ZPRAVODAJ

OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC

č. 106 červenec - září 2019

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
období prázdnin a dovolených je již nenávratně
za námi. Děti usedly do školních lavic a nám z
dovolených zbyly jen fotky uložené v mobilu či
počítači. Tradičně zde zveřejňujeme příspěvky
našich dětí ze základní školy o tom, jak si užily
prázdniny a při jejich čtení si sami vybavíme
naše vlastní zážitky a krásné vzpomínky ke
kterým, stejně jak k těm uloženým fotografiím,
se budeme ještě dlouho vracet.
Ale i v této době prázdnin a dovolených jsme
nezaháleli a realizovali jsme největší akcí
letošního roku, kterou byla oprava fasády
kulturního domu. Je to symbolické zakončení
našeho společného několikaletého snažení o to,
aby i v naší obci bylo kulturní zařízení, které by
mělo určitou úroveň a ve které by se mohly
konat nejrůznější akce, na kterých by se občané
rádi scházeli. Bohužel i v naší obci vidíme, jak
sice naše ekonomika roste a jak se nám vše lépe
daří a je dost práce pro všechny, na straně druhé
jsou firmy a živnostníci zaneprázdněni a mají
nedostatek kvalifikovaných pracovníků, takže
není vůbec jednoduché někoho sehnat. Poprvé
se nám stalo, že se do výběrového řízení na
dodavatele této akce nikdo nepřihlásil a museli
jsme jednat s jednotlivými možnými uchazeči
zvlášť. Podařilo se nám a měli jsme trochu štěstí,
že firmě Miloš Ryšavý z Vémyslic se posunula
realizace jiné zakázky, takže jsme se dohodli a
opravu mohli uskutečnit. Podle Vašich ohlasů
soudíme, že nová fasáda se Vám líbí. Ještě
musíme doladit pár drobností, zejména v
interiéru budovy a nebudeme se muset za náš
kulturní dům stydět.
Další výzvou, na kterou se připravujeme již
několik let, je akce „Rozšíření splaškové
kanalizace lokalita Pérka“. V následujících dnech
proběhne výběrové řízení na dodavatele. Byla
zveřejněna zadávací dokumentace a věřím, že i
přes zhoršující se podmínky, o kterých jsem se
již zmínil, se nám do konce roku podaří vybrat
dodavatele. Hlavním významem této akce je
odkanalizování této části obce, kde v době
výstavby splaškové kanalizace v obci, nemohla
být kanalizace realizována.
Pokračování na straně 2

Václavské hody, sobota 28.09.2019
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ÚVODNÍ SLOVO

můžete obracet se svými připomínkami či podněty k další
výsadbě a úpravě veřejných prostranství.
Do konce roku chystáme ještě další, dovolím si říct, již
tradiční akce, jako je Setkání seniorů (23.11.2019) a před
Vánocemi Živý Betlém (22. nebo 23.12.2019). A ještě
připravujeme jednu významnou akci, která má svůj
význam zejména v symbolické rovině, bych se rád zmínil.
Je to vybudování pomníku padlým občanům Maršovic v 1.
světové válce. Pomník vytvořil sochař Pavel Doskočil a
bude umístěn před hřbitovem v Maršovicích. Jeho
slavnostní odhalení a žehnání se uskuteční v neděli
10.11.2019. Ve svém příspěvku o tom píše Mgr. Petr Eckl,
který uvádí, že tak splácíme pomyslný dluh těm, kteří před
více než sto lety byli vtaženi do víru nesmyslné a kruté
válečné mašinerie a bojovali za lepší budoucnost příštích
generací svých potomků a krajanů a svůj život zmařili pro
štěstí všech svých blízkých a vlastně i nás všech. Ještě bych
dodal, že to byli občané naší obce, kteří si zaslouží naši
úctu a vzpomínku, stejně jako i ostatní naši spoluobčané.

Pokračování ze srany 1
Zároveň bude řešena kanalizace dešťová, stabilizovaná
opěrná zeď, resp. místní komunikace nad opěrnou zdí,
která dostane nový kabát. Právě s ohledem na opěrnou
zeď a sklepy pod místní komunikací, možnosti
manipulace a další okolnosti, bude tato rekonstrukce
složitá jak pro dodavatele, tak pro obyvatele bydlící v této
lokalitě nebo její blízkosti.
To jsou větší investiční akce, ale nejen ty, jsou součástí
našeho veřejného života. V následujících dnech budeme
ještě realizovat práce na veřejných prostranstvích, opravu
výtluk na místních komunikacích doplníme výstavbou
chodníku ke hřbitovu v Maršovicích a opravou vjezdů do
základní a mateřské školy a věřím, že jste si všimli výsadby
na Panšule, kde jsme vysadili sazenice habru obecného,
tavolníku van Houtteova a tavolníku japonského, které by
spolu do budoucna měly vytvořit zajímavý živý plot: Dále
chceme přispět k ochraně životního prostředí akcí Zasaď
strom, která se uskuteční v sobotu 19.10.2019, kdy
bychom rádi vrátili stromy do míst, kde v minulosti byly
okrasou našeho katastru. Určitě budeme, v následujících
letech, ve snaze vysadit v katastru obce další stromy,
pokračovat. Problematiku životního prostředí si vzal na

OBČANÉ
NENÁPADNÉ HRDINSTVÍ

nezištně daruje část sebe, aby pomohli druhým jako
anonymní, nenápadní hrdinové. Jedním z nich je i pan Otto
Švrček, který už více než 40 let pravidelně navštěvuje
transfuzní oddělení. Letos si ke svému životnímu jubileu
přidal i jubilejní 100. odběr. Patří mu náš veliký obdiv a dík.
Nejen jemu, ale i dalším bezejmenným, nenápadným
hrdinům…

Nářky nad stavem současného světa se staly už jaksi
obvyklou zvukovou kulisou dnešních dní. Jakoby člověka
spíše fascinovalo šechno zlo. To dobré, zdá se, bývá
zapomenuto. O to více je třeba mluvit o tom, že je také
mnoho dobrého mezi lidmi, co zaslouží naši pozornost. U
dárců krve to platí dvojnásob. Většina z nich dlouhá léta
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ ZO JEZEŘANYMARŠOVICE Č. 04/2019
KONANÉHO DNE 18.09.2019
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
na úřední desce obecního úřadu od
09.09.2019, současně způsobem
umožňující dálkový přístup (na
„elektronické úřední desce“) a
způsobem v místě obvyklým, hlášením
v místním rozhlase a vývěskách obce.
Členové ZO byli svoláni elektronickou
poštou.
Starosta dále konstatoval přítomnost
nadpoloviční většiny členů ZO a podle
§ 92 odst. 3 zákona o obcích je zasedání
ZO usnášeníschopné. Je přítomno 7
členů ZO. Omluvena je SH z pracovních
důvodů, PE se dostaví později.
Použité iniciály členů ZO:
Lukáš Badin (LB), Ing. Ondřej Čáp (OČ),
Mgr. Petr Eckl (PE), Mgr. Svatava
Hájková (SH), Milan Hamala (MH), Ing.
Martin Hladůvka (MaH), Radek
Podhrázký (RP), Ing. Petr Slavík
(starosta), Ing. David Tesař (DT).
Ad. 01: Zahájení (pořad jednání,
určení zapisovatele a ověřovatelů,
námitky proti zápisu)
Starosta seznámil ZO s pořadem
jednání.
Usnesení č. 01/04/2019
Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice schvaluje následující pořad
jednání Zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 04/2019
01. Zahájení (pořad jednání, určení
zapisovatele a ověřovatelů, námitky
proti zápisu)
02. Kontrola plnění usnesení z
minulého zasedání zastupitelstva obce
03. Zpráva o činnosti (starosta,
místostarosta)
04. Žádosti občanů a organizací

a) Ondřej Eckl, Návrh na pořízení
změny územního plánu (Územní plán
Jezeřany-Maršovice) zkráceným
způsobem,
b) Zdeněk Forman, Pachtovní smlouva
c) Diecézní charita Brno, Oblastní
charita Znojmo, Poděkování a žádost o
finanční příspěvek
05. Nakládání s majetkem
a) stanovisko k prodeji, pachtu nebo
směně pozemku p.č. 1478 v k.ú.
Maršovice (záměr ze dne 20.05.2019),
b) stanovisko k prodeji části pozemku
p.č. 36/1, cca 100 m2, v k.ú. Jezeřany
(záměr ze dne 08.07.2019),
c) zřízení věcného břemene, Smlouva
o zřízení věcného břemene č.: ZN014330052996/001, s E.ON Distribuce,
a.s. (stavba „Jezeřany – Palán: NN přip.
kab. sm.“)
06. ÚZSVM, Vyrozumění účastníka
výběrového řízení BZN/18/2019, Kupní
smlouva č. 172/2019, koupě pozemku
p.č. 2352/34 v k.ú. Jezeřany
07. Veřejná zakázka „Oprava fasády KD“
08. Veřejná zakázka „Rozšíření splaškové
kanalizace – lokalita Pérka“
09. Projekt „Požární zbrojnice“
10. Aktuální projekty (Zástavba RD,
Pomník padlým občanům Maršovic)
11. Odpadové hospodářství
a) Smlouva o využití sběrného dvora
ve Vedrovicích
b) Příloha č. 4 k pravidlům MESOH
2018
12. Spolufinancování sociálních služeb
v roce 2019, Smlouva o poskytnutí
účelového finančního příspěvku
13. Rozpočtová opatření č. 6/2019, č.
7/2019 a č. 8/2019
14. Diskuse
15. Ukončení
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Zápis a výpis usnesení z minulého
zasedání ZO byly zveřejněny na
internetových stránkách obce od
01.07.2019. Členové ZO neměli vůči
zápisu žádné námitky.
Starosta jako zapisovatele určil OČ a
jako ověřovatele navrhl LB a MH.
Usnesení č. 02/04/2019
Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice schvaluje za ověřovatele
4

zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 04/2019 Lukáše
Badina a Ing. Martina Hladůvku.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 02: Kontrola plnění usnesení z
minulého zasedání zastupitelstva
obce
Starosta přednesl zprávu o plnění
usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce, kdy uvedl:
J-M – kanalizace – Dodatek č. 4
(Usnesení č. 06/03/2019)
Dodatek č. 4 byl podepsán dne 20.06.
resp. 27.06.2019, následně dne
02.07.2019 podán návrh na vklad do
KN, který byl proveden dne 27.07.2019
a zástavní právo k zajištění pohledávky
– půjčky od SFŽP ČR na parcele st.111 v
k.ú. Jezeřany (OÚ) bylo zrušeno.
Program EFEKT
Dne 21.06. resp. 27.06.2019 byla na
základě schválené spolupráce s
Regionální poradenské agentury, s.r.o.
na přípravě žádosti v projektu „program
EFEKT“, podepsána Příkazní smlouva,
jejímž předmětem je jednak zpracování
dokumentů pro získání dotace a dále
organizace výběrového řízení
dodavatele.
Podle informací od RPA, s.r.o. budou
podklady pro podání žádosti o dotaci
hotovy přibližně 15.10.2019 a žádost
bude podána v termínu od 21.10. do
25.10.2019. Po podání žádosti
(vygenerování) bude připravena v
papírové podobě včetně příloh a bude
poštou i s vygenerovanou žádostí
zaslána na obec. Po jejím podepsání
bude doporučeně zaslána na MPO.
Dary a dotace z rozpočtu obce
(Usnesení č. 12/03/2019 a 13/03/2019)
Dotace MS Sobotka byla realizována
dne 21.06.2019 a dar Lince bezpečí byl
zaslán bankovním převodem dne
15.07.2019.
Dotace z rozpočtu JMK
Obě smlouvy o poskytnutí dotace
byly podepsány dne 21.06. resp.
08.07.2019 a dotace ve výši 250 000 Kč
obec obdržela dne 05.08.2019 a dotaci
ve výši 110 000 Kč obec obdržela dne
23.07.2019.

Dne 01.08.2019, na základě výzvy MV
– GŘ HZS ČR byla podána žádost na
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
pro JSD obcí, v našem případě týkající
se částečné úhrady na náklady spojené
s odbornou přípravou 2 členů jednotky
SDH, ve výši 1 600 Kč. Dotace
nepodléhá schvalování ani nebude
sepsána veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí dotace.
Úprava veřejných prostranství
Práce na veřejných prostranstvích by
měly být realizovány v průběhu měsíce
října 2019, stejně jako realizace
chodníku ke hřbitovu v Maršovicích,
společně se základem pod pomník.
Vypracování projektové dokumentace a
její dodání včetně kompletní dokladové
části, bylo dne 03.07.2019 objednáno u
Ing. Vojtěcha Kocába za částku 18 000
Kč.
Ad 03. Zpráva o činnosti (starosta,
místostarosta)
Starosta informoval o své činnosti a
seznámil ZO s problematikou za období
od 20.06.2019 do 18.09.2019:
Dětská hřiště
Na základě pravidelných kontrol a na
základě roční kontroly dětských hřišť
bylo zjištěno poškození některých
herních prvků, tyto byly provizorně
zajištěny. Zároveň roční kontrola zjistila
skutečnost, že na DH v Jezeřanech je
betonový obrubník, kterým je
ohraničena dopadová plocha
instalované sestavy, v prostoru šikmé
plošiny zasahuje do prostoru pádu
herního prvku a je potřeba provést
adekvátní opatření.
U společnosti FLORA SERVIS s.r.o.
provedena poptávka a následně
objednána oprava herních prvků na
dětských hřištích v obci za nabídkovou
cenu 12 577 Kč. Obrubníky v blízkosti
sestavy budou zakryty pryžovou
ochranou - návlekem na obrubník. 10
ks návleků za cenu 280 Kč/kus bez DPH,
cca 5 000 Kč včetně dopravy, bylo
objednáno přímo u výrobce
společnosti MONSTAV CZ s.r.o. V rámci
rozpočtového opatření je potřeba
vyčlenit finanční prostředky na realizaci
těchto oprav.
Technická poznámka:
V 18:20 hod. se dostavil PE, počet
přítomných členů ZO je 8.
Pojištění
Obec má se společností Kooperativa
pojišťovna, a.s. uzavřenu pojistnou

smlouvu č. 8603249080 – pojištění
odpovědnosti zastupitelů obce. Z
důvodu blížícího se data konce pojistné
smlouvy je ZO předkládám návrh
obnovy pojistné smlouvy ve shodném
rozsahu stávající pojistné smlouvy.
Celkové roční pojistné (pojistné
období) k 27.09.2019 činí po slevě 3 375
Kč, s limitem pojistného plnění 3 mil.
Kč, se spoluúčastí 2 500 Kč, doba
pojištění od 27.09.2019 do 26.09.2026.
Předmětem smlouvy je pojištění
odpovědnosti za finanční škodu
způsobenou obci porušením právní
povinnosti vyplývající z funkce člena
zastupitelstva obce, smlouva byla
uzavřena v roce 2016 a bylo by vhodné
toto pojištění nadále zachovat
Usnesení č. 03/04/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje uzavření Pojistné smlouvy s
Kooperativa pojišťovna, a.s., jejímž
předmětem bude pojištění
odpovědnosti zastupitelů obce, s
limitem pojistného plnění 3 mil. Kč,
spoluúčastí 2 500 Kč, na období do
26.09.2026, za roční pojistné 3 375 Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Místostarosta informoval o své činnosti
a seznámil ZO s následující
problematikou:
Úprava návesních prostor
Je potřeba zvážit potřebu koncepčního
a konkrétního řešení veřejných prostor
v obci. Jednou z možností je navázání
spolupráci s konkrétním projektantem
resp. architektem a další možností
navázání spolupráce se Zahradnickou
fakultou MENDELU se sídlem v Lednici,
ohledně návrhu konkrétních úprav
návesních prostor v obci. Tyto možnosti
budou prověřeny a konkretizovány a
předloženy ZO ke schválení.
Živý plot Panšula
Poté co byly realizovány úpravy v
lokalitě Panšula (realizace dřevěných
herních prvků) a bude provedena
dosadba 2 ks lípy, je zvažována
možnost další úprava a jako vhodná se
jeví výsadba živého plotu kolem
přilehlého chodníku u silnice. Konkrétní
způsob a řešení výsadby, v
předpokládané ceně 35 až 40 000 Kč,
by bylo dohodnuto s konkrétním
dodavatelem.
Plot v Maršovicích na Školňačce
Znovu byla nastolena otázka
bezpečnosti hrajících si dětí v parku v
Maršovicích a otevřena otázka realizace
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drátěného plotu k oddělení zelené
plochy od silnice. Již před letními
prázdninami obdržela obec nabídku na
jeho realizaci v cenové relaci 20 až 25
000 Kč, proto by bylo vhodné ji ověřit a
plot realizovat.
Výsadba aleje kolem silnice k lesu
S ohledem na zájem realizovat výsadbu
ovocných stromů v katastru obce a
obnovit alej stromů kolem silnice k lesu,
je navrhováno zakoupit cca 70 ks
ovocných stromů a uskutečnit
společnou akci (19.10.2019) při jejich
výsadbě a tak zvýšit zájem občanů,
zejména dětí a mládeže o výsadbu a
ochranu stromů a zeleně. Zakoupení
materiálu a zemní práce by uhradila
obec v předpokládané hodnotě 30 až
35 000 Kč.
Členové ZO pouze diskutovali o
průběhu akce a odrůdách stromů k
výsadbě (višně, třešně, švestky), nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo věc na
vědomí s tím, že na konkrétní realizaei
budou vyčleněny finanční prostředky v
rozpočtovém opatření č. 8/2019.
Ad. 04: Žádosti občanů a organizací
a) Ondřej Eckl, Návrh na pořízení
změny územního plánu (Územní plán
Jezeřany-Maršovice) zkráceným
způsobem
Žadatel znovu požádal o pořízení
změny územního plánu obce
zkráceným způsobem, poté co si
vyžádal stanovisko orgánu ochrany
přírody a krajiny krajského úřadu. Ve
své žádosti, kterou společně s přílohami
doručil dne 29.07.2019 na obecní úřad,
jako konkrétní požadavek uvádí, že
žádá o rozšíření plochy zastavitelného
území p.č. 1219/4, kdy při plánování
ideálního umístění rodinného domu,
vzhledem k poloze a rozměrům těchto
parcel a budov sousedních, dospěli k
poloze domu, který bude částí
přesahovat mimo současné zastavitelné
území.
Konkrétně se jedná o změnu funkčního
využití části p.č. 1219/4 ze současného
řazení ZS – plochy zeleně, soukromá a
vyhrazená, na SV – plochy smíšené
obytné, venkovské, a to výměnou za
změnu funkčního využití části p.č.
1220/3, stávající plochy SV – plochy
smíšené obytné, venkovské na plochy
ZS - plochy zeleně, soukromou a
vyhrazenou.
Jedná se o drobnou úpravu územního
plánu obce, KÚ JMK neuplatnil
požadavek na vyhodnocení vlivů
změny územního plánu na životní

prostředí a žadatel uhradí náklady na
pořízení změny územního plánu v plné
výši, proto je navrhována, aby ZO
schválilo předložený návrh.
PE oznámil starostovi osobní podjatost,
protože žadatel je jeho bratr.
Usnesení č. 04/04/2019
Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice jako kompetentní orgán dle
ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) zák. č.
183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „stavební zákon“),
na základě svého usnesení č.
10/01/2019 ze dne 20.02.2019,
schvaluje předložený návrh s přílohami
na pořízení Změny č. 1 Územního plánu
Jezeřany-Maršovice ve zkráceném
postupu dle ustanovení § 55a
stavebního zákona, který podal pan
Ondřej Eckl, nar. 15.12.1982, trvale
bytem Jezeřany-Maršovice č.p. 277,
pořízení Změny č. 1 Územního plánu
Jezeřany-Maršovice bude hrazeno, dle
ustanovení § 55a odst. 6 stavebního
zákona, navrhovatelem.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 1 (PE) se zdržel
b) Zdeněk Forman, Pachtovní
smlouva
Žadatel ve svém dopise uvádí, že
pěstuje vinnou révu na zemědělské
půdě, kdy část půdy má
propachtovanou s vlastníky půdy. Z
osobních a zdravotních důvodů by
nadále neměl vykonávat
podnikatelskou činnost a navrhuje
řešení, aby jeho práva a povinnosti
vyplývající z uzavřených pachtovních
smluv a novým pachtýřem se stala
společnost FOVIN, s.r.o. kde jediným
společníkem a jednatelem je jeho syn
Miroslav Forman. Dále uvádí, že
předmětem podnikání společnosti
FOVIN, s.r.o. je zpracování vinných
hroznů a zajišťování a provádění
vinařských prací.
Obec Jezeřany-Maršovice má s Ing.
Zdeňkem Formanem uzavřenou
Pachtovní smlouvu ze dne 28.04.2014,
doplněnou Dodatkem č. 1 ze dne
27.09.2017, kdy obec mu
propachtovává 6,3044 ha za 22 066 Kč
(3 500 Kč/ha/rok). Je třeba zvážit
stávající situaci a v případě změny
pachtýře bude potřeba zveřejnit nový
záměr ohledně pachtu uvedených
pozemků.
Usnesení č. 05/04/2019
Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice schvaluje záměr obce
propachtovat nemovitý majetek,

pozemky nebo části pozemků, o
výměře 63044 m2 v k.ú. Maršovice,
které obec v současné době
propachtovává Ing. Zdeňku Formanovi,
který chce ukončit podnikání a jeho
práva a povinnosti by měl převzít jeho
syn Miroslav Forman, resp. společnost
FOVIN, s.r.o., IČO: 27714705, se sídlem
Zámecká 808/44b, 664 64 Dolní
Kounice, kde je Miroslav Forman
jediným společníkem a jednatelem.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c) Diecézní charita Brno, Oblastní
charita Znojmo, Poděkování a žádost
o finanční příspěvek
Obec obdržela dopis od Oblastní
charity Znojmo, jako poděkování za
přízeň a podporu charitního díla. Dále
ředitel Evžen Adámek uvedl, že si váží
pozornosti, kterou obec věnuje jejich
službám a vděčnost za jakýkoliv
finanční příspěvek na jejich činnost. V
posledních letech obec poskytla
Oblastní charitě Znojmo dar ve výši 3
000 Kč, proto je navrhováno dar
poskytnout i letos, za pomoc a službu
potřebným občanům v roce 2019.
Usnesení č. 06/04/2019
Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice schvaluje dar ve výši 3 000
Kč pro Oblastní charitu Znojmo, za
pomoc a službu potřebným občanům v
roce 2019.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 05: Nakládání s majetkem
a) Stanovisko k prodeji, pachtu nebo
směně pozemku p.č. 1478 v k.ú.
Maršovice (záměr ze dne 20.05.2019)
ZO na svém zasedání dne 24.04.2019
schválilo a na úřední desce byl
zveřejněn záměr na prodej, pacht nebo
směnu obecního pozemku p.č. 1478, o
výměře 732 m2, zahrada, v k.ú.
Maršovice. Věc projednalo ZO na svém
minulém zasedání dne 19.06.2019, ale
nerozhodlo. Je třeba rozhodnout, jak
bude obec s uvedeným pozemkem
nakládat a podle toho stanovit kupní
cenu popř. cenu pachtu. Stanovení
ceny obvyklé je v souladu s
ustanoveními zákona o obcích a obec
tak bude nakládat se svým majetkem s
péčí řádného hospodáře.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
Starosta uvedl, že se mu nepodařilo
zjistit konkrétnější informace k možné
ceně pozemku. Členové ZO se
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jednotlivě k věci vyjádřili, když 3 byli
pro prodej a 5 pro pacht. Shodli se na
tom, že by bylo potřeba stanovit cenu
obvyklou, proto starosta uvedl, že
nechá vypracovat znalecký posudek jak
za účelem prodeje, tak i pachtu.
b) stanovisko k prodeji části
pozemku p.č. 36/1, cca 100 m2, v k.ú.
Jezeřany (záměr ze dne 08.07.2019)
ZO na svém zasedání dne 19.06.2019
schválilo a na úřední desce byl
zveřejněn záměr na prodej části
pozemku p.č. 36/1, o výměře cca 100
m2, ostatní plocha, v k.ú. Jezeřany. Je
třeba rozhodnout, jak bude obec s
uvedeným pozemkem nakládat a podle
toho stanovit kupní cenu. Stanovení
ceny obvyklé je v souladu s
ustanoveními zákona o obcích a obec
tak bude nakládat se svým majetkem s
péčí řádného hospodáře.
LB oznámil starostovi osobní podjatost,
protože žadatel je jeho bratranec.
Usnesení č. 07/04/2019
Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice souhlasí s prodeje části
obecního pozemku p.č. 36/1, ostatní
plocha, v k.ú. Jezeřany, o výměře cca
100 m2, Ing. Pavlu Kárníkovi, když
kupní smlouva bude vyhotovena na
základě znaleckého posudku a.
geometrického plánu, který bude
vyhotoven, v souladu se zájmy obce.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo, LB
nehlasoval
c) zřízení věcného břemene,
Smlouva o zřízení věcného břemene
č.: ZN-014330052996/001, s E.ON
Distribuce, a.s. (stavba „Jezeřany –
Palán: NN přip. kab. sm.)
Ke stavbě rodinného domu byla
realizována přípojka NN a rozsah
věcného břemene byl vymezen dne
02.03.2018 geometrickým plánem č.
575-6652/2017. K podepsání smlouvy
se obec zavázala svým dřívějším
rozhodnutím schválením smlouvy o
budoucí smlouvě, která byla schválena
usnesením ZO č. 07/07/2016 ze dne
14.12.2016.
Usnesení č. 08/04/2019
Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice schvaluje Smlouvu č. ZN014330052996/001, , o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s
E.ON Distribuce, a.s., jejímž předmětem
je realizace stavby „Jezeřany – Palán: NN
přip. kab. sm.“.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

06: ÚZSVM, Vyrozumění účastníka
výběrového řízení BZN/18/20198,
Kupní smlouva č. 172/2019, koupě
pozemku p.č. 2352/34 v k.ú. Jezeřany
V souladu s usnesením č. 03/03/2019 ze
dne 19.06.2019 se starosta jménem
obce účastnil výběrového řízení s aukcí
na prodej pozemkové parcely č.
2352/34 o výměře 61 m2, vodní plocha,
které se uskutečnilo dne 17.07.2019 a
na základě výběrového řízení, kdy byla
stanovena minimální kupní cena 1 300
Kč a podané nabídky, uvedený
pozemek vydražil.
Nyní je ZO předkládána Kupní smlouva
č. 172/2019 ohledně zakoupení
uvedeného pozemku. Je potřeba kupní
smlouvu schválit, aby mohla být
doplacena kupní cena a pozemek
přešel do vlastnictví obce.
Usnesení č. 09/04/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Kupní smlouvu č, 172/2019
mezi Českou republikou – Úřad pro
zastupování státu ve věcech
majetkových jako prodávajícím a Obcí
Jezeřany-Maršovice jako kupujícím,
jejímž předmětem je úplatný převod
pozemkové parcely číslo 2352/34, v k.ú.
Jezeřany, za cenu 1 300 Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 07: Veřejná zakázka „Oprava
fasády KD“
Již při přípravě realizace akce „Oprava
fasády KD“ bylo zjištěno, že bude
potřeba realizovat práce, které nejsou
uvedeny nebo plně uvedeny
(vícepráce) týkající se zejména plochy
vnějších stěn budovy, navíc nadále byla
zvažována možnost (původní varianta
návrhu), aby fasádní omítka nebyla
realizována jako nátěrová (líčená), ale
jako probarvená točená o tloušťce 1,5
až 2 mm. Po jednání s dodavatelem a
projektantem byla zvolena varianta s
delší životností i vyšší kvalitou.
S ohledem na skutečnost, že ZO
schválilo, aby v případě potřeby
starosta rozhodl o rozšíření díla nad
sjednaný rámec díla (vícepráce) a
uzavřel dodatek smlouvy o dílo s tím, že
vícepráce v součtu s původní cenou
zakázky nepřekročí limit ve výši
předpokládané hodnoty této zakázky.
Protože cena díla je nad schválený
rámec, je předkládán dodatek ke
smlouvě o dílo k rozhodnutí ZO.
Veškeré práce byly realizovány se
záměrem zvýšení kvality díla a na

základě vlastního zjištění je možné
uznat tyto náklady jako oprávněné.
Usnesení č. 10/04/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci realizace akce „Oprava
fasády KD“ rozšíření díla o větší rozsah
provedených prací nad sjednaný rámec
díla – větší plocha vnějších povrchů fasády a změna technologie provedení
fasádní omítky z nátěrové na
probarvenou točenou omítku.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 11/04/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky
„Oprava fasády KD“ Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 6/2019 ze dne
06.05.2019, se zhotovitelem Miloš
Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.,
Vémyslice 241, IČO: 28315049, jejímž
předmětem jsou dohodnuté a uznané
změny opravy fasády kulturního domu
s tím, že konečná cena dodávky je 699
254,68 Kč včetně DPH.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Již na minulém zasedání ZO bylo
jednáno, ale nebylo rozhodnuto
ohledně dokončení opravy zdi
oddělující dvůr kulturního domu od
sousedů. V této souvislosti byly rovněž
realizovány některé elektroinstalační
práce a výměna dvou větráků do přísálí
KD.
Usnesení č. 12/04/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
souhlasí s realizací veřejné zakázky s
výběrem „Oprava dvora KD“, jejímž
předmětem je oprava zídek v zadní
části dvora kulturního domu v okolí
zpevněné plochy a provedení výměny
větráků ve zdi do dvora, kterou realizuje
společnost Miloš Ryšavý, stavební a
obchodní firma, s.r.o., Vémyslice 241,
671 42, IČO: 28315049 za cenu 92 657
Kč bez DPH.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 08: Veřejná zakázka „Rozšíření
splaškové kanalizace – lokalita
Pérka“
Na zasedání ZO č. 01/2019, konaného
dne 20.02.2019, ZO schválilo realizaci
projektu „Rozšíření kanalizace – lokalita
Pérka“. Na základě provedeného
místního šetření ohledně napojení
nemovitostí nejen na splaškovou
kanalizaci, ale i na kanalizaci dešťovou a
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zabezpečení sklepů a opěrné zdi byla
doplněna projektová a zadávací
dokumentace, došlo k navýšení
rozpočtu stavby tedy předpokládané
hodnoty veřejné zakázky na částku 5
995 000 Kč bez DPH. Na základě
zadávací dokumentace, připravené
společností VAS, a.s. stavba zahrnuje:
odstranění stávajícího povrchu místní
komunikace z betonové dlažby a
vybudování nové místní obslužné
komunikaci s povrchem z betonové
dlažby plochy 966 m2 odvodněné
štěrbinovými žlaby délky 161 m
zaústěnými do stávající dešťové
kanalizace, statické zabezpečení
stávajících konstrukcí a sklepů podle
statického posudku vypracovaného
Ing. Alešem Čeledou, vybourání
stávající dešťové kanalizace,
vybudování nové splaškové kanalizace
z potrubí PP SN-10, DN 250 mm délky
192,5 m, vybudování 17 kusů odbočení
pro napojení splaškových kanalizačních
přípojek z potrubí PP SN-10, DN 150
mm délky 51,0 m, přeložku vodovod z
potrubí PE 100 RC, SDR 17, 90 x 5,4 mm
délky 23,6 m, přepojení 4 kusů
vodovodních přípojek z potrubí PE 100
RC, SDR 11, 32 x 3,0 mm délky 3,2 m,
opravu oplocení, připojení domovních
přípojek pro odvodnění dvorů
přilehlých nemovitostí na
polymerbetonový žlab.
Výběrové řízení by mělo proběhnout v
průběhu října 2019 a stavba od března
do října 2020. ZO je předkládána
zadávací dokumentace a je třeba
schválit veškeré náležitosti této veřejné
zakázky. ZO byl rovněž předložen návrh
seznamu přímo obesílaných
dodavatelů, s tím, že je možno tento
seznam doplnit o další dodavatele. Dle
ZO je seznam obesílaných dodavatelů
dostatečný. V tomto případě se jedná o
veřejnou zakázku s komplikovanými
místními podmínkami realizace. S
ohledem na skutečnost, že se nejedná
o veřejnou zakázku podle zákona, ale
pouze o zakázku malého rozsahu, při
dodržení zásady transparentnosti a
přiměřenosti a dodržení zásady
rovného zacházení a zákazu
diskriminace, ZO se jeví jako dostatečné
obeslání v seznamu uvedených
dodavatelů a zveřejnění výzvy na
úřední desce, včetně elektronické
úřední desce a není nutné ji
zveřejňovat na profilu zadavatele.
Usnesení č. 13/04/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje veřejnou zakázku s názvem
„Rozšíření splaškové kanalizace –

je zejména rozšíření splaškové
kanalizace pro stávající zástavbu v
lokalitě Pérka a související přeložka
vodovodu a vybudování místní
komunikace s povrchem z betonové
dlažby, nacházející se na pozemku
1491/1 v k.ú. Jezeřany
a) jako veřejnou zakázku s vyhlášením,
b) předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky ve výši 5 995 000 Kč bez DPH,
c) seznam přímo obesílaných
dodavatelů,
d) složení hodnotící komise ve složení
- Ing. Petr Slavík, Ing. Ondřej Čáp a
Milan Hamala, náhradník Ing. David
Tesař, Lukáš Badin a Radek Podhrázký
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 14/04/2019
Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice pověřuje a ukládá starostovi,
aby v případě potřeby doplnil či
upřesnil zadávací podmínky
výběrového řízení ve věci „Rozšíření
splaškové kanalizace – lokalita Pérka“ a
výzvu k podání nabídek zaslal
dodavatelům elektronicky a zveřejnil ji
pouze na úřední desce a elektronické
úřední desce.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 09: Projekt „Požární zbrojnice“
Na základě Usnesení č. 20/03/2019 ze
dne 19.06.2019 starosta učinil potřebné
kroky ohledně prověření možnosti
výstavby nové požární zbrojnice ve
školském areálu. Na základě spolupráce
s Ing. arch. Jaroslavem Poláčkem bylo
na místě provedeno místní šetření a
následně objednáno a realizováno
výškopisné a polohopisné zaměření
lokality školního areálu, které provedl
Ing. Pavel Pexa. Na základě společného
jednání a vypracované nabídky Ing.
arch. Poláčkem bylo objednáno
vypracování Studie Hasičské zbrojnice
Jezeřany-Maršovice v lokalitě u školy,
která byla předložena ZO. Na základě
této studie bylo objednáno
vypracování dokumentace pro územní
řízení a inženýrská činnost obstarání
vyjádření a stanovisek v termínu do
31.10.2019.
Uvedené kroky byly činěny z důvodu,
že se nepodařilo najít dohodu či shodu
na předchozích variantách a za daných
okolností se případná výstavba požární
zbrojnice ve školním areálu jeví jako
nejvhodnější a nejreálnější.

Usnesení č. 15/04/2019
Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice schvaluje Studii Hasičské
zbrojnice Jezeřany-Maršovice, jejímž
účelem je návrh stavby hasičské
zbrojnice ve školním areálu a slouží
ověření umístění a pro stanovení
orientačních nákladů stavby, kterou
vypracoval Ing. arch. Jaroslav Poláček
za cenu 50 000 Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 16/04/2019
Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice schvaluje pořízení
Dokumentace pro územní řízení a
inženýrskou činnost, obstarání
vyjádření a stanovisek projektu
Hasičské zbrojnice Jezeřany-Maršovice,
kterou starosta objednal u Ing. arch.
Jaroslava Poláčka za cenu 67 000 Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 10: Aktuální projekty (Zástavba
RD, Pomník padlým občanům
Maršovic)
Zástavba RD
Dne 19.07.2019 byly dotčeným
vlastníkům pozemků odeslány dopisy
společně s návrhy Smlouvy o smlouvě
budoucí a Smlouva o spolupráci a
Dohodou o úhradě odměny o
spolupráci. Dopis obsahoval
rekapitulaci současného stavu, výčet
usnesení přijatých ZO, týkající se dané
problematiky a konkrétní okolnosti
týkající se jednotlivých vlastníků
pozemků. Návrhy smluv byly doplněny
o konkrétní okolnosti týkající se
jednotlivých vlastníků pozemků. K
dnešnímu dni není 100 % shoda na
námi navrženém postupu, nejsou ještě
plně objasněny podmínky vzájemné
spolupráce a bude pravděpodobně
ještě potřeba doplnit či upřesnit návrhy
jednotlivých smluv.
Usnesení č. 17/04/2019
Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice pověřuje a ukládá starostovi,
aby dokončil jednání s vlastníky
pozemků v lokalitě Horní loučky, popř.
realizoval poptávkové řízení na
zpracovatele geometrického plánu pro
rozdělení pozemků a zastupitelstvu
obce předložil návrh dalšího postupu
ve věci.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
8

Pomník padlým občanům Maršovic
ZO je předkládána fotografie téměř
dokončeného pomníku, který bude
instalován před hřbitovem v
Maršovicích a jehož slavnostní odhalení
by se mělo uskutečnit v neděli
10.11.2019, v předvečer 101. výročí
ukončení 1. světové války.
Předpokládám, že organizací tohoto
slavnostního aktu bude pověřen
předseda kulturního výboru Mgr. Petr
Eckl ve spolupráci s ostatními členy
výboru resp. ostatními členy ZO.
V rámci výstavby chodníku ke hřbitovu
v Maršovicích (jehož výstavba by měla
být realizována začátkem října) bude
vybudován i betonový základ pod
pomník, na který sochař Pavel Doskočil
následně instaluje uvedený pomník.
Usnesení č. 18/04/2019
Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice schvaluje uskutečnění pietní
akce a slavnostní odhalení Pomníku
padlým občanům Maršovic, u
příležitosti 101. výročí ukončení 1.
světové války, které se bude konat dne
10.11.2019.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 11: Odpadové hospodářství
a) Smlouva o využití sběrného
dvora ve Vedrovicích
ZO na svém zasedání dne 27.04.2016
schválilo dohodu o spolupráci s Obcí
Vedrovice při využívání plánovaného
sběrného střediska odpadů v obci
Vedrovice, následně dne 29.09.2017
starosta za obec vydal Čestné
prohlášení o souhlasu o zapojení do
projektu „Sběrné místo Vedrovice“ a že
občané naší obce budou moci využívat
toto sběrné místo. Obci Vedrovice byla
SFŽP ČR poskytnuta dotace a obec v
letošním roce vybudovala sběrný dvůr,
který zahájil svůj provoz.
Nyní je ZO předkládán návrh Smlouvy o
využití sběrného dvora ve Vedrovicích,
mezi Obcí Vedrovice jako
poskytovatelem a Obcí JezeřanyMaršovice jako objednatelem, kterou se
poskytovatel zavazuje od občanů, kteří
jsou hlášeni k trvalému pobytu v obci
Jezeřany-Maršovice odebírat, ukládat a
dále zpracovávat výlučně odpady
uvedené ve smlouvě v areálu sběrného
dvora ve Vedrovicích a za podmínky, že
odpad občan dopraví na vlastní
náklady do areálu sběrného dvora v
provozní dny určené provozním řádem,

trvalého bydliště k objektu v obci
Jezeřany-Maršovice a do provozního
deníku vedeného poskytovatelem
svým podpisem potvrdí datum, jméno
a příjmení, bydliště, druh a množství
odevzdaného odpadu. Za tuto službu
přísluší poskytovateli odměna, která
vychází ze skutečných nákladů
poskytovatele za výdaje spojené s
dopravou uloženého odpadu ve
sběrném dvoře ve Vedrovicích na
skládku odpadu a výdaje za uložení
tohoto odpadu na skládce,
vypočtených poměrně z celkových
nákladů na občany obce JezeřanyMaršovice, kteří službu v rozhodném
období využili.
Schválením smlouvy budou moci
občané naší obce, za podmínek
stanovených provozním řádem
sběrného dvora ve Vedrovicích ukládat
odpad i mimo termíny akcí týkajících se
sběru a svozu odpadů realizované naší
obcí.
Usnesení č. 19/04/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o využití sběrného
dvora ve Vedrovicích, mezi Obcí
Vedrovice jako poskytovatelem a Obcí
Jezeřany-Maršovice jako objednatelem,
jejímž předmětem je možnost ukládání
provozním řádem uvedeného odpadu
ve sběrném dvoře ve Vedrovicích
občany obce Jezeřany-Maršovice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) Příloha č. 4 k pravidlům MESOH
2018
V roce 2017 byl v naší obci zaveden a
zpuštěn nový systém nakládání s
odpady a ZO na svém zasedání dne
21.11.2018 usnesení č. 08/06/2018
schválilo Pravidla č. 1/2018 k
Motivačnímu a evidenčnímu systému
pro odpadové hospodářství (dále jen
„MESOH“), včetně Příloh 1 až 10. V
průběhu roku byl občanům umožněn
sběr plastů a papíru nejen do
plastových pytlů, ale i do barevných
popelnic, což původně nebylo možné a
systém tuto možnost neobsahoval. Aby
bylo možno i za takto odevzdaný
tříděný odpad obdržet EKO body, je
potřeba přijmout novou Přílohu č. 4 k
Pravidlům MESOH 2018, ve které je
uvedeno kolik EKO bodů za tříděný
odpad je možno za druh odpadu, typ
sběru a obslouženého objemu obdržet.
Usnesení č. 20/04/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje novou Přílohu č. 4 jako
součást Pravidel č. 1/2018 k

Motivačnímu a evidenčnímu systému
pro odpadové hospodářství (dále jen
„MESOH“) v Obci Jezeřany-Maršovice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 12: Spolufinancování sociálních
služeb v roce 2019, Smlouva o
poskytnutí účelového finančního
příspěvku
Obec dne 01.07.2019 obdržela dopis od
Města Moravský Krumlov ohledně
řešení spolufinancování sociálních
služeb ve SO ORP Moravský Krumlov
pro rok 2019. Výpočet podílů obcí v
regionu je založen na principu
solidárním dle počtu obyvatel v obci a
vypočítané částky 19,427 Kč/1 osobu/
rok (stejně jako v roce 2017 a 2018).
Výpočet finanční dotace byl stanoven v
souladu s Pravidly řízení o stanovení a
přiznání finanční podpory
Jihomoravského kraje pro léta 20192020 v oblasti podpory sociálních
služeb.
ZO je předkládán uvedený Dopis a
Přílohy – Finanční příspěvek obcí SO
ORP Moravský Krumlov v roce 2019 dle
počtu obyvatel a Spolufinancování
sociálních služeb obcemi SO ORP
Moravský Krumlov v roce 2019 (v
souboru 04-19-02 – SMLOUVA.pdf za
textem smlouvy) a návrh Smlouvy o
poskytnutí účelového finančního
příspěvku mezi Obcí JezeřanyMaršovice a Městem Moravský
Krumlov, jejímž předmětem je
poskytnutí podílu obce na
spolufinancování sociálních služeb ve
správním obvodu obce s rozšířenou
působností pro rok 2019 ve výši 15 300
Kč. Uvedená smlouva zabezpečí
spolufinancování sociálních služeb ve
správním obvodu Města Moravský
Krumlov, kam patří i naše obec.
Usnesení č. 21/04/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o poskytnutí
účelového finančního příspěvku mezi
Obcí Jezeřany-Maršovice a Městem
Moravský Krumlov, jejímž předmětem
je poskytnutí podílu obce na
spolufinancování sociálních služeb ve
správním obvodu obce s rozšířenou
působností pro rok 2019 ve výši 15 300
Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 13: Rozpočtová opatření č.
6/2019, č. 7/2019 a č. 8/2019
9

Rozpočtové opatření č. 6/2019
Rozpočtové opatření upravuje příjmy a
výdaje rozpočtu roku 2019, které bylo
potřeba realizovat, s ohledem na
aktuální potřeby, během jednotlivých
zasedání ZO, bylo provedeno starostou
ke dni 15.07.2019 a upravuje v příjmech
reálné navýšení za poplatek za TKO (+ 5
000 Kč), přijetí dotace JMK pro JSDH
(110 000 Kč) a úhrady vodného za rok
2018 od příspěvkové organizace ZŠaMŠ
J-M (13 000 Kč). Ve výdajích využití
uvedené dotace a navýšení výdajů na
materiál, opravu a údržbu dopravního
automobilu pro JSDH.
Usnesení č. 22/04/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č.
6/2019, které provedl starosta ke dni
15.07.2019.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Rozpočtové opatření č. 7/2019
Toto rozpočtové opatření rovněž
upravuje příjmy a výdaje rozpočtu roku
2019, které bylo potřeba realizovat, s
ohledem na aktuální potřeby, bylo
provedeno starostou ke dni 20.08.2019,
upravuje v příjmech přijetí dotace JMK
na akci „Oprava fasády KD (250 000 Kč)
a přeplatek za plyn v obecních bytech
(7 2000 Kč). Ve výdajích pak využití
uvedené dotace, úhradu vodného v
obecních bytech (7 200 Kč) a doplatek
za vjezdové tabule od DSO MK (5 900
Kč).
Usnesení č. 23/04/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č.
7/2019, které provedl starosta ke dni
20.08.2019.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Rozpočtové opatření č. 8/2019
Rozpočtové opatření upravuje příjmy a
výdaje rozpočtu pro rok 2019, jejichž
potřeby vyvstaly na základě úkolů
realizovaných starostou a z rozhodnutí
ZO na tomto zasedání a upravuje v
příjmech odvod za odnětí půdy ze ZPD
(8 000 Kč) a prodej dřeva po kácení v
areálu ZŠ (300 Kč), ve výdajích
zabezpečení DH (5 000 Kč) a oprava
prvků na DH (5 000 Kč), další výsadba
stromů, plotů a údržbu VP (100 000 Kč),
cestovní náhrady zaměstnanců (1 000
Kč), škodní událost při údržbě VP (6 400
Kč), příspěvek Městu MK na zabezp.
sociálních služeb (15 300 Kč) a dar

Charitě Znojmo (3 000 Kč). Navýšení
výdajů činí 127 400 Kč a bude pokryto z
přebytku hospodaření roku 2018.
Usnesení č. 24/04/2019
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č.
8/2019.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 14: Diskuse
V diskusi zaznělo:
Starosta uvedl, že tradičně a na
obvyklých místech se ve dnech 21.09. a
22.09.2019 uskuteční sběr a svoz
velkoobjemového odpadu a stejně tak
v sobotu 26.10.2019 sběr a svoz
nebezpečného odpadu.
Ke škodní události uvedl, že dne
28.08.2019 při údržbě VP, sekání trávy
zaměstnancem obce, odlétl kámen,
který rozbil zadní sklo zaparkovaného
motorového vozidla. Škodní událost
byla prověřena, poškozenému byla
způsobená škoda ve výši 6 305 Kč
uhrazena a bylo pojistné plnění bylo
uplatněno u pojišťovnu se kterou má
obec uzavřenu pojistnou smlouvu.
Dále starosta uvedl, že u společnosti
JMK elektro, s.r.o., Branišovice byly
objednány a následně provedeny práce
na připojení zásuvky 230 V k zádržné
jímce v areálu školy s ovládáním
připojení za skříňky umístěné na
budově školy a vyvedení zásuvky 380 V

do skříňky na budově OÚ, pro připojení
atrakcí na pouti a hodech.
LB informoval, jménem velitele
Jednotky SDH, že dne 24.06.2019 se
Jednotka SDH zúčastnila taktického
cvičení požáru autodílny v areálu
společnosti AGROPODNIK a dne
01.09.2019 se 5 členů jednotky
zúčastnilo stáže u HZS JMK PS
Pohořelice.
DT se dotázal na kvalitu pitné vody,
která je v dnešní době nedostačující a
zda obec podnikne nějaké kroky k
nápravě stávajícího stavu.
Starosta odpověděl, že je se situací
obeznámen a ZO a občany o stavu,
kvalitě vody a řešení informoval
naposledy na minulém zasedání ZO a v
obecním zpravodaji, kdy bylo
prezentováno a zveřejněno Stanovisko
VAS, a.s. k jakosti pitné vody ve
skupinovém vodovodu Loděnice. V
současné době, zejména v letním
období, se jakost dodávané pitné vody
dále zhoršuje, zejména na těch místech
v obci, kde výtlačný řád slouží zároveň
jako zásobovací, ale i na jiných místech
v obci, není řešení v odkalování
vodovodního řadu vždy dostatečně
účinné a jedná se spíše o řešení
krátkodobé, je řešením zprovoznění
nového kvalitního vrtu a dokončení
stavby nově úpravny vody, která je před
dokončením a zkušební provoz bude
zahájen od 01.11.2019. Poté se dá
očekávat výrazné zlepšení kvality

dodávané vody. Do té doby je potřeba,
aby se v případě problémů občané
obraceli na dispečink VAS, a.s.
(provozovatele vodovodu) s
konkrétními problémy a připomínkami.
RP informoval o pravidelném
předčasném odjezdu autobusu na lince
446, spoje č. 4 s odjezdem ve 12:47 hod.
ze zastávky Loděnice, škola do
Jezeřany-Maršovice. Situaci osobně řešil
s koordinátorem spojů, nicméně k
nápravě nedošlo.
Starosta uvedl, že tento postup,
okamžité řešení, telefonát ohledně
sjednané nápravy na společnost
KORDIS JMK, a.s., provozovatele a
koordinátora IDS JMK, je správným
postupem. Sám může dodatečně na
tento problém upozornit a požádat o
nápravu společnost KORDIS JMK, a.s.,
popř. přepravce, v tomto případě
společnost Znojemská dopravní
společnost – PSOTA, s.r.o.
Ad. 15: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO a
přítomným občanům za účast a ukončil
zasedání ve 22:35 hod.
Tento zápis má pouze informativní
charakter a jsou zveřejněny jen některé
části zápisu. Kompletní zápis je k
nahlédnutí na OÚ a na internetových
stránkách obce www.jezerany-marsovice.
cz.
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
HUPKY, DUPKY DO ŠKOLNÍCH LAVIC…
V pondělí 2. září 2019 jsme společně s panem starostou Ing.
Petrem Slavíkem a s rodiči prvňáčků zahájili další nový školní
rok 2019 – 2020. Na slavnostním zahájení školního roku jsme
přivítali 8 nových prvňáčků. Do školních lavic poprve zasedli
Nikolásek Odehnal , Martínek Sláma, Lucinka Formanová,
Agátka Orlíčková, Verunka Ruibarová, Terezka Troppová,
Adélka Veselá a Liduška Vodičková. Přejeme všem
prvňáčkům, aby se jim jejich start do školního života
opravdu povedl!
V novém školním roce usedlo do lavic celkem 32 žáků, z toho
17 děvčat a 15 chlapců. V mateřské škole je zatím od září
zapsáno 43 dětí, na základě dočasné zvýšení kapacity MŠ na
45. O prázdninách byla provedena menší úprava, dokoupily
se šatní bloky a stolečky, pro potřeby 45 dětí. Na zahrádce
před školkou byly opraveny některé herní prvky a všechny
dřevěné byly nově natřeny. V budově základní školy byla
provedena rekonstrukce všech tří tříd. Byly nově obloženy
stěny u umyvadel a zakoupena nová umyvadla, proveden
seškrab a nový nátěr a vymalování všech tříd a nově natřeny
dveře ve třídách a na sociálních zařízeních. Byly také nově
natřeny tabule a celkově opravena prasklá zeď mezi dvěma
třídami. Na chodbu byly zakoupeny dvě moderní dětské
odpočinkové sedačky a byla natřena chodba protiskluzovým
lakem. Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem
maminkám a paním učitelkám, které přišly pomoci při úklidu
školy. Po malířích, kteří opustili budovu 15. srpna se úklid
stihl velice rychle a žáci mohli přijít do opravdu pěkných,
čistých ,,nových“ tříd. Ještě jednou všem veliký dík!
A teď již k organizaci práce na obou školách. O děti v
mateřské škole se opět starají vedoucí paní učitelka Alena
Hamalová, paní učitelka Bc. Jana Ruibarová , paní učitelka
Hana Malá a nově nastoupila paní učitelka Markéta
Gajdošová. Ve školce dále pomáhá slečna Kristýna Vokurková
jako asistent pedagoga a jako školní asistent z projektu ,,
Šablony pro ZŠ, MŠ a ŠD II“, který je hrazen z evropských
fondů. Děti jsou rozděleny do dvou tříd jednak podle věku a
také tak, aby byly alespoň v rámci možností dodrženy
hygienické normy na jedno dítě. Provoz MŠ zůstává od 7.00
hod. do 16. 00 hod.
Ve škole spojený 1. a 2. ročník s 8 + 4 žáky jako třídní paní
učitelka vyučuje Mgr. Květoslava Bílová, 3., 4. a 5. ročník s 11
+ 4 + 5 žáky paní učitelka Mgr. Anna Lišková. Paní uč. Mgr.
Blanka Heikenwälderová vyučuje český jazyk ve 3., 4., a 5.
ročníku, anglický jazyk ve 3.-5.ročníku. Ostatní předměty
jsou podle spojených ročníků a střídají se v nich paní učitelky
Bohdanská a Heikenwälderová. Od letošního školního roku
je škola financována již podle nových pravidel, takže v
anglickém jazyce a prvouce už jsou žáci třetího ročníku
samostatně, což ulehčí obtížnou práci ve třech odděleních.
Ve školní družině se o žáky stará paní vychovatelka Helena
Vinklerová, která je i asistentkou pedagoga v 1. ročníku. O
čisto a teplo v obou budovách se opět starají paní uklízečky
Hana Švrčková ve škole, která je však v současné době na
dlouhodobé neschopnosti a zastupuje ji paní Andrea
Hnilicová a Jitka Burjanová ve školce. O dobré obědy se nám
stará paní vedoucí školní jídelny a kuchařka Marta Slavíková
a druhou kuchařkou je paní Jana Smetanová.

V rámci projektu ,, Šablony pro ZŠ,MŠ a ŠD“ bude i nadále ve
škole pracovat čtenářský klub s paní učitelkou Liškovou a
dále budou mít kroužky všechny tři paní učitelky, ve kterých
budou pomáhat žákům s učením popřípadě s logopedií. Od
23. září budou na škole opět pracovat zájmové kroužky.
Kroužek sportovních her povede paní učitelka Bílová,
kroužek taneční paní učitelka Lišková a kroužek malého
zdravotníka, který povede slečna Kristýna Vokurková.
Provoz ve školce a škole už běží na plné obrátky. Od 13. září
jezdí naši školáci i naši nejstarší kamarádi z MŠ plavat už do
opraveného bazénu v Hustopečích, rozjela se práce v
zájmových kroužcích.
Tak to byl v krátkosti začátek nového školního roku a co se
bude ve školce a škole dít dál se budete pravidelně dozvídat
v dalších číslech obecního zpravodaje nebo na webových
stránkách školy. Tak pevné nervy a hodně trpělivosti do
nového školního roku. Ať je klidný a úspěšný pro všechny!
Květoslava Bílová, řed. školy
A ještě něco málo, z té odvrácené strany naší práce. 28.
srpna se v diskuzním fóru na webových stránkách obce
objevil anonym. Byl sice určen panu starostovi, kterému moc
děkuji za velice pěknou a profesionální reakci na tento
anonym, školské radě a ostatním, ale protože se to týká
školky a mé práce, chtěla bych touto cestou na tento
anonym reagovat a odpovědět pisateli na každý ,,jeho“
problém. Sám píše anonymně, ale konkrétní jména, druhé
dokonce úplně nesmyslné, sám uvádí. Do dnešního dne tyto
děti žádným řádným rozhodnutím přijaty nebyly a vzhledem
k tomu, že bylo přijato dle platných a správných kritérií starší
dítě, ani přijaty nebudou. Jak se asi cítí maminky těchto
dětí? A že si paní ředitelka může dělat, co se jí zlíbí? Nikdy
jsem si nedovolila porušit jakékoli vyhlášky a pravidla
přijímání dětí do mateřské školy ani žádná jiná. Myslím, že už
jsme měli dost kontrol, které by mé pochybení, kdybych je
udělala, našli. Výchovně-vzdělávací práce na naší mateřské i
základní škole byla hodnocena Českou školní inspekcí na
velice dobré úrovni a i většina rodičů, protože chápe těžkou
práci s tak malými dětmi v takovém počtu s tím souhlasí. To,
že nebude vánoční besídka, která je nadstandardem v práci
MŠ a nejsou na ni dostatečné prostory, nebo že paní učitelky
neposadí do autobusu 45 malých dětí a nejedou s nimi
někam na výlet, neznamená upadající vzdělávání. Tolik práce
a aktivit, jaké mají naše paní učitelky, není v mnoha
mateřských školách. K rozdělení do tříd už jsem se vyjádřila v
předešlém článku. Přesto ale musím říci, že buď pisatel
vůbec neposlouchal na schůzce rodičů, proč jsou třídy takto
rozdělené a nebo na ní vůbec nebyl a napsal tento článek
zprostředkovaně, což je o to horší. K další poznámce, že
začnou děti za kvalitním vzděláváním jezdit jinam? Není mi
to milé říkat, každé dítě nebo každý žák, který jde na jinou
školu, nás mrzí, ale zavděčit se nejde asi každému a každý
rodič má právo si školku nebo školu vybrat, pokud si myslí,
že je tam vzdělání kvalitnější a ne napadat práci v naší školce.
Naopak jsem již měla hodně zájemců z jiných vesnic o
umístění v naší školce.
Pokračování na straně xx
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A co se týče té poslední věty a už se k ní vyjádřil, nebo spíše
správně nevyjádřil, pan starosta , k té mohu říci jen toto:
,,Milý pane pisateli, pokud jste se doslechl o takovém
případě, seberte v sobě trochu slušnosti a odvahy a přijďte
nám to říct do očí! A pokud ne, příště nedejte na řeči ,, Jedna
paní povídala“ a přijďte se, než zase napíšete takovýto
článeček, informovat na ta správná místa.“
Práce s malými dětmi je čím dál náročnější. Paní učitelky si
toto povolání vybraly. Neříkám, že je vždy všechno
stoprocentní, ale takovýmto urážením a napadáním jim jejich
náročnou práci opravdu neulehčujete.
Mgr. Květoslava Bílová
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MALÝ FESTIVAL LOUTKY 2019 - DIVADLO

13

HISTORIE
NOVÝ POMNÍK PADLÝM Z VELKÉ VÁLKY
Minulý rok si svět připomínal 100 let od konce jednoho z
největších válečných konfliktů lidských dějin – První světové
neboli Velké války. Toto výročí však v naší zemi víceméně
překryla oslava stoleté existence samostatného státu, která
vyvrcholila říjnovými slavnostmi. Listopadové události roku
1918 pak ve stínu monstrózních akcí k výročí republiky
poněkud zapadly.
Už v roce 2014 byl v zastupitelstvu dán podnět k úvaze o
zřízení pomníku padlým 1. světové války z řad maršovických
obyvatel. I přes vědomí, že čas běží někdy až příliš rychle a že
by bylo vhodné směřovat stavbu pomníku k oslavám konce
války v roce 2018, se v minulém roce nepodařilo úkol splnit.
Koneckonců ani Jezeřanští nikterak se stavbou památníku
svým ve válce zahynuvším občanům příliš nespěchali. Teprve
16 let po skončení války zadali moravskokrumlovskému
sochaři a kameníkovi Ladislavu Peterkovi zakázku na
vytvoření důstojného pomníku těm, kteří bojovali za svou
zemi a místo svého posledního odpočinku nalezli mnohdy v
masových hrobech evropských bojišť. Hotový památník byl
předán obci na sklonku srpna roku 1934 a v neděli 26. srpna
byl slavnostně požehnán loděnickým farářem Martinem
Vrbou. Památník vyrobený ze slezské žuly nese jména
jednadvaceti jezeřanských mužů, kteří se z války nevrátili. Do
farní kroniky zapsal farář Vrba nejen jména vojáků, ale u
některých i místa jejich skonu:
Karel Gruna (zemřel 30. prosince 1915 na ruském bojišti)
František Popela (zemřel 20. ledna 1915 v nemocnici v Praze)
Jan Ulreich (padl 28. června 1915 na ruském bojišti)
Rudolf Svoboda (padl 25. února 1916 na ruském bojišti)
František Procházka (padl 22. listopadu 1917 na italském
bojišti)
Leopold Tručka (zemřel 15. dubna 1916 v nemocnici v Rusku)
Martin Fráňa (padl 9. května 1915 na ruském bojišti)
Jakub Markl (padl 18. července 1915 na ruském bojišti)
Karel Forman (zemřel 8. února 1917 v nemocnici v Rusku)
Matěj Novotný (zemřel 29. listopadu 1918 v nemocnici v
Českých Budějovicích)
Karel Kašparovský (zemřel 20. října 1918 v nemocnici v
Budapešti)
Šimon Nestrojil (padl 19. srpna 1917 na italském bojišti)
Bedřich Štěrbáček (učitel, padl 5. září 1917 na srbském
bojišti)
František Ekl (zemřel 10. června 1917 v nemocnici v
Litoměřicích)
Alois Pelikán (padl v Rusku 1915)
Jan Musil (padl v Itálii 1917)
Vladimír Hodek, Josef Mach, Matěj Roblíček, Jan Maša a Josef
Míča (posledních pět jmenovaných se z války nevrátilo a byli
prohlášeni za nezvěstné).
Podobně farář Vrba do farní kroniky zaznamenal i jména
padlých z Maršovic. Patnáct mužů položilo svůj život za svou
vlast na evropských frontách. Pouze u sedmi z nich uvedl
Vrba i bližší okolnosti smrti. Zde jsou jejich jména:

Jan Boudný, Josef Boudný, František Boudný, Stanislav
Parma,
Antonín Janderka, Václav Melichar, Václav Neuwirth,
Stanislav Novosad,
Josef Komárek (padl 12. července 1916 v Chelmě v Rusku)
Ignác Štross (padl 14. listopadu ve Volinsku)
František Badin (zemřel 7. března 1917 v ruském zajetí)
František Novotný (padl 8. září 1915 v Gucku)
Jan Janderka (zemřel 12. října 1916 ve vesnici Puj)
Augustin Pelikán (zemřel 24. listopadu 1914 v Krakově)
Jan Pelikán (padl 26. dubna 1915 v Karpatech)
A právě těchto patnáct vojáků má nový pomník v
Maršovicích připomínat. Splácí se tak pomyslný dluh, kterým
jsme těm, kteří před více než sty lety vtaženi do víru
nesmyslné a kruté válečné mašinerie bojovali za lepší
budoucnost příštích generací svých potomků a krajanů.
Pomník vytváří ve své dílně královéhradecký sochař Pavel
Doskočil. Své dílo umístí do prostoru před maršovický
hřbitov na sklonku letošního října. V neděli 10. listopadu pak
bude pomník slavnostně odhalen a požehnán, aby
připomněl nám i těm, kteří přijdou po nás, ty, kteří svůj život
zmařili pro štěstí všech svých blízkých a vlastně i nás všech.
Petr Eckl

Obec Jezeřany-Maršovice
Vás srdečně zve, u příležitosti 101. výročí
konce 1. sv. války, na slavnostní odhalení

POMNÍKU PADLÝM
OBČANŮM MARŠOVIC
autorem pomníku je sochař Pavel Doskočil

Program slavnosti
13:00 - mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje
13:45 - průvod od kostela ke hřbitovu v Maršovicích
14:15 - pietní akce, odhalení a žehnání Pomníku
15:00 - 16:00 - setkání občanů na návsi v Maršovicích

10. 11. 2019 ve 13 hodin
SLAVNOTNÍM ODPOLEDNEM DOPROVODÍ
DECHOVÁ HUDBA SKALÁCI
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SPOLKOVÁ ČINNOST
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČSCH
JEZEŘANY-MARŠOVICE
Dne 28. a 29. záři proběhla místní výstava chovatelů
drobného zvířectva jako vždy na Václava. Účast byla vcelku
přijatelná, vystaveno bylo 150 králiků, 70 volier drůbeže a
240 holubů.
Letošní rok byl na králiky slabší. Na fotografii je putovní
pohár, který vyhrál okres Znojmo při výstavě Moravia Brno a
putuje po všech základních organizacich v okrese, kde
pořádaji výstavy.
Hodnocení z naší výstavy :
drůbež - 2. místo v okrese, holub - 2. místo v okrese
králík - 3. místo v okrese
Výbor základní organizace děkuje za návštěvu a podporu
chovatelství.

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ OD 01. 01. 2020
S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele
psů, že podle zákona č.166/1999 Sb. O veterinární péči a o
změně některých souvisejících zákonů, s účinností od 1.
ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým
čipem.
To mimo jiné znamená, že od roku 2020 musí být každý pes,
který se k veterinárnímu lékaři dostaví na očkování proti
vzteklině, očipovaný. Povinné očkování psa proti vzteklině
bude od 1. ledna 2020 platné pouze pokud je pes takto
označen.
Povinně by se měli čipovat všichni psi, štěňata od věku 3-6
měsíců, nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině,
starší psi nejpozději při pravidelném přeočkování. V roce
2020 a dále tedy každý majitel psa, který přijde se svým
neočipovaným psem na očkování proti vzteklině, bude
vyzván, aby ho nechal očipovat. Pokud tak neučiní, bude mu
od příštího roku hrozit správní řízení s možným uložením
pokuty.
Čipování je jednorázový úkon velmi podobný klasickému
očkování. Veterinář psovi vpraví mikročip velikosti rýžového
zrna speciální aplikační jehlou pod kůži na krku a tím je pes
načipován, čip setrvá v těle po celý jeho život a lze ho přečíst
pomocí čtečky, kterou dnes disponuje téměř každý
veterinární lékař či útulek.
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům
psů zaregistrovat se v registru majitelů zvířat. Tedy majitel
by se měl postarat o zápis čísla čipu do některé z databází a
uvést svoje jméno, adresu, příp. telefon, aby při nalezení psa
(po přečtení čipu čtečkou) mohl být určen jeho majitel a
zvíře vráceno domů. Neučiní-li tak, u nalezeného
zaběhnutého psa není možné zjistit jeho majitele.
Seznam registrů: název, adresa, www stránky, e-mail
Národní registr majitelů zvířat P. O. BOX 132, 120 00 Praha 2,
www.narodniregistr.cz, info@narodniregistr.cz
Český registr zájmových zvířat a majitelů WINVET, s. r. o.,

Putovní pohár Moravia Brno
Evropská 116/655, 160 00 Praha 6, www.czpetnet.cz,
czpetnet@czpetnet.cz
Centrální evidence zvířat a věcí DATAK, s. r. o., oddělení
evidence, Okružní 592, 280 02 Kolín V., www.identifikace.cz,
evidence@datak.cz
BackHome registr zvířat GS Partners, s. r. o., Počernická 96,
108 03 Praha 10, www.backhome.cz,
Majitelé psů si mohou zvolit typ čipu, buď základní, který
splní požadavek identifikace psa, bez registrace (kterou ale
lze i kdykoliv později za poplatek doplnit), nebo s
předplacenou registrací pro registry v ČR případně i v
zahraničí. Psům malých plemen je možné aplikovat mini čip.
Potvrzení o čipování s číslem čipu musí být povinně
uvedeno v očkovacím průkazu psa.
Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat
na žádné konkrétní datum, aplikovat čip je možné
individuálně u ošetřujícího veterinárního lékaře vašeho psa.

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k tomu, že v naší obci hromadně očkuje psy
proti vzteklině MVDr. Lenka Černá, která by ráda předešla
komplikacím, které by mohly vzniknout z důvodu žádostí
o souběžné čipování při hromadném očkování psů
(dlouhé čekání, nervozita psů i majitelů, atd.), nabízí
možnost čipovat psy přímo u majitelů, kteří nemají
možnost dopravy do ordinace.
Termín konání čipování bude v sobotu 19.10.2019 v
odpoledních hodinách. Majitelé psů, kteří mají zájem o
čipování se mohou hlásit se a informovat na
OÚ J-M, osobně, tel. 515337423 nebo e-mailem: info@
jezerany-marsovice.cz
nebo u veterinářky
www.veterinadolníkounice, e-mail: mvdrcerna@centrum.
cz, tel. 546 421 370
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PRO OBČANY
VÁŽENÍ OBČANÉ,
dovolte mi, abych Vás touto cestou
informoval o problému, na který nás
upozornil Hasičský záchranný sbor
České republiky.
Z dlouholetého sledování požárů v
České republice vyplynulo, že v
českých domácnostech dochází
každý rok k více než tisícovce požárů,
při nichž umírají desítky lidí a stovky
jsou zraněny. Jen v loňském roce
došlo k 1700 požárům rodinných
domů, zemřelo při nich 30 lidí, 238
jich bylo zraněno a škody způsobené
požáry přesáhly 286 milionů korun.
Jednotky požární ochrany vyjížděly k
požárům domácností každý den.
Hasiči proto připravili informační
kampaň, v níž ve spolupráci se všemi
starosty a starostkami obcí na území
České republiky cílí na jednotlivé
domácnosti.
Smyslem této informační kampaně je
prostřednictvím obcí a starostů
preventivně působit na spoluobčany
ve snaze snížit počet obětí a výši
škody na majetku při požárech.
Pomoci k tomu má právě
Bezpečnostní desatero požární
ochrany, které Vám s tímto dopisem
přikládám.
Každý z nás si musí uvědomit, že
odpovědnost za své chování a za
technické zabezpečení svých
domovů proti požáru nese pouze on
sám, nikoli stát nebo hasiči.
Bezpečnostní desatero viz. strana 12

Setkání seniorů 2018
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BEZPEČNOSTNÍ DESATERO
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SBĚRNÝ DVŮR VEDROVICE
Poskytovatel je je oprávněn odmítnout druh odpadu, který
není uveden v Seznamu:

Dne 02.10.2019 byl zahájen provoz Sběrného střediska
odpadů (sběrného dvora) ve Vedrovicích, kde na základě
Smlouvy o využití sběrného dvora, mohou odpad odkládat i
občané z Jezeřan-Maršovic (J-M).
Sběrným dvorem je prostor určený pro odkládání
využitelných a nebezpečných složek komunálního odpadu,
objemného a stavebního odpadu občanů obce Vedrovice a
obce J-M.

Katalogové
číslo
020108
020109
070213
130110*
130111*
130205*
130208*
140603*
150101
150102
150103
150104
150105
150106
150107
150109
150110*
150202*
160103
160107*
160113*
160114*
160601*
160602*
160604
160605
170101
170102
170103
170107
170201
170202
170203
170401
170402
170403
170404
170405
170406
170407
200101
200102
200110
200111
200113*

Poskytovatel (Obec Vedrovice) se zavazuje odebírat od
občanů obce J-M předmětný odpad pouze za podmínky, že:
- odpad občan dopraví na vlastní náklady do areálu sběrného
dvora v provozní dny určené provozním řádem na každé
kalendářní dny v každém týdnu, vyjma státních svátků:
- pondělí v době od 8,00 do 12,00 hodin
- středa v době od 10,00 do 18,00 hodin a
- sobota v době od 8,00 do 12,00 hodin;
- občan se prokáže platným občanským průkazem se zápisem
trvalého bydliště k objektu v obci J-M;
- do provozního deníku vedeného poskytovatelem svým
podpisem potvrdí datum, jméno a příjmení, bydliště, druh a
množství odevzdaného odpadu.
Odpovědná osoba a obsluha je Jan Větříček, tel. 724 541 050

Název odpadu
Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky
Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 020108
Plastový obal
Nechlorované hydraulické minerální oleje
Jiné hydraulické oleje
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěný obal
Kovový obal
Kompozitní obal
Směsné obaly
Skleněné obaly
Textilní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Pneumatiky
Olejové filtry
Brzdové kapaliny
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
Olověné akumulátory
Nikl-kadmiový akumulátory
Alkalické baterie
Jiné baterie a akumulátory
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem
17 01 06
Dřevo

Kategorie
odpadu
N
O
O
N
N
N
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
N
N

Sklo
Plasty
Měď, bronz, mosaz
Hliník
Olovo
Zinek
Železo a ocel
Cín
Směsné kovy
Papír a lepenka
Sklo
Oděvy
Textilní materiály
Rozpouštědla

O
N
N
N
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
N

200117*
200121*
200123*

Fotochemikálie
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky - ledničky

N
N
N

200125
200126*
200127*
200131*
200132*
200133*

Jedlý olej a tuk (pouze rostlinného původu)
Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

O
N
N
N
N
N

200135*
200136
200138
200139
200140
200201
200301
200307

Nepoužitelná cytostatika
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200131
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a
netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
– nejedná elektrické
se o přenosné
ale pouze
autobaterie
Vyřazené
nebobaterie,
elektronické
zařízení
obsahující nebezpečné látky
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení (kopírky, tiskárny atd.) neuvedené pod čísly 200121,
200123, 200135
Dřevo neuvedené pod číslem 200137
Plasty
Kovy
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Objemný odpad

N
O
O
O
O
O
O
O

Podle přiložené mapky se do Sběrného dvora ve Vedrovicích
(vyznačen červeně) dostanete po místní komunikace za
kulturním domem (vyznačen žlutě):

Poskytovatel se zavazuje od občanů obce J-M odebírat
předmětný odpad do zařízení sběrného dvora za přítomnosti
svého zástupce tak, že nejprve zkontroluje podle občanského
průkazu ukládajícího občana trvalé bydliště v obci J-M – údaj
zapíše do provozního deníku sběrného dvora, po té vyzve
občana k vyložení odpadu z přepravujícího vozidla a umístění
na vážné zařízení sběrného dvora – údaj o druhu a hmotnosti
zapíše do provozního deníku a převzatý odpad občan uloží do
nádoby určené zástupcem sběrného dvora.
Objednatel (Obec J-M) se zavazuje informovat své občany o
způsobech odevzdávání odpadu a povinnosti občanů stvrdit
svým podpisem zjištěné údaje do provozního deníku.

Věříme, že tuto možnost jako alternativu využijí ti občané,
kteří se chtějí zbavit odpadu dříve, než sběr bude organizovat
obec.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
(OD 01.07.2019 DO 30.09.2019)

Obec Jezeřany-Maršovice Vás všechny zve na akci

Zasaď strom

ŽIVOTNÍ JUBILEA
50 let Dana Šlesová
55 let Petr Slavík
Dana Novotná
Svatava Hájková
Petr Čáp
65 let Alena Geyerová
70 let Emilie Troppová
Milan Pokora
Drahomíra Smetanová
80 let Anna Procházková
Miloslav Motyčka
97 let Marie Slavíková
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší
a hlavně pevné zdraví do dalších let.

Přijďte s námi strávit příjemné dopoledne

/v sobotu 19.10.2019/
v čase /od 9.00 do 13.00/
při výsadbě višní, třešní a švestek podél silnice k lesu. Sraz si dáme
v Maršovicích u hřbitova.
Budeme mít připravené vyhloubené díry na výsadbu stromů, které budou
důkladně předem zásobeny vodou. Sebou tedy budete potřebovat pouze rýč
či lopatu na zahrnutí stromu a dobrou náladu. Ostatní nářadí či pomůcky
budou zajištěny.
Po zasazení stromů se můžeme všichni těšit na občerstvení na nedaleké
Sobotce v podobě pivo, limo, párek.
Pokud tedy právě vy chcete zasadit strom a podpořit ozelenění naší obce a

NAROZENÉ DĚTI

jejího okolí rádi vás uvidíme.

Kryštof Musil
Adam Beran
Blahopřejeme rodičům k narození jejich
dítěte a srdečně je vítáme do života v naší
obci.

V případě dotazů kontaktujte Ondřeje Čápa, tel: 602 354 513 či mail:
cap.ondrej@gmail.com.
.

ÚMRTÍ
Jan Smetana (dubeb 2019)
Pavlína Holíková
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou
soustrast.

POHYB OBYVATELSTVA
Přistěhovaní: 3
Odstěhovaní: 3
Narození: 2
Zemřelí: 2
K 30.09.2019 mají Jezeřany-Maršovice
787 obyvatel
Jezeřany: 481 Maršovice: 306
Muži: 396 Ženy: 391

Nová fasáda KD
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