 4

Výstava vznikla jako součást projektu Proměna venkovské
architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století realizovaného
s podporou Ministerstva kultury ČR (NAKI II)

Výstava „Proměny venkovské
architektury v 19. a 20. století
na Moravě a ve Slezsku“
Projekt „Proměny venkovské architektury v 19. a 20. století
na Moravě a ve Slezsku“ byl čtenářům představen již v minulém čísle
Zpravodaje. Připomínáme, že do projektu byly zapojeny i JezeřanyMaršovice. Výstava, která je jedním z jeho výstupů, byla pro veřejnost
otevřena 1. října tohoto roku ve Zlíně. Od 3. prosince se přesunula
do Brna, konkrétně do prostor Mahenovy knihovny na Kobližné 4,
kde ji budete moci zhlédnout do konce měsíce ledna příštího roku.
Všichni jste srdečně zváni. Viz přiložený plakátek.

RR Mikulášská nadílka

říjen - prosinec
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Společenská
kronika
od 01. 10. 2018 do 31. 12. 2018
vv Životní jubilea
50 let
Petr Čech
55 let
Věra Burjanová
Božena Králová
60 let
Miroslav Janů
70 let
Jan Fráňa
80 let
Lubomír Čáp
90 let
Eugenie Stehlíková
Všem jubilantům přejeme všechno
nejlepší a pevné zdraví do dalších let.
vv Narozené děti
Adéla Olahová
Štěpánka Loskotová
Eliška Šťastná
Blahopřejeme rodičům k narození jejich
dítěte a srdečně je vítáme do života
v naší obci.
vv Úmrtí
David Blažka
Marie Novosádová
Marie Vykoukalová
Všem pozůstalým vyslovujeme
hlubokou soustrast.
vv Pohyb obyvatelstva (za celý rok)
Přistěhovaní: 5 (20)
Odstěhovaní: 1 (8)
Narození: 3 (10)
Zemřelí: 3 (11)

Informace o stavbě „Úpravna vody
Loděnice – rekonstrukce“
Cílem rekonstrukce ÚV Loděnice je
navýšení kapacity zdrojů vody a zlepšení
kvality pitné vody v celém skupinovém
vodovodu. Dne 22.10.2018 proběhlo
předání staveniště výše zmíněné stavby,
dodavatelem stavby je firma ARKO
Technology a.s. Brno. Stavba potrvá
do konce listopadu 2019, poté bude ještě
probíhat zkušební provoz.
První den stavebních prací (úterý
23.11.2018) došlo při výkopech k havárii
na vodovodním potrubí výtlaku směrem
do obce Loděnice – uvedené potrubí bylo
nutné odstavit a při napouštění došlo
k přechodnému zhoršení kvality pitné
vody ve vodovodu. Tento problém byl
okamžitě řešen odkalením vodovodů
v obci Loděnice. Z technologických
a stavebních důvodů bylo nutné co
nejdříve přeložit hlavní potrubní řady
v areálu úpravny vody. Přeložky byly
provedeny dne 19.11.2018 - výtlak
do obce Jezeřany-Maršovice a dne
22.11.2018 - výtlak do Loděnice
a do vodojemu Kubšice. Při těchto
pracích také došlo k přechodnému
zhoršení kvality pitné vody ve vodovodu,
které jsme řešili odkalením vodovodních

řadů v celém skupinovém vodovodu
Loděnice.
Omlouváme se tímto Vám i občanům
za způsobené komplikace. K dalším
neplánovaným odstávkám vodovodu
souvisejících s rekonstrukcí úpravny
vody již nedojde.
Při plánovaných odstávkách:
1) budou v předstihu informování
starostové všech dotčených obcí
o termínu odstávky a o možnosti
přechodného zhoršení kvality vody
ve vodovodní síti
2) budou přistaveny cisterny s pitnou
vodou v obcích, kde může dojít
ke zhoršení kvality vody
Pokud přes všechna opatření bude
zjištěno zhoršení kvality pitné vody
ve vodovodu kontaktujte provozní
pracovníky střediska Miroslav – pan
Sobotka, mobil: 737 204 363, kteří
provedou nápravu - odkalení vodovodu.
Za provozovatele VAS, a.s.,
divize Znojmo
Ing. Michal Lušovský
manažer distribuce vody

Plesová sezóna 2019
 Sbor dobrovolných hasičů JezeřanyMaršovice pořádá
 v pátek 11. ledna 2018 - Hasičský
ples hraje kapela Zlaťanka
 Školská rada při ZŠ Jezeřany-Maršovice
pořádá
 v pátek 25. ledna 2018 - XXVI.
reprezentační ples školy, hraje
dechová hudba Sobuláci
 v neděli 27. ledna 2018 - Dětský
maškarní karneval

 Tělovýchovná
jednota
JezeřanyMaršovice pořádá
 v sobotu 9. února 2018 - XXI.
sportovní ples, hraje dechová
hudba Horenka
 Obec Jezeřany-Maršovice pořádá
 v sobotu 2. března 2018 MASOPUST 2018, předávání
masopustního práva, průvod
masek
obcí,
masopustní
zábava s cimbálovou muzikou
v kulturním domě

RR Václavské hody

K 31.12.2018 má Obec JezeřanyMaršovice 784 obyvatele.
Jezeřany: 479
Maršovice: 305
muži: 395
ženy: 389
Vydává Obec Jezeřany-Maršovice, tel.: 515 337 423, info@jezerany-marsovice.cz, www.jezerany-marsovice.cz
Náklad 300 ks. Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Sazba a tisk: Bačík, Pohořelice, tel.: 519 425 897

