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tak už nám zase svítí vánoční strom, tentokrát nikoli před
budovou obecního úřadu, ale na místě novém, na návsi v
Jezeřanech, na „place“. Místo vybral, strom pokácel a jeho
výzdobu zajistil místostarosta Ondřej Čáp. Letos poprvé
jsme prostřednictvím veřejného rozhlasu oslovili
spoluobčany, zda by nám nechtěli vánoční strom
darovat. Napadlo nás to poté, co tento způsob praktikují
i v jiných obcích a městech naší republiky a poté co obci
loni vánoční strom darovala rodina Šlesova. Letos nám
nabídla krásný strom rodina Ulreichova Protože jsem tak
loni neučinil, chtěl bych zde oběma rodinám poděkovat.
Věřím, že i u nás v obci by se mohlo darování vánočního
stromu stát pěknou tradicí.
Již více jak 10 let se v předvečer nejkrásnějších svátků
roku scházíme na návsi v Jezeřanech, na Živém beltému.
Nejinak tomu bude i letos, kdy na čtvrtou adventní
neděli znovu shlédneme představení o narození Ježíše
Krista, které si pro nás připravují společně s dětmi naši
divadelníci. Přitom budeme moci opět obdivovat
zručnost pana Antonína Špačka, který pro nás pro
všechny vyrobil dřevěný betlém a letos ho ještě doplnil o
postavy třech králů. A tak si všichni společně, při popíjení
svařeného vína a čaje, připomeneme a prožijeme
podmanivou atmosféru blížících se Vánoc.
Vánoce jsou svátky klidu a rodinné pohody a každý
by je určitě chtěl prožít spolu se svými nejbližšími.
Proto mi dovolte, abych Vám všem občanům popřál
krásné, klidné a radostné Vánoce a do nového roku
2020 především pevné zdraví, štěstí a spokojený
život v Jezeřanech-Maršovicích.
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Ing. Petr Slavík, starosta
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ÚPRAVA NÁVESNÍCH PROSTOR
OBEC JEZEŘANY-MARŠOVICE
má zájem na nové úpravě
centrálních veřejných ploch v obci.
Tímto sdělením bychom rádi oznámili konání
VEŘEJNÉ DEBATY
občanů s architektem
Náplní debaty bude sdělení představ a případných
návrhů na budoucí využití tohoto území.
Předpokládaný termín konání je leden až únor 2020
a bude ještě začátkem roku upřesněn.
Těšíme se na Vaši účast.
Na přiložených obrázcích můžete vidět představu Ing.
arch. Jan Krumla (Návrh místního programu obnovy
vesnice, 1993)
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Dlouhodobě se při přípravě zpravodaje
potýkáme se skutečností, že jsme
dlouhou dobu ve zpravodaji vždy
zveřejňovali celý text Zápisu za
zasedání ZO a v poslední době jsme
zveřejňovali pouze jeho části. Přesto
zveřejňovaný text je příliš dlouhý a
problém se nám doposud nepodařilo
úspěšně vyřešit.
V dnešním zpravodaji se pokusíme o
změnu. Přinášíme Vám jednotlivá
přijatá usnesení, ze kterých je zřejmé co
konkrétního obecní zastupitelstvo na
svém zasedání projednalo a k některá z
nich doplňujeme i textem přímo ze
zápisů ze zasedání zastupitelstva obce.
Znovu uvádíme, že kompletní zápisy ze
zasedání zastupitelstva obce jsou k
dispozici a k nahlédnutí na obecním
úřadu a zveřejněny na internetových
stránkách obce
http://www.jezerany-marsovice.cz/
dokumenty/zapisy-a-usnesenizastupitelstva-obce/index.php.
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice
č. 05/2019
konaného dne 20.11.2019
Usnesení č. 01/05/2019
ZO J-M schvaluje následující pořad
jednání Zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 05/2019
01. Zahájení (pořad jednání, určení
zapisovatele a ověřovatelů, námitky
proti zápisu)
02. Kontrola plnění usnesení z
minulého zasedání zastupitelstva obce
03. Zpráva o činnosti
04. Žádosti občanů a organizací
a) Bořivoj Ruibar, Námitka proti
projektu „Požární zbrojnice“
b) Římskokatolická farnost Loděnice,
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce
05. Přezkoumání hospodaření, Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o vykonání
přezkoumání hospodaření
06. Těžební a pěstební práce v obecních
lesích
07. Nakládání s majetkem
a) Pacht pozemků v k.ú. Maršovice,
které obec celé nebo jejich části, o

výměře 63044 m2, propachtovává Ing.
Zdeňku Formanovi (záměr ze dne
11.10.2019),
b) Znalecký posudek číslo 7150129/2019 o ceně obvyklé pro stanovení
obvyklé ceny pro prodej nebo pacht
pozemku p.č. 1478 v k.ú. Maršovice,
c) Znalecký posudek číslo 7150128/2019 o ceně obvyklé pro stanovení
obvyklé ceny pro prodej části pozemku
p.č. 36/1 v k.ú. Jezeřany, prodej
pozemku p.č. 36/12 v k.ú. Jezeřany (část
pozemku p.č. 36/1)
08. Veřejná zakázka „Rozšíření splaškové
kanalizace – lokalita Pérka“
09. Zástavba RD Horní loučky, Podklad
pro změnu územní studie (1. etapa),
zhodnocení a další postup
10. Základní škola a Mateřská škola,
Jezeřany-Maršovice
a) Výroční zpráva školy za školní rok
2018 - 2019,
b) Návrh rozpočtu na rok 2020 a
střednědobého výhledu rozpočtu na
období 2021-2022,
11. Finanční hospodaření obce
a) Návrh střednědobého výhledu
rozpočtu obce na období 2021-2022
b) Návrh rozpočtu obce pro rok 2020
c) Rozpočtová opatření č. 9/2019, č.
10/2019 a č. 11/2019
12. Inventarizace majetku a závazků
obce za rok 2019
13. Diskuse
14. Ukončení
.....
Usnesení č. 02/05/2019
ZO J-M schvaluje za ověřovatele zápisu
ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 05/2019 Milana
Hamalu a Ing. Davida Tesaře.
.....
Usnesení č. 03/05/2019
ZO J-M schvaluje uzavření Smlouvy o
zpracování žádostí o dotaci, mezi Obcí
Jezeřany-Maršovice a společností
ALNIO Group s.r.o., jejímž předmětem
je zpracování žádosti o dotaci, zajištění
organizace výběrového řízení a
poskytnutí dotačního managementu, v
rámci dotačního programu Program
rozvoje venkova ČR, Technika a
technologie pro lesní hospodářství a
podání žádosti o dotaci v projektu
Pořízení traktoru, jejímž předmětem je
pořízení nového traktoru 38 kW s
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ochranou konstrukcí pro zajištění
elektivního hospodaření na lesních
pozemcích obce.
.....
Usnesení č. 04/05/2019
ZO J-M souhlasí s realizací veřejných
zakázek s výběrem „Oprava chodníku“
spočívající v opravě propadlého
chodníku před domem č.p. 155 a 156,
který se nachází na pozemku p.č.
1487/8 v k.ú. Maršovice a „Nezpevněná
komunikace“, spočívající doplnění
štěrku na místní komunikace v lokalitě
Panšula, nacházející se na pozemku p.č.
2/2 v k.ú. Jezeřany.
Ve dne 10.10. až 25.10.2019 společnost
MIKO Neslovice s.r.o. realizovala veřejné
zakázky, které ZO schválilo Usnesením č.
23/03/2019 ze dne 19.06.2019. Nad
rámec schváleného, byly provedeno
několik oprav na místních komunikacích,
v minimální formě oprava propadu
chodníku mezi domy č.p. 155 a 156 za
cenu 13 800 Kč bez DPH.
Zároveň byla provedena nejnutnější
oprava havarijního stavu nezpevněné
místní komunikace v lokalitě Panšula a to
stržením vyježděných kolejí a doplněním
štěrku v rozsahu 300 m2, za cenu 43 500
Kč bez DPH. Uvedenými opravami byly
odstraněny propady a výtluky na
chodnících a místních komunikacích a
alespoň částečně došlo ke zlepšení jejich
stavu.
Veřejná zakázka „Chodník ke hřbitovu“
společně se zhotovením základu pod
pomník byla dodavatelem společností
MIKO Neslovice s.r.o. realizována za cenu
166 240 Kč bez DPH.
.....
Usnesení č. 05/05/2019
ZO J-M schvaluje financování systému
IDS JMK mezi Obcí Jezeřany-Maršovice
a Jihomoravským krajem za účelem
zajištění nadstandardu dopravní
obslužnosti IDS JMK na lince 446
(Moravský Krumlov – Loděnice) pro rok
2020 ve výši 24 718 Kč.
Obec přispívá na nadstandard dopravní
obslužnosti IDS JMK, za vedení vybraných
spojů linky 446 v trase JezeřanyMaršovice – Loděnice a zpět. Společnost
KORDIS JMK jako koordinátor IDS JMK
vyčíslil výši tohoto nadstandardu pro rok
2020 na částku 24 718 Kč. Uvedený
nadstandard zajišťuje zejména dopravu
žáků navštěvujících ZŠ v Loděnicích.

Usnesení č. 06/05/2019
ZO J-M schvaluje navýšení finanční
dotace z rozpočtu obce na rok 2019 pro
Římskokatolickou farnost Loděnice, o
výši 50 000 Kč, na realizaci projektu
„Příprava opravy okolí kostela v
Jezeřanech-Maršovicích“.
V rámci schvalování dotací z rozpočtu
obce pro rok 2019 schválilo ZO poskytnutí
dotace 120 000 Kč Římskokatolické
farnosti Loděnice (č.j. OJM-437/2018) na
realizaci projektu „Příprava opravy okolí
kostela v Jezeřanech-Maršovicích“. Nyní je
ZO předkládána další žádost
Římskokatolické farnosti Loděnice (č.j.
OJM-423/2019) na realizaci stejného
projektu ve výši 50 000 Kč s
odůvodněním, že vznikly vícepráce při
dokončení akce. Při realizaci bylo
počítáno pouze s čištěním propustku.
Betonová roura však byla zanesena a
promáčknutá. Bylo potřeba pořídit
novou, obetonovat ji a opatřit
kamennými čely dle požadavků SÚS JMK.
.....
Usnesení č. 07/05/2019
ZO J-M schvaluje Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o vykonání přezkoumání
hospodaření, mezi obcí a auditorskou
společností AUDIT KORREKT s.r.o., se
sídlem Tavolníkova 2013/II, 142 00
Praha 4, jejímž předmětem je zvýšení
ceny za přezkoumání hospodaření z 9
000 Kč na 14 000 Kč, počínaje rokem
2019.
.....
Usnesení č. 08/05/2019
ZO J-M schvaluje prodejní cenu dříví od
01.12.2019 pro těžbu z lesů Obce
Jezeřany-Maršovice takto:
a) 1 200 Kč za m3 surové kmeny stromů
akát a dub
b) 1 000 Kč za m3 surové kmeny stromů
listnaté tvrdé ostatní (jasan, javor)
c) 700 Kč za m3 surové kmeny stromů
listnaté měkké ostatní (olše, topol, vrba)
a ukládá starostovi zajistit u dodavatele
prací v obecních lesích prodej dřeva v
těchto cenách od 01.12.2019.
Usnesení č. 09/05/2019
ZO J-M schvaluje veřejnou zakázku
„Těžební a pěstební práce v obecních
lesích na období od 01.12.2019 do
31.12.2020“, jejímž předmětem je
předmýtní nahodilá těžba dříví cca 150
m3 v roce 2019 a cca 150 m3 v roce
2020 a prořezávka 2,5 ha, jako veřejnou
zakázku, která bude zadána jednomu
dodavateli, kterým bude v souladu s
doporučením odborného lesního
hospodáře a podané nabídky,

podnikatel Jiří Vacek, Služby a práce v
lesnictví, Trstěnice 98, IČO: 14643766,
za celkovou cenu 159 000 Kč bez DPH.
Na doporučení OLH byl osloven a
nabídku na Těžební a pěstební práce v
obecních lesích na období od 01.12.2019
do 31.12.2020 podal Jiří Vacek Služby a
práce v lesnictví z Trstěnic. Při zadání cca
150 m3 těžby předmýtní nahodilé by byla
cena za těžební činnost tohoto množství
dle projektu 64 500 Kč bez DPH (400 Kč/
m3) a při zadání pro rok 2020 opět 64 500
Kč bez DPH. V roce 2020 by měly být
rovněž realizovány prořezávky na 2,5 ha
plochy lesa za 30 000 Kč bez DPH (12 000
Kč/ha). Cena za dopravu (naložení,
přepravu na místo a složení) by byla
realizována za 200 Kč/m3, když jedna
fůra představuje 5 až 6 m3 dřeva.
Těžbu a prořezávku v obecních lesích je
nutno provést v souladu s lesní
hospodářskou osnovou a doporučeními
OLH. Na doporučení OLH a dle ceny v
okolních obcích, byly rovněž stanoveny
ceny dříví v místě a čase obvyklé a jako
dodavatel prací v obecních lesích je
navrhován osvědčený a spolehlivý
dodavatel.
.....
Usnesení č. 10/05/2019
ZO J-M schvaluje pach obecních
pozemků v k.ú. Maršovice, dle Záměru
obce ze dne 11.10.2019 uvedených
zemědělských pozemků nebo jejich
částí, celkem 6,3044 ha, k provozování
vinohradnictví, doposud
propachtovaných Ing. Zdeňku
Formanovi, Nové Bránice 37, novému
pachtýři společnosti FOVIN, s.r.o.,
Zámecká 808/44b, 664 64 Dolní
Kounice, IČO: 27714705, za pachtovné
3 500 Kč za ha a pachtovní rok, celkem
22 066 Kč.
Usnesení č. 11/05/2019
ZO J-M pověřuje a ukládá starostovi ve
věci pachtu obecních pozemků uzavřít
Pachtovní smlouvu včetně Přílohy, mezi
Obcí Jezeřany-Maršovice jako
propachtovatelem a společností FOVIN,
s.r.o., Zámecká 808/44b, 664 64 Dolní
Kounice, IČO: 27714705, jako
pachtýřem, jejímž předmětem je pacht
zemědělských pozemků uvedených v
Záměru obce ze dne 11.10.2019.
.....
Usnesení č. 12/05/2019
ZO J-M schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 36/12, o výměře 102 m2,
ostatní plocha, v k.ú. Jezeřany, za cenu
22 400 Kč, Ing. Pavlu Kárníkovi, bytem
Jezeřany-Maršovice 295.
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Usnesení č. 13/05/2019
ZO J-M schvaluje kupní smlouvu mezi
Obcí Jezeřany-Maršovice jako
prodávajícím a Ing. Pavlem Kárníkem
jako kupujícím, jejímž předmětem je
prodej obecního pozemku p.č. 36/12, v
k.ú. Jezeřany.
Starosta zadal a soudní znalec Ing.
Antonín Faltýnek vypracoval znalecký
posudek číslo 7150-128/2019, ze kterého
vyplývá výsledná cena obvyklá pozemku
p.č. 36/1 200 Kč za m2. Cena je stejná jako
v případě prodávaných pozemků v
dubnu letošního roku. S přihlédnutím k
realizovanému obdobnému prodeji v
dubnu 2019 a k předloženému
znaleckému posudku a dalším nákladům,
které obec vynakládá na realizaci
uvedeného prodeje je navrhováno
stanovit kupní cenu na 220 Kč za m2.
Kupující navíc uhradí vypracování
geometrického plánu a správní poplatek
na vklad do KN.
.....
Usnesení č. 14/05/2019
ZO J-M bere na vědomí ve věci veřejné
zakázky malého rozsahu „Rozšíření
splaškové kanalizace – lokalita Pérka“
doporučení hodnotící komise vyloučit
uchazeče č. 6 Inženýrské stavby
Jebáček s.r.o., Popice 11, 669 02
Znojmo, ze zadávacího řízení, kdy
hodnotící komise po prostudování
nabídky tohoto uchazeče konstatovala,
že uchazeč ocenil zadané soupisy prací
alternativním řešením, které nebylo
připuštěno, a tím nesplnil zadávací
podmínky.
Usnesení č. 15/05/2019
ZO J-M schvaluje ve věci veřejné
zakázky malého rozsahu „Rozšíření
splaškové kanalizace – lokalita Pérka“,
vyloučení uchazeče č. 6 Inženýrské
stavby Jebáček s.r.o., Popice 11, 669 02
Znojmo, ze zadávacího řízení, protože
uchazeč nesplnil zadávací podmínky.
Usnesení č. 16/05/2019
ZO J-M Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice pověřuje a ukládá starostovi
ve věci veřejné zakázky malého rozsahu
„Rozšíření splaškové kanalizace –
lokalita Pérka“, vydat rozhodnutí o
vyloučení uchazeče č. 6 Inženýrské
stavby Jebáček s.r.o., Popice 11, 669 02
Znojmo, ze zadávacího řízení a učinit
další úkony zadavatele analogicky s
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se
Směrnicí č. 1/2016 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.

Usnesení č. 17/05/2019
ZO J-M schvaluje ve věci veřejné
zakázky malého rozsahu „Rozšíření
splaškové kanalizace – lokalita Pérka“,
na základě Zprávy o posouzení a
hodnocení nabídek předložené
starostou, pořadí nabídek podle výše
nabídkové ceny a souhlasí s vybraným
uchazečem - společností Inženýrské
stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova
588/70b, 62100 Brno, IČO: 41601645,
který předložil nejvhodnější nabídku
- nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.
Usnesení č. 18/05/2019
ZO J-M schvaluje ve věci veřejné
zakázky malého rozsahu „Rozšíření
splaškové kanalizace – lokalita Pérka“
návrh smlouvy o dílo předložené
vítězným uchazečem společností
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.,
Hudcova 588/70b, 62100 Brno, IČO:
41601645, jejímž předmětem je
provedení stavby „Rozšíření splaškové
kanalizace – lokalita Pérka“, za cenu 5
322 679 Kč.
Usnesení č. 19/05/2019
ZO J-M pověřuje a ukládá starostovi ve
věci veřejné zakázky malého rozsahu
„Rozšíření splaškové kanalizace –
lokalita Pérka“, vydat oznámení o
výběru dodavatele a podepsat smlouvu
s vybraným uchazečem, vše v termínu,
kdy je tyto úkony možné učinit
analogicky s ustanoveními zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu se Směrnicí č. 1/2016 o
zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
.....
Usnesení č. 20/05/2019
ZO J-M pověřuje a ukládá starostovi,
aby objednal vypracování variantního
řešení k Podkladu pro změnu územní
studie k projektu Zástavba RD Horní
loučky, Jezeřany 1. etapa, kterou
vypracoval Ing. arch. Jaroslav Poláček,
kdy předmětem variantního řešení
bude prověření možnosti nové
přeparcelace pozemků pro výstavby RD
v lokalitě Horní loučky.
S ohledem na skutečnost, že se již několik
měsíců nedaří v dané věci najít
vzájemnou dohodu se všemi vlastníky na
dalším postupu, mění se majitelé a
vlastnická struktura v dané lokalitě a jako
reálná se jeví možnost „posunout“
výstavbu RD více na středu lokality Horní
loučky. K současným Podkladům pro
změnu územní studie projektu Zástavba
RD Horní loučky, Jezeřany 1. etapa,

kterou vypracoval Ing. arch. Jaroslav
Poláček, by bylo možné připravit
variantní řešení pro umístění zástavby
mimo pozemky vlastníků, se kterými
nebyla nalezena shoda.
.....
Usnesení č. 21/05/2019
ZO J-M schvaluje Rozpočtové opatření
č. 9/2019, které provedl starosta ke dni
30.09.2019.
Usnesení č. 22/05/2019
ZO J-M schvaluje Rozpočtové opatření
č. 10/2019, které provedl starosta ke dni
31.10.2019.
Usnesení č. 23/05/2019
ZO J-M schvaluje Rozpočtové opatření
č. 11/2019.
.....
Usnesení č. 24/05/2019
ZO J-M bere na vědomí Příkaz k
provedení inventarizace v roce 2019 a
Plán inventarizace na rok 2019, s tím že
v souladu s těmito dokumenty bude
provedena inventarizace majetku a
závazků obce za rok 2019.
...............................................................................
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice
č. 06/2019
konaného dne 11.12.2019
Usnesení č. 01/06/2019
ZO J-M schvaluje následující pořad
jednání Zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 06/2019
01. Zahájení (pořad jednání, určení
zapisovatele a ověřovatelů, námitky
proti zápisu)
02. Kontrola plnění usnesení z
minulého zasedání zastupitelstva obce
03. Zpráva o činnosti
04. Žádosti občanů a organizací
a) Jan Ulreich, Žádost o koupi části
pozemku p.č. 1487/3 v k.ú. Maršovice
(cca 40 m2)
b) Renata a Kamil Janíčkovi, Žádost o
pronájem části pozemku p.č. 1478 v k.ú.
Maršovice
05. Obecně závazná vyhláška obce č.
1/2019, o stanovení systém
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce
Jezeřany-Maršovice
6

06. Obecně závazná vyhláška obce č.
2/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
07. Obecně závazná vyhláška obce č.
3/2019, o místním poplatku ze psů
08. Směrnice č. 1/2019 o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
09. Veřejná zakázka „Pořízení traktoru“
10. Veřejná zakázka „Rozšíření splaškové
kanalizace – lokalita Pérka“, odvolání
proti vyloučení
11. Střednědobý výhled rozpočtu obce
na období 2021-2022
12. Rozpočet obce pro rok 2020
13. Rozpočtová opatření č.12/2019 a č.
13/2019
14. Diskuse
15. Ukončení
.....
Usnesení č. 02/06/2019
ZO J-M schvaluje za ověřovatele zápisu
ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 06/2019 Mgr.
Svatavu Hájkovou a Radka
Podhrázkého.
.....
Usnesení č. 03/06/2019
ZO J-M ukládá starostovi, aby v případě,
pokud při předmýtní nahodilé těžbě
bude možno vyčlenit kulatina,
realizoval její prodej, dle aktuální
poptávky, za cenu minimálně od 2 400
Kč za m3.
Usnesení č. 04/06/2019
ZO J-M schvaluje Strategii péče o
obecní lesy obce Jezeřany-Maršovice,
která budu součástí nového
hospodářského plánu.
V lokalitě Boří byla zahájena předmýtní
nahodilá těžba. Bylo vytěženo a prodáno
cca 160 m3 dříví z toho bude možné
některé stromy prodat jako kulatinu dub
(3B, 3C), lesní hospodář navrhl tuto
kulatinu prodávat minimálně za cenu 2
400 Kč za m3. Dle současné situace bylo
vytěženo cca 12 m3 kulatiny.
Na základě podané žádosti o poskytnutí
finančního příspěvku na hospodaření v
lese byla Krajským úřadem
Jihomoravského kraje, za účelem obnovy,
zajištění a výchovy lesních porostů do 40
let věku pro rok 2019 (prořezávka 2,59
ha), byl obci poskytnut finanční příspěvek
ve výši 15 960 Kč.
ZO je předkládána Strategie péče o
obecní lesy, která bude součástí lesního

Základním strategickým cílem je
vytváření ekologicky stabilního, trvale
výnosového a těžebně vyrovnaného
lesního majetku dle zásad trvale
udržitelného hospodaření.
.....
Usnesení č. 05/06/2019
ZO J-M schvaluje dokončení projektu
Zástavba RD Horní loučky, Jezeřany 1.
etapa – Podklad pro změnu územní
studie, který vypracuje Ing. arch.
Jaroslav Poláček v souladu s variantním
řešením, které bude akceptovat
deklarovaný zájem vlastníků dotčených
pozemků.
Na základě usnesení ZO bylo u Ing. arch.
Jaroslava Poláčka objednáno variantní
řešení k Podkladu pro změnu územní
studie k projektu Zástavba RD Horní
loučky, Jezeřany 1. etapa. Návrh řešení
byl dne 04.12.2019 projednán s
dotčenými vlastníky a na základě
připomínek byla navržena nová úprava
přerozdělení území na základě které by
bylo možné dokončit změnu studie,
připravit podklady a realizovat jejich
rozdělení (přeparcelaci) na pozemky
stavební.
ZO je předloženo variantní řešení a bylo
by vhodné, aby ZO schválilo dokončení
Podkladu pro změny studie, aby mohl být
nový návrh předložen orgánu územního
plánování (Odboru výstavbu a územního
plánování MěÚ Moravský Krumlov).
.....
Usnesení č. 06/06/2019
ZO J-M ovice schvaluje bezúplatný
převod a Smlouvu o bezúplatném
převodu majetku, kterou se převádí
majetek – cisternový automobil CAS 25
Š706 RTHP, r.z. KM 42-75, z majetku
Obce Chvalčov do majetku Obce
Jezeřany-Maršovice.
Rada obce Chvalčov schválila bezúplatný
převod cisternové automobilové stříkačky
CAS 25 – Š706 RTHP, naší obci. Nyní je
potřeba schválit smlouvu o bezúplatném
převodu a v rámci rozpočtového opatření
schválit navýšení finančních prostředků
na její dopravu a nutnou údržbu. Využití
tohoto vozidla by došlo ke zkvalitnění
požární ochrany obce a našich obyvatel.
.....
Usnesení č. 07/06/2019
ZO J-M 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 CZ a.s., aby schválil a
podepsal nové Přílohy, resp. Ceníky,
které jsou nedílnou součástí smlouvy
pro rok 2020.
Společnost SUEZ Využití zdrojů a.s. (od
01.12.2019 SUEZ CZ a.s.) předložila obci
nové ceníky (úprava cen) od 01.01.2020.
Do cen komunálního odpadu je
promítnuto zvýšení o 3 % v souvislosti
především s pracovním trhem (zvyšování
mzdových nákladů, růst cen energií a
inflační faktory).
Konkrétní navýšení představuje u
směsného odpadu svoz u popelnice 110
(120) l za cenu 40,80 Kč/nádoba/svoz
(doposud 39,60 Kč), popelnice 240 l za
cenu 59,00 Kč (57,30 Kč), kontejner u
hřbitova 1 100 l za cenu 258 Kč (250 Kč).
Cena za sběr a svoz tříděného odpadu se
nemění.
Dále s ohledem na celoroční sběr a svoz
bioodpadů (nová povinnost pro obce s
účinností od 1.4.2019 dle novely Vyhlášky
č. 210/2018 o rozsahu a způsobu zajištění
odděleného soustřeďování složek
komunálního odpadu), navrhují
povinnost splnit sběrem bioodpadu od
prosince do března svozem v intervalu 1 x
měsíčně pro obce, které separují do 1100 l
kontejnerů a mají stávající svoz v období
duben až listopad.
Pokud by obec chtěla doplnit svoz 1 100 l
kontejnerů na bioodpad o svoz 240 l
popelnic na bioodpad z domácností (ve
stejném intervalu jako v předchozím
případě, celkem 39 svozů), pak za cenu 58
Kč/240 l nádoba/svoz a 174 Kč/1 100 l
kontejner/svoz.
.....
Usnesení č. 08/06/2019
ZO J-M schvaluje záměr obce
propachtovat nemovitý majetek,
pozemek nebo jeho část p.č. 1478,
zahrada, o výměře 732 m2, v k.ú.
Maršovice, za minimální cenu 1 Kč/m2/
rok.
.....
Usnesení č. 09/06/2019
ZO J-M schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2019, o stanovení
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na
území obce Jezeřany-Maršovice.
Nově připravená OZV akceptuje posun
obce ve způsobu nakládání a třídění
směsného odpadu a další novelizace
zákona o odpadech.
Usnesení č. 10/06/2019
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ZO J-M schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů,
včetně Přílohy.
ZO je předkládaná nová Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „OZV“) a to v souladu s
novelou zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích.
Sazba poplatku je tvořena ze dvou
částek, a to z částky, jejíž horní zákonnou
hranicí je až 250 Kč za povinnou osobu a
kalendářní rok a z částky stanovené na
základě skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu. Tato
částka se dovozuje ze skutečných
nákladů na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu předchozího
kalendářního roku, a to rozúčtováním na
jednoho poplatníka. Skutečnými náklady
se rozumí finanční prostředky, které byly
obcí vynaloženy pouze za sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu,
nikoliv na provoz celého systému
„nakládání s komunálními odpady” od
fyzických osob. Obec tak v obecně
závazné vyhlášce musí dle těchto
nákladů zjištěných z předchozího roku
provést rozúčtování nákladů na každou
osobu poplatníka. Dle předložené Přílohy
skutečné náklady obce JezeřanyMaršovice v roce 2018 na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu na
osobu činí 345 Kč, z této částky je potřeba
stanovit sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1
písm. b) OZV v navrhované výši 300 Kč.
Místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2020 by tak nově činil
550 Kč, dále je nově navrhována úleva
fyzickým osobám, které dosáhly v
příslušném kalendářním roce věk 70 let a
více ve výši 150 Kč, pro ně by byl poplatek
400 Kč. Další úlevou pro všechny občany
(poplatníky vymezené v čl. 2 odst. 1 písm.
a) OZV), kteří se zapojili do Motivačního a
evidenčního systému pro odpadové
hospodářství („MESOH“), přičemž
hodnota jednoho EKO bodu navrhujeme
stanovit na 8 Kč a ponechat stanovení
nejvyšší možné slevy 70 % z poplatku
(385 Kč). Do systému MESOH je v
současnosti zapojeno přes 79 %
domácností, které celkem za uvedené
období říjen 2018 až září 2019 získaly

21 555 EKO bodů (11 400 EKO bodů v
předchozím období). Snížení hodnoty
EKO bodu na 8 Kč oproti předchozímu
období (10 Kč) vychází z toho, že došlo
téměř k dvojnásobnému zvýšení
získaných EKO bodů, ale na druhé straně
obec vydává větší množství finančních
prostředků na svoz směsného odpadu a
za svoz tříděného odpadu a nezvýšily se
příjmy od společnosti EKOKOM. V
loňském roce obec rozdělila na slevách
cca 110 000 Kč, v roce letošním to bude, i
po snížení hodnoty EKO bodu, cca 170
000 Kč. Počet domácností, které by měly
dosáhnout maximální slevy a platit tak
za osobu pouze 165 Kč, je cca 50.
Úleva pro osoby ve věku 70 let a více
odpovídá skutečnosti, že osoby staršího
věku (zejména žijící sami) vykazují menší
množství vyprodukovaného odpadu a
menší míru možnosti aktivně se zapojit
do MESOH.
.....
Usnesení č. 11/06/2019
ZO J-M schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku
ze psů.
ZO je předkládaná nová Obecně
závaznou vyhlášku č. 31/2019, o místním
poplatku ze psů a to v souladu s novelou
zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích. Sazba poplatku se nemění.
Předpokládaná OZV akceptuje novelizaci
zákona.
.....
Usnesení č. 12/06/2019
ZO J-M schvaluje Směrnici č. 1/2019 o
zadávání zakázek malého rozsahu.
Zadávání zakázek malého rozsahu
neupravuje zákon č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a
upravuje ho Směrnice č. 1/2016, o
zadávaní veřejných zakázek malého
rozsahu. ZO je předkládána nová
upravená směrnice, která jednak
navazuje, upravuje a upřesňuje směrnici
doposud platnou. Nová směrnice nadále
rozlišuje 3. druhy veřejných zakázek
malého rozsahu podle výše
předpokládané hodnoty, ale upravuje
jejich výši, takže nadále máme tři druhy
veřejných zakázek (dále jen „VZ“), VZ s
výběrem do 200 000 Kč bez DPH
(doposud 100 000 Kč) realizované
starostou, VZ s oslovením od 200 000 Kč
do 1 000 000 Kč bez DPH (doposud 100
000 Kč až 500 000 Kč) realizované v
poptávkovém řízení ZO a VZ s vyhlášením
nad 1 000 000 Kč bez DPH (doposud nad
500 000 Kč) realizované v zadávacím
řízení ZO. Rovněž umožňuje ZO v

odůvodněných případech rozhodnout o
zadání veřejné zakázky, bez ohledu na její
obsah a rozsah, přímo jednomu
dodavateli. Ke změně směrnice dochází s
ohledem na zpřesnění a zároveň
zjednodušení zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, postup při
provádění poptávkového a zadávacího
řízení, zveřejňování výzvy k podání
nabídek, oslovování a vyrozumívání
dodavatelů, lhůty pro podání nabídek,
hodnocení nabídek a uzavírání smluv s
dodavateli.
.....
Usnesení č. 13/06/2019
ZO J-M schvaluje realizaci veřejné
zakázky s názvem „Pořízení traktoru“, na
kterou obec žádá dotaci z Programu
rozvoje venkova ČR, jejímž předmětem
je pořízení traktoru do 38 kW s
ochranou konstrukcí pro práci v lese,
jako veřejnou zakázku, kdy výběr
dodavatele bude proveden zadávacím
řízením pro podlimitní veřejnou
zakázku zadanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení podle zákona č.
136/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 14/06/2019
ZO J-M schvaluje veřejnou zakázku s
názvem „Pořízení traktoru“
a) předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky ve výši 800 000 Kč bez DPH,
b) výzvu k podání nabídek a zadávací
dokumentaci včetně všech příloh,
c) složení hodnotící komise ve složení Ing. Petr Slavík, Ing. Ondřej Čáp a Ing.
David Tesař, náhradník Mgr. Svatava
Hájková.
Usnesení č. 15/06/2019
ZO J-M schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy
o zpracování žádosti o dotaci, zajištění
organizace výběrového řízení a
poskytování finančního managementu,
č. sm. 99/19/12/EH ze dne 17.10.2019,
mezi Obcí Jezeřany-Maršovice a
společností ALNIO Group s.r.o.
Obec obdržela informaci o tom, že
Žádost o dotaci z Programu rozvoje
venkova podaná na SZIF na pořízení
traktoru do 38 kW pro práci v lese byla
kladně vyřízena a že je potřeba splnit
podmínky stanovené SZIF pro poskytnutí
dotace. Jednou z podmínek je i realizace
veřejné zakázky na dodavatele stroje. S
ohledem na časovou náročnost a
podmínky stanovené poskytovatelem
dotace, bude potřeba tuto veřejnou
zakázku realizovat jako podlimitní dle
zákona č. 136/2016 Sb., o zadávání
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veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů. S ohledem na časovou
náročnost a podmínky stanovené
poskytovatelem dotace, bude potřeba
tuto veřejnou zakázku realizovat jako
podlimitní dle zákona č. 136/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů. Ve spolupráci se
pracovníky společnosti ALNIO Group s.r.o.
byly konkretizovány a upřesněny
náležitosti zejména, výzvy, zadávací
dokumentace a kupní smlouvy. Byla
stanovena předpokládaná hodnota (800
000 Kč), při předpokládaném schválení
dotace v srpnu 2020 bylo stanoveno, že
zadavatel je oprávněn vydat písemný
pokyn až do 3 měsíců od podpisu
Dohody o poskytnutí dotace s
poskytovatelem dotace a dokončení
plnění veřejné zakázky do 12 měsíců od
vydání písemného pokynu kupujícího.
S ohledem na skutečnost, že podle
Smlouvy o zpracování žádosti o dotaci,
zajištění organizace výběrového řízení a
poskytování finančního managementu,
č. sm. 99/19/12/EH ze dne 17.10.2019,
mělo být výběrové řízení realizováno jako
poptávkové řízení (průzkum trhu) a nyní
musí být (s ohledem na obecní směrnici a
termín předložení dokladů na SZIF) ve
zjednodušeném podlimitním řízení se
cena za zajištění organizace výběrového
řízení zvyšuje na 35 000 Kč.
.....
Usnesení č. 16/06/2019
ZO J-M Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice bere na vědomí ve věci
veřejné zakázky malého rozsahu
„Rozšíření splaškové kanalizace –
lokalita Pérka“ přípis Odvolání proti
vyloučení ze dne 25.11.2019 uchazeče
č. 6 Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.,
Popice 11, 669 02 Znojmo.
Usnesení č. 17/06/2019
ZO J-M potvrzuje ve věci veřejné
zakázky malého rozsahu „Rozšíření
splaškové kanalizace – lokalita Pérka“,
vyloučení uchazeče 6 Inženýrské stavby
Jebáček s.r.o., Popice 11, 669 02
Znojmo, ze zadávacího řízení, protože
uchazeč nesplnil zadávací podmínky.
Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „
Rozšíření splaškové kanalizace – lokalita
Pérka“ bylo na základě usnesení ZO č.
15/05/2019 a 16/05/2019 ze dne
20.11.2019 vyhotoveno rozhodnutí
Oznámení o vyloučení, který byl
uchazeče č. 6 Inženýrské stavby Jebáček
s.r.o. vyloučen ze zadávacího řízení.
Oznámení o vyloučení bylo dne
21.11.2019 e-mailem zasláno uchazeči.

Následně dne 23.11.2019 e-mailem, poté
dne 25.11.2019 datovou schránkou,
poslal uchazeč přípis Odvolání proti
vyloučení, ve kterém namítá, že byl
vyloučen, protože uvedl jiný typ
odvodňovacího žlabu, než je uveden ve
výkazu výměr. Dále uvádí, že nabídl žlab,
který dle výrobce splňuje zadání stavby a
dle („dodatečného“) vyjádření
projektanta splňuje požadované
parametry. Naopak dle profilu ve tvaru V,
dosahuje lepších odtokových vlastností.
Současně upozornil, že v zadávací
dokumentaci nemůže být specifikovaný
konkrétní výrobce materiálu, může se dle
něho jednat pouze o doporučení pro
bližší specifikaci technických a
materiálových vlastností požadovaného.
Dne 22.11.2019 (pravděpodobně na
popud uchazeče) zaslal na obec e-mail
projektant Ing. Libor Pivnička, který uvedl,
že polymerový žlab sloužící k odvodnění
vozovky a přilehlých ploch je možno
zaměnit za obdobný za určitých
podmínek a že tyto podmínky splňuje i
žlab uvedený uchazečem. Uvedl, že v
projektu nebyla umožněna alternativa a
že toto jeho sdělení by mohlo být
považováno za dodatek k projektové
dokumentaci, sloužící k zadání stavby a
ke zhotovovacím pracím stavby.
ZO je znovu předložena veškeré
dokumentace týkající se veřejné zakázky
a znovu objasněna problematika
zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu a veřejných zakázek zadávaných
dle zákona o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“). Platí zde v celém
rozsahu ustanovení § 31 ZZVZ, podle
kterého zadavatel není povinen zadat v
zadávacím řízení veřejnou zakázku
malého rozsahu. Při jejím zadávání je
však zadavatel povinen dodržet zásady
podle § 6 ZZVZ, kterými je
transparentnost, rovné zacházení, zákaz
diskriminace a přiměřenost.
Co se týká možnosti změny
odvodňovacího žlabu, kterou dodatečně
připustil i projektant, tak k tomu je
potřeba uvést, že zadávací podmínky
neobsahovaly žádné ustanovení, kterým
by bylo připuštěno jiné, byť kvalitativně a
technicky obdobné nebo lepší řešení.
Námitka uchazeče, že v zadávací
dokumentaci nemůže být specifikovaný
konkrétní výrobce materiálu, je u veřejné
zakázky malého rozsahu lichá, protože
takový zákaz je vysloven pouze ZZVZ,
který se však na zakázky malého rozsahu
nevztahuje, což je v preambuli zadávací
dokumentace výslovně uvedeno. Navíc
odvodnění komunikace je tak
významným a důležitým prvkem stavby

a je spočítáno a dimenzováno na určitý
typ žlabu schopného zajistit
požadovanou funkci, takže výslovné
uvedení typu žlabu v zadávací
dokumentaci má svoje opodstatnění.
Postup hodnotící komise byl zcela
standartní, protože při posuzování
nabídek byly zjištěny rozdíly proti
zadávacím podmínkám a u nabídky
uchazeče byla identifikována mimořádně
nízká nabídková cena. Komise
nepřistoupila k přímému vyloučení
uchazeče, ale požádala jej o objasnění
zjištěných nejasností jeho nabídky. Dle
hodnotící komise uchazeč dostatečně
neobjasnil požadované v celém rozsahu
a již tato skutečnost měla vést k vyloučení
uchazeče z další uchazeče ze zadávacího
řízení. Vyloučení uchazeče z důvodu
nepřípustnosti variantního řešení nebylo
zcela přesné, protože se v daném případě
nejedná o předložení dvou či více
možností řešení, kdežto v nabídce je
pouze jedno. Ale toto řešení je v rozporu
se zadávacími podmínkami, když
uchazeč měl nabídkovou cenu zpracovat
v položkových rozpočtech, které byly
přílohou zadávací dokumentace, což
neučinil. Naopak, jak se ukázalo, poté co
předložil dokumenty při objasnění
nabídky, ve vlastní nabídce ponechal
původní text v položce vztahující se k
odvodňovacímu žlabu, přestože cenu
uvedl dle jiného typu odvodňovacího
žlabu. Tedy jednoduše řečeno, v nabídce
nabídl jiný odvodňovacího žlabu a ve
vysvětlení žlab jiný.
Další skutečností, ke které je třeba se
vyjádřit je to, zda uchazeč má právo na
odvolání. Zadávací dokumentace takové
právo uchazeči nepřiznává a ZZVZ
připouští námitky proti úkonům
zadavatele pouze u podlimitních či u
nadlimitních veřejných zakázek, tedy
nikoliv u veřejných zakázek malého
rozsahu. Ale právě pro zachování
transparentnosti nebylo odvolání
uchazeče odmítnuto jako nepřípustné,
ale vše bylo znovu předloženo k
projednání ZO.
Z výše uvedeného vyplývá obdobný
závěr, který ZO přijalo na minulém
zasedání ZO, tedy že uchazeč ve svém
zdůvodnění uvedl skutečnosti, ze kterých
je zřejmé, že ocenil zadané soupisy prací
jiným řešením, protože ve své nabídce
ocenil nízkou cenou odvodňovací žlab. Ve
vyžádaném vysvětlení nízké ceny uvedl,
že se tato nízká cena vztahuje na jiný typ
odvodňovacího žlabu, než je uveden v
rozpočtu. Jiné řešení nebylo připuštěno,
takže uchazeč měl dodržet požadovaný
typ. Tímto uchazeč nesplnil zadávací
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podmínky.
Před hlasováním ZO a přítomným
občanům byla dána možnost sdělit své
stanovisko.
ZO na základě starostou předložené
přípisu uchazeče č. 6 Inženýrské stavby
Jebáček s.r.o. Odvolání proti vyloučení ze
dne 25.11.2019, znovu posoudilo
předloženou veškerou dokumentaci
výběrového řízení „Rozšíření splaškové
kanalizace - lokalita Pérka“ včetně
e-mailového vyjádření projektanta Ing.
Libora Pivničky, ohledně možné záměny
typu odvodňovacího žlabu. ZO rozhodlo
o potvrzení vyloučení uchazeče ze
zadávacího řízení, protože uchazeč
nesplnil zadávací podmínky. Jejich
nesplnění ZO nespatřuje v použití
alternativního řešení, ale v tom, že
uchazeč v celém rozsahu neobjasnil a
neodstranil nedostatky dle Výzvy k
doplnění nabídky a navíc v nabídce uvedl
jiný typ žlabu než v doplnění nabídky, což
vede ke skutečnosti, že nabídka obsahuje
jiné skutečnosti než bylo poptáváno.
Připuštění této možnosti by vedlo k
nedodržení zásad podle § 6 ZZVZ,
kterými jsou transparentnost, rovné
zacházení, zákaz diskriminace a
přiměřenost.
.....
Usnesení č. 18/06/2019
ZO J-M schvaluje Střednědobý výhled
rozpočtu obce na období 2021 až 2022.
V předloženém střednědobém výhledu
rozpočtu je zobrazen rok 2020 (dle
návrhu rozpočtu obce pro rok 2020) a
následující roky 2021 a 2022. Počáteční
stav peněžních prostředků ke dni
01.01.2020 (řádek A) předpokládáme ve
výši 6 000 000 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).
.....
Usnesení č. 19/06/2019
ZO J-M schvaluje schodkový Rozpočet
obce pro rok 2020.
Návrh rozpočtu obce pro rok 2020 byl ve

úřední desce umožňující dálkový přístup.
Návrh byl rovněž předložen finančnímu
výboru. Ze strany občanů nebyly
vzneseny k návrhu rozpočtu žádné
konkrétní návrhy či připomínky.
Rozpočet obce pro rok 2020 je schodkový,
protože jeho výdaje jsou vyšší než příjmy.
Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 12 933
600 Kč, výdaje ve výši 17 906 000 Kč,
proto musí financování ve výši 4 973 000
Kč zabezpečit finanční schodek rozpočtu,
protože musí hradit závazky z let
minulých a použít část přebytku
hospodaření z let minulých.
Nejvýznamnějším zdrojem příjmů jsou
daňové příjmy. Nedaňové příjmy jsou
tvořeny zejména příjmy za pronájem
obecního majetku a pacht obecních
pozemků. Kapitálové příjmy jsou příjmy z
prodeje obecních pozemků. Součástí

příjmů jsou i přijaté dotace (příspěvek na
výkon státní správy od Jihomoravského
kraje).
Výdaje rozpočtu jsou běžné (neinvestiční)
a kapitálové (investiční) výdaje. Běžné
výdaje jsou určeny na zajištění
základního chodu obce, běžnou správu,
údržbu a opravy obecního majetku, chod
obecního úřadu a příspěvkové
organizace. Kapitálové výdaje jsou
vyčleněny na připravované projekty
"Rozšíření splaškové kanalizace lokalita
Pérka", "Obnova soustavy veřejného
osvětlení J-M", "Pořízení traktoru" a
vyčleněná rezerva na výstavbu PZ.
Financování rozpočtu je tvořeno z
uhrazení splátky dlouhodobě přijatých
půjčených prostředků (splátka úvěru od
ČS, a.s. a půjček od SFŽP ČR a ZSO VaK
Znojemsko) a přebytku hospodaření z

minulých let.
.....
Usnesení č. 20/06/2019
ZO J-M schvaluje Rozpočtové opatření
č. 12/2019.
Usnesení č. 21/06/2019
ZO J-M schvaluje starostu jako
odpovědnou osobu ke schválení
Rozpočtového opatření č. 13/2019 a to i
v případě pokud uvedené rozpočtové
opatření bude nad rámec kompetence
starosty.
Ing. Petr Slavík
starosta

DOTACE OD JMK
Akce

Oprava fasády KD
realizací projektu byla oprava fasády stávajícího objektu kulturního domu
v obci Jezeřany-Maršovice.

Akce
„Připravenost k záchraně života a koordinace zásahu“
realizací projektu byl zakoupen oživovací křísící přístroj, pulsoxymetr, tablet pro zásahové
vozidlo, proudnice, 4 ks zásahové obleky (kabát a kalhoty), 1 ks holeňová obuv a 1 ks
přilby a další věcné prostředky pro jednotku SDH obce Jezeřany-Maršovice

Celkové náklady na akci činily 158 815 Kč.
Jihomoravský kraj poskytl, v rámci dotačního programu Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020,
dotaci ve výši 110 000 Kč.

Celkové náklady na akci činily 699 255 Kč.
Jihomoravský kraj v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019
poskytl obci dotaci ve výši 250 000 Kč.
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
A JE TU OPĚT ČAS VÁNOC …

a i když už je nás tu s našimi kamarády ze školky opravdu
hodně, bylo veselo a všichni byli spokojeni.
5. prosince nás jako každý rok navštívil Mikuláš se svými
anděly a nesměli chybět ani čerti. Ti trošku větší zlobivci, co
byli napsaní v knize hříchů, se vykoupili říkankou nebo
písničkou a slibem, že už budou hodní! Všichni si potom při
pěkné mikulášské pohádce nazdobili perníky a dostali od
andělů malou sladkost.
Již čtvrtým rokem jsme se také zapojili do charitativní
akce ,, Krabice od bot“, které plné dárků udělají radost dětem,
které pod stromečkem mnoho dárků nenajdou. I letos jsme
odváželi na faru do Moravského Krumlova asi 15 krabic
plných pěkných dárečků, za což patří všem , kteří dárečky v
krabicích přinesli, veliký dík!
V těchto dnech už se pečlivě připravujeme na tradiční
vánoční besídku pro všechny rodiče i veřejnost, abychom
ukázali, že nejenom trošku zlobíme, ale že umíme být také
moc šikovní. Ještě nás čeká 11. prosince výroba vánoční
ozdoby pod vedením pracovnice DDM z Moravského
Krumlova a stejný den odpoledne se sejdeme na tradiční
vánoční dílničce, kde si vyrobíme vánoční ozdoby k výzdobě
svých domků a pokojů. V pátek 20. prosince se ještě
sejdeme u školního vánočního stromečku, rozdáme si malé
dárečky, rozloučíme se s rokem 2019 a potom už budeme
jenom odpočívat, lenošit, těšit se, ale hlavně si užívat těch
nejkrásnějších svátků v roce.
Až zazvoní zvoneček a rozsvítí se stromeček, hoďte alespoň
na chvíli za hlavu všechny starosti pokud to jenom trošku
půjde. Každý ať najde pod stromečkem ten ,, svůj“ dárek.
A pro všechny ještě jeden dárek z největších - zdraví!
Užijte si klid a pohodu v kruhu svých nejbližších, ale
nezapomeňte ani na ostatní a v novém kulatém roce 2020
na shledanou
Mgr. Květoslava Bílová

-----------------------------------------Než ale nastane ten opravdový vánoční shon, zastavte
se, posaďte se a začtěte se do dění ve školce a škole od hodů
a také do příspěvků našich žáků. V posledním zpravodaji jste
se dozvěděli, jak začal nový školní rok ve školce a ve škole.
Zájmové kroužky už pracují také na plné obrátky a nebyla by
to škola, aby se v ní pořád něco nedělo.
15. října navštívili všichni naši žáci včetně našich
nejmenších ze školky, divadelní představení v Knížecím
domě v Moravském Krumlově s názvem ,, Čtyřhlavý drak“.
Žáci 3. – 5.ročníku si 31. října vyjeli na podzimní vycházku do
zámeckého parku v Moravském Krumlově, aby si nasbírali
krásně barevné listy a plody stromů a keřů, které v naší
vesnici nerostou. V hodinách výtvarné a pracovní výchovy
potom z těchto přírodních materiálů tvořili výtvarné práce. V
dalších týdnech se uskutečnilo ve škole a školce několik
divadelních a hudebních pořadů. 14. listopadu žáci 1. a 2.
ročníku šli na návštěvu do školky na hudební pořad pana
Vojkůvky, který je vtáhl do známých písniček z pohádek a
dětských filmů. Společně si zazpívali i zatancovali. 22.
listopadu k nám zavítalo klasické loutkové divadlo s velkými
dřevěnými marionetami z Opavy s výpravnou pohádkou o
kašpárkovi, králi a princezně, o Honzovi a samozřejmě, že
nechyběl ani čertík s Luciferem. A jako v každé pohádce i
tady zvítězilo dobro nad zlem a Honza si vzal princeznu. 27.
listopadu jsme si zatancovali jako na opravdové diskotéce. V
hudebním pořadu ,, Rytmické show“ zazněly známé
populární písničky a ty nikoho ani naše nejmenší kamarády
ze školky, nenechaly v klidu sedět. Šňůra vystoupení skončila
4. prosince, kdy nám dva výborní muzikanti i zpěváci
předvedli spoustu hudebních tradičních i netradičních
nástrojů a ukázali nám, že hrát se dá třeba i na pilu nebo
valchu. Ani při jejich písničkách a skladbách jsme se nenudili

MOJE VÁNOCE

MOJE OBLÍBENÉ VÁNOCE

Na začátku doby adventní připravujeme věnec, který má
čtyři svíčky. Čtyři svíčky, jako čtyři neděle adventní. První
neděle je železná, druhá bronzová, třetí stříbrná a čtvrtá
zlatá. Je to doba radostného očekávání narození Ježíše
Krista.
4. prosince má svátek Barbora, stříhají se větvičky z
třešní a zlatého deště. Komu rozkvete do Vánoc, tak se za
rok bude vdávat nebo bude mít celý rok štěstí. 5. prosince
chodí Mikuláš, čert a anděl. Pečeme cukroví, nejvíc mi
chutnají vanilkové rohlíčky a medvědí tlapky.
Jako každý rok nacvičujeme na „Živý Betlém“, který se
koná 23. prosince, budu hrát vrchního komořího.
Příští týden pojedu na výpravu se skauty do Mlýna nad
Věžnicí, kam jezdíme v létě na skautský tábor.
Už se těším na Vánoce a dárečky.

Už začíná advent za pár dnů budou Vánoce. Mám je
moc ráda, vždy dostanu hodně dárků.
Advent se mi taky moc líbí. Já a moje sestra Hanička
rozvěsíme babiččiny upaličkované ozdoby, uklízíme
dům, později i stromeček. Sice ho máme malý, ale
vždy je pod ním dost dárků pro všechny.
Na Štědrý den pouštíme lodičky, rozkrajujeme
jablko, házíme pantoflem, a před večeří nám moje
sestra Hanička čte z bible o zrození Ježíše Krista.
Na Vánoce se moc těším, mám je moc ráda.

Monika Pálková, 5. ročník

Jiří Ruibar 5. ročník
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MOJE VÁNOCE
Začal advent. Na advent děláme adventní věnce. Na
věnci mají být čtyři svíčky, čtyři svíčky označují čtyři neděle
adventní. Když nastane první neděle adventní, zapálí se
jedna svíčka. 5. prosince chodí Mikuláš. Mikuláš byl
biskupem, který rozdával dárky a peníze chudým. Teď
chodí s andělem a čertem a rozdává dětem dárky. Na
začátku adventu jezdíme na vysočinu za babičkou,
bratranec tam slaví své narozeniny.
Potom 23. prosince hrajeme „Živý Betlém“ na ,, place“.
Druhý den je Štědrý den. Dopoledne chodíme zapálit
svíčku na hřbitov. Navečer jdeme do kostela, až se vrátíme,
máme večeři, po večeři zapálíme prskavky a jdeme se k
babičce podívat, co nám Ježíšek přinesl. Až všechny dárky
rozbalíme, jdeme k nám domů, a tam si rozbalíme taky
dárky. Druhý den je první svátek vánoční, odjíždíme na
vysočinu, kde jsme do Silvestra a pak se vracíme. A bude
svátek Tří králů. Já taky chodím. Pomalu nám budou končit
prázdniny a zase začne škola.
Na Vánoce se už těším!
Pavel Slavík, 5. ročník
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TĚŠÍME SE NA VÁNOCE
Už nám začala doba adventní. To znamená, že zbývají 4
týdny do Vánoc. Takže to znamená, že s maminkou
vyrábíme věnec a na tom každou neděli zapálíme jednu
svíčku. Ale Vánoce taky znamenají, že si nazdobíme
stromeček, začneme péct VÝBORNÉ cukroví. A také se
vždy sejdeme u stolu a zapálíme každý jednu svíčku. Také
uklidíme celý dům, abychom měli takovou tu vánoční
atmosféru. A když nastanou Vánoce, tak ještě ve škole
také slavíme Vánoce a rozdáváme si dárečky a hlavně už
se moc neučíme.
No a potom máme Vánoce doma s rodinou. To
znamená že, se celý den připravujeme na Štědrý večer.
Takže si prvně dáme večeři a také má každý před sebou
jablko, ve kterém má svíčku a pak si každý to jablko
rozřízne a měl by tam mít hvězdičku. No ale potom
nastane ta nejlepší chvíle a jdeme si sednout ke
stromečku, kde si rozdáváme dárečky.
NA VÁNOCE SE MOC TĚŠÍM!
Adina Vohralíková, 5.ročník

MOJE SKVĚLÉ VÁNOCE
Na začátku adventu vyrobíme adventní věnec, potom
každý den zapalujeme svíčku, čteme z bible a modlíme se.
Adventní věnec má čtyři svíčky a každou další neděli
zapálíme další svíčku. 5. prosince chodí Mikuláš s čertem.
Letos v adventu pojedeme na skautskou výpravu na naše
tábořiště. Pojedeme tam vlakem a pak kus pěšky lesem.
Moc se těším, protože v zimě jsem tam ještě nebyl.
Na čtvrtou neděli adventní budu hrát v živém Betlémě
pastýře. A to už jsou Vánoce za dveřmi. Máme už upečené
cukroví, mamka připravuje kapra a bramborový salát a rybí
polévku. My ji pomáháme oloupat brambory a těšíme se
na večer. Od Ježíška bych si přál sklíčko na mobil nějaké
gelovky, činky a možná i kytaru. Doufám, že něco z toho
pod stromečkem najdu.
Super je, že jsou letos vánoční prázdniny dlouhé. Takže
si budu užívat dárků, oslavovat narozeniny bráchy a
bratrance, sledovat nové pohádky a možná i bruslit nebo
bobovat.
Už se na to všechno těším!

PLESOVÁ SEZÓNA 2020
Sbor dobrovolných hasičů Jezeřany-Maršovice
Hasičský ples, v pátek 10. ledna 2020
hraje DH Zlaťanka
Školská rada při ZŠ Jezeřany-Maršovice
XXVII. reprezentační ples školy, pátek 24. ledna 2020
hraje DH Sobuláci
Dětský maškarní karneval, neděle 26. ledna 2020
vystoupení Páji Chabičovského a Kateřiny Pokorné
Tělovýchovná jednota Jezeřany-Maršovice
XXII. sportovní ples, sobota 8. února 2020
hraje DH Horenka
Obec Jezeřany-Maršovice pořádá
MASOPUST 2020, sobota 22. února 2020
předávání masopustního práva, průvod masek obcí,
masopustní zábava s cimbálovou muzikou v KD.

Matouš Tesař, 5.ročník
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Z HISTORIE
800. VÝROČÍ KOSTELA SV. MARKÉTY V LODĚNICÍCH

dochovala pouze spodní část s prostorem sakristie, jižní věž
se dochovala až po zvonicové patro, původně nejspíše
dřevěné, s ochozem spočívajícím na řadě kamenných
krakorců (dochovány na severní straně věže). V těsné blízkosti
jižní věže bylo vybudováno sídlo (spíše přechodné místo
pobytu při cestách do Brna) louckého opata a celý areál byl
ohrazen zdí se dvěma věžovitými stavbami (patrné na
oltářním obraze z počátku 18. století), která spolu s
obrannými prvky na kostele dávala celku charakter pevnosti.
V této souvislosti bývá loděnický kostel označován termínem
„ecclesia munita“ (opevněný kostel). Opat mohl ze svého
sídla přejít po krátké pavlači do prvního patra jižní věže, kde
byla oratoř, ze které bylo možno sledovat bohoslužby, nebo
mohl po dřevěném točitém schodišti sejít přímo do
presbytáře či do krypty pod ním, nebo mohl vystoupat
nahoru do soukromé kaple ve druhém patře věže. Tento
prostor je zaklenut půvabnou osmibokou žebrovou kopulí,
která i malému prostoru dodává jistou vznešenost. Jemně
tesaná žebra klenby dosedají na jehlancové konzoly s reliéfy
ženských a mužských hlav s královskými korunami.
Dochovaná soklová římsa na západní straně severní věže je
dokladem toho, že presbytář s věžemi nepokračoval lodí a
jistou dobu tvořil samostatný celek. Po nějaký čas mohla
svému účelu sloužit ještě loď původního kostela.
Krátce po dokončení presbytáře, za opata Přibyslava II. z
Hodic (1443 – 1466) kolem poloviny 15. století, bylo započato
se stavbou trojlodní baziliky stejnou technikou zdiva jako v
případě presbytáře. Prací se ujala archaicky zaměřená
stavební huť. Čtyři obdélná pole bočních lodí byla zaklenuta
žebrovými křížovými klenbami, hlavní loď byla opatřená
trámovým stropem, což dokazují omítnuté a obílené stěny na
půdě nad dnešní klenbou.
Až v roce 1504 za opata Pavla (1484-1519), kdy klášter nabyl
dřívějšího blahobytu, byla do západní části chrámové lodi
vestavěna hudební kruchta, zaklenutá žebrovou hvězdicovou
sítí a nesená trojící lomených arkád na štíhlých pilířích,
opatřená parapetem, jehož čelo zdobí slepé kamenné kružby
s nepravidelně rozmístěnými štíty s neuměle provedenými
reliéfy. Poprseň je možno připsat blíže neznámému
dolnorakouskému kameníkovi, který ji vytvořil krátce po roce
1526. Patrně se stavbou hudební kruchty souvisí i zaklenutí
hlavní lodi žebrovou sítí. Nerovně vedené jednotlivé úseky
prozrazují nepříliš zkušeného kameníka. Štíhlá žebra
klínového profilu se protínají v drobných svornících se
čtyřlistem, štítem a rozetou. Do zdí zabíhají žebra přímo, bez
konzol, zkřížená do tvaru vlaštovčích ocásků. Snad ještě do
poloviny 16. století byla do prostoru před boční vstup do
kostela představěna čtvercová předsíň s trámovým stropem
a kamenným sedlovým portálem – tzv. „betlerhaus“. Ve stejné
době došlo patně k odstranění dřevěného zvonicového patra
věže a k jeho nahrazení zděnou nádstavbou s jehlancovou
střechou, zvonice byla vybavena zvony. Nejstarší dochovaný
nese letopočet 1545.
Nejvýznamnější stavební práce byly ukončeny ještě před
nástupem luterské reformace v polovině 20. let 16. století. Ta
loucký klášter a jeho majetky uvrhla do značných obtíží.
Nešetrné působení mravně nedokonalého opata Metoděje
Hrůzy a neexistující disciplína řádových členů byly ukončeny
až s opatskou volbou Šebestiána Freytaga z Čepiroh (15731585).

Farní kostel sv. Markéty patří bezesporu k jedněm z
nejcennějších a nejhodnotnějších sakrálních staveb na jižní
Moravě. Jeho založení a další vývoj souvisí s působením
premonstrátského kláštera v Louce u Znojma (založen 1190),
i když je třeba říci, že první písemná zmínka pochází až z
listiny olomouckého biskupa Roberta, kterou potvrdil
patronátní práva a držení desátků kostelů loucké kanonii.
Tuto první zmínku nelze však pochopitelně považovat za
absolutní začátek existence kostela v Loděnicích. Nelze totiž
prozatím ani s jistotou potvrdit, zda se na místě nenacházela
stavba starší, kterou loučtí premonstráti prostě jen převzali
spolu se vsí a příslušnými pozemky, tak jak jsou zmíněny v
zakládací listině kláštera vydané knížetem Konrádem Otou a
jeho matkou Marií z 25. října 1190. V příštím roce si tedy
budeme připomínat osmisté výročí prvního písemného
dokladu o loděnickém kostele. Proto bychom rádi tímto
článkem chtěli přispět k obnovení zájmu o tuto
pozoruhodnou památku. O založení kostela v Loděnicích
kolovaly v minulých staletích pověsti. První z pověstí říká, že
kostel v Loděnicích nechal postavit český král Přemysl Otakar
I. po jakési blíže nejmenované vítězné bitvě v roce 1225.
Dokonce prý tehdy byly vykopány i podzemní chodby
spojující Loděnice s dolnokounickým klášterem. Podle druhé
pověsti, kterou zachytil loděnický farář a loucký profes
Maximilian von Madersfeld, byl kostel založen rovněž králem
Přemyslem, Madersfeld však uvádí i přesné datum – 23.
červen 1233. Na základě této zprávy pak farář Martin Vrba
vydal v Pohořelických novinách 5. ledna 1933 jubilejní článek
k sedmistému výročí založení kostela pod názvem „Die
Pfarrkirche in Lodenitz 700 Jahre alt“. Dnes je tedy zřejmé, že
datum vzniku nejstaršího loděnického kostela lze určit jen
přibližně na sklonek 12. století. Původní – patrně románský
– kostel se však do dnešních dnů nedochoval. Počátkem 2.
čtvrtiny 15. století přistoupili loučtí premontsráti k
novostavbě. Důvody pro tento počin neznáme. Jako
nejpravděpodobnější se jeví, že byl kostel zničen v polovině
20. let 15. století husity při jejich tažení na Moravu. Stejný
osud stihl v roce 1423 klášter v Dolních Kounicích a na
sklonku roku 1425 byl vypleněn i samotný loucký klášter.
Novostavbu započal opat Přibyslav I. z Hodic (1429-1438) a
stavební práce zajišťovala huť, která ukončila svou činnost na
stavbě kostela sv. Mikuláše ve Znojmě. Stylově vycházela z
parléřovské gotiky. Zdá se, že nejprve byl stržen presbytář
starého kostela a na jeho místě vzniklo protáhlé, trojboce
ukončené kněžiště, opatřené při nasazení na hlavní loď
dvojicí věží. Pod presbytářem vznikla prostorná klenutá
cihelná krypta. Kněžiště bylo postaveno zvláštní stavební
technikou zdiva: zevnitř jde o zdivo s převahou lámaného
kamene, vnější zeď je cihlová, doplněná ostěním oken z
eggenburského vápence. Presbytář je zaklenut křížovou
žebrovou klenbou, žebra se protínají v kruhových svornících
s reliéfy Kristovy hlavy, zkadeřeného čtyřlistu a hlavy sv.
Markéty (?). Prostor pod průběžnou podokenní římskou byl
vyzdoben nástěnnými malbami s rostlinnými motivy,
gotickou architekturou a biblickými citáty (?). Na půdě nad
západním polem klenby presbytáře byla mezi obě věže
vestavěna klenutá místnost, která snad souvisela s obrannou
funkcí obou kostelních věží. Ze severní věže se dodnes
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zrestaurován i mobiliář – oltář, obětní stůl, kazatelna a
zpovědnice. Restaurátorskými zásahy prošla i Freytagova
pamětní deska nad vstupem do kostela. V následujících
letech byla opravena fasáda kostela, stavba byla odvlhčena a
byla opravena všechna vitrážová okna. Celková cena oprav se
vyšplhala na téměř 8 mil. korun. Značnou částkou (1,435 tis.
korun) přispěli i potomci původních německých obyvatel
Loděnic.
Příští rok se tedy ponese ve znamení oslav spojených nejen
s touto vynikající kulturní a duchovní památkou ale i s
dějinami premonstrátského řádu, který vznikl na sklonku
roku 1120 ve francouzském Prémontré. Všichni jste srdečně
zváni na hlavní oslavu spojenou s udělováním biřmování
brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem v neděli 21. června
2020 a na další akce, která budou obě výročí reflektovat.

Ten mimo jiné zahájil přestavbu louckého kláštera a v roce
1582 přistoupil k celkové opravě a částečným přestavbám
zchátralého loděnického kostela. Byla zaklenuta síň před
jižním vchodem, snad byla prolámána i větší okna v bočních
lodích a v hlavní lodi. Do průčelí nad hlavní vchod byla
umístěna pamětní pískovcová nápisová deska a mramorový
opatův znak.
Stavební aktivity byly oživeny až počátkem 18. století v
souvislosti s barokními úpravami exteriérů a interiérů. Byl
přestavěn západní štít v barokním duchu na volutový a bylo
zazděno gotické okno, které osvětlovalo prostor kůru.
Zbarokizována byla i okna v trojlodí. Okna v presbytáři byla
kvůli stavbě barokního oltáře zazděna. Někdy před rokem
1739 vyrostla v sousedství kostela barokní fara, jejímž
architektem je snad císařský architekt Christian Alexandr
Oedtl, sídlo louckých opatů v bezprostřední blízkosti jižní
věže zaniklo snad již počátkem 17. století. Patrně v roce 1790
byla ze statických důvodů snešena i severní věž kostela.
Konec 18. století spjatý s dobou vlády císaře Josefa II. (17801790) přinesl řadu podstatných změn. Listinou z 29. července
1784 byl zrušen loucký klášter, jehož posledním opatem byl
někdejší loděnický farář Daniel Václav Todl (1781-1784).
Patronát nad majetkem kláštera převzal Náboženský fond a
Loděnice byly přičleněny k miroslavskému statku, kam
administrativně příslušely až do zrušení vrchnostenské
správy v roce 1850. V roce 1792 byl za faráře Šimona
Zimmerhakla zřízen na JV obce nový hřbitov a starý hřbitov
kolem kostela byl postupně opouštěn, až byl v roce 1818
zrušen úplně.
Po napoleonských válkách kostel chátral. Na loděnickou
faru přicházeli nemocní a méně schopní faráři, zastupovaní
neplnoprávnými kooperátory. V letech 1824-1853 se na
kostele nic neopravovalo a děravými střechami zatékalo na
klenby bočních lodí tak, že odpadávala omítka. Až za faráře
Karla Kužela (1853-1866) byly střechy a omítka opraveny.
Další významné opravy byly provedeny až v posledním
desetiletí 19. století za faráře Františka Košuta (1886-1917) v
souvislosti s regotizací stavby. Znovu byla vybourána v
baroku zazděná okna presbytáře, ta byla opatřena
jednoduchými kružbami a zasklena barevnými vitrážemi.
Barokní oltář byl nahrazen pseudogotickým oltářem z
řezbářské dílny Josefa Untersberegera z rakouského
Gmundenu. Byly pořízeny nové varhany z dílny bratří Riegerů
z Krnova, které nahradily starý nástroj z konce 17. století,
postavený v dílně Nikolase Christeindla v Českých
Budějovicích. Kvůli novým varhanám byl rozšířen kůr tím, že
byla asi o 80 cm předsunuta poprseň kruchty. Kostel byl nově
vydlážděn a boční okna opatřena vitrážemi se světci –
patrony loděnických selských rodů. Mezi světovými válkami
byly ještě nad bočními loděmi zřízeny oratoře opatřené
kovanými mřížemi. Poslední velká oprava kostela proběhla v
letech 1996-2004. Během ní proběhl i archeologický výzkum,
který prozradil mnohé ze stavebních dějin kostela. Během něj
byla mimo jiné v přední části levé boční lodi objevena
klenutá hrobka s ostatky dvou osob – ženy a muže. S největší
pravděpodobností se jedná o místo posledního odpočinku
příslušníků rodu Guldenmüllerů z Guldenštejna, majitelů
cvrčovického dvora, jak dokládají údaje z nejstarší
dochované loděnické matriky. Kostel byl opatřen novou
dlažbou, položenou na úroveň podlahy z poloviny 15. století.
Zdi byly omítnuty sanační omítkou a celý kostel byl nově
vymalován. Nově natřeny a zrekonstruovány byly i lavice,
mříže oratoří, varhanní skříň a rámy dveří a oken. Byl

P. Eckl
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2019
Obec Jezeřany-Maršovice
Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931

Čl. 3
Oprávnění a povinnosti účastníků systému
1. Účastníci systému jsou oprávněni:
a) používat sběrné nádoby na odpad rozmístěné na území obce Jezeřany-Maršovice,
b) používat sběrné nádoby na odděleně vytříděné druhy odpadu,
c) odevzdávat určené složky odpadu při prováděném mobilním svozu,
d) zapojit se do MESOH, dle aktuálních a schválených pravidel systému MESOH.
2. Účastníci systému jsou povinni:
a) řídit se pravidly pro shromažďování odpadu,
b) provádět třídění odpadu dle systému zavedeného obcí Jezeřany-Maršovice,
c) vytříděné složky odpadu ukládat pouze do určených sběrných nádob nebo na
určená místa,
d) sběrné nádoby nepřeplňovat nebo neukládat odpad volně vedle nich.

Obecně závazná vyhláška obce Jezeřany-Maršovice
č. 1/2019,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Jezeřany-Maršovice
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice se na svém zasedání dne 11.12.2019
usnesením č. 09/06/2019 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 4
Třídění komunálního odpadu
1. Komunální odpad se třídí na složky:
a) papír,
b) sklo,
c) plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů,
d) bioodpad a odpad z údržby zeleně,
e) kovy,
f) textil,
g) jedlý olej a tuky2,
h) objemný odpad,
i) nebezpečný odpad.
2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i).

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce Jezeřany-Maršovice (dále jen „systém“), včetně
nakládání se stavebním odpadem1.
2. Účastníky systému jsou fyzické osoby pobývající na území obce Jezeřany-Maršovice
(dále jen „obec“).
3. Na původce, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů1) jako odpad
podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k
podnikání se tato vyhláška nevztahuje.
Čl. 2
Pravidla pro shromažďování odpadu
1. V rámci systému lze odkládat pouze odpad vzniklý v územním obvodu obce JezeřanyMaršovice.
2. Složky odpadu se odkládají odděleně na určených sběrných místech do sběrných
nádob dle jejich označení druhem odpadu.
3. Odpad se odkládá do sběrných nádob tak, aby při manipulaci s nimi nevypadával a
nedocházelo ke znečišťování sběrných míst, přístupových cest k nim a okolí.
4. Odpad odložený ve sběrných nádobách nesmí být žádným způsobem hutněn (např.
sešlapáváním) ani nesmí být zaléván vodou.
5. Je zakázáno:
a) odkládat do sběrných nádob žhavý popel, tekutý odpad, stavební odpad nebo
odpad, který sběrnou nádobu může poškodit, popřípadě znemožnit její
vyprázdnění,
b) odkládat do sběrné nádoby jiný druh či složku odpadu než pro který je určena.
6. Neumožňuje-li stav komunikace svozové technice příjezd k nemovitosti, od které je
svážen odpad obec Jezeřany-Maršovice po dohodě se svozovou společností a
účastníkem systému určí stanoviště sběrné nádoby na nejbližším přístupovém místě.
1

Čl. 5
Shromažďování tříděného odpadu
1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, které jsou barevně
odlišeny, popřípadě označeny příslušnými nápisy a kterými jsou:
a) kontejnery 1 100 l na papír modré barvy, na plasty včetně PET lahví a nápojových
kartonů (dále jen „plasty“) žluté barvy, na bioodpad a odpad z údržby zeleně (dále
jen „bioodpad“) hnědé barvy,
b) nádoby (popelnice) 240 l na sklo bílé zelené barvy, na sklo barevné zelené barvy,
na kovy černé barvy označené nápisem kovy, do které se ukládají drobné kovové
předměty a plechovky, na jedlé oleje a tuk černé barvy označené nápisem jedlé
oleje a tuky, kam se ukládají oleje a tuky v dobře uzavřených plastových lahvích,
c) nádoby (popelnice) 120 l a 240 l a průhledné pytle 120 l na papír modré barvy, na
plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů žluté barvy,
d) plechové kontejnery o objemu 2, 5 m3 na textil bílé barvy označené nápisem textil,
e) kompostéry na bioodpad,
2

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálního odpadu – § 2 odst. 7 povinnost od 1.1. 2020.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
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f) velkoobjemové kontejnery na kovy.
2. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů,
než pro které jsou určeny.

Čl. 9
Sběr a svoz objemného odpadu
1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob, např. koberce, matrace, nábytek apod.
2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na internetových
stránkách obce a v místním rozhlase.
3. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 5 odst. 2.
4. Objemný odpad lze také odevzdávat ve Sběrném dvoře ve Vedrovicích.

Čl. 6
Místa určená pro ukládání odpadů
1. Zvláštní sběrné nádoby pro ukládání tříděných komunálních odpadů jsou umístěny na
stanovištích:
a) před kulturním domem, pro kontejnery na papír, plasty a bioodpad, pro nádoby na
sklo bílé a sklo barevné,
b) před prodejnou Jednoty, pro kontejnery na papír, plasty a bioodpad, nádoby na
sklo bílé, sklo barevné, jedlé oleje a tuky a kovy, pro plechový kontejner na textil,
c) za kostelem, pro kontejnery na plasty a bioodpad,
d) ve sportovním areálu, pro kontejnery na bioodpad,
e) u mostu, pro kontejnery na papír, plasty a bioodpad, pro nádoby na sklo bílé a sklo
barevné,
f) na točně, pro kontejnery na papír, plasty a bioodpad, pro nádoby na sklo bílé, sklo
barevné, pro plechový kontejner na textil.
2. Na sběrném místě v zemědělském areálu jsou umístěny velkoobjemové kontejnery
na kovy.
3. V objektu obývaném nebo jinak užívaném účastníkem systému, který s obcí uzavřel
smlouvu, jsou umístěny kompostéry na bioodpad.
4. Na místo před objektem obývaným nebo jinak užívaným účastníkem systému u
veřejné komunikace v den pravidelného mobilního svozu mohou účastníci systému
umístit nádoby 120 l nebo 240 l nebo průhledné pytle 120 l pro plast (1x za měsíc)
respektive pro papír (1x za dva měsíce).
5. Tříděný odpad, uvedený ve smlouvě o využití sběrného dvora a v provozním řádu, lze
také odevzdávat ve Sběrném dvoře ve Vedrovicích.

Čl. 10
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této
vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby popelnice, určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem
oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro
více uživatelů.
Čl. 11
Nakládání se stavebním odpadem
1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška – Vyhláška
Obce Jezeřany-Maršovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Jezeřany-Maršovice.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2020.

Čl. 7
Shromažďování, sběr a svoz kovů
1. Sběr a svoz kovů je zajišťován dvakrát ročně v předem vyhlášených termínech, jejich
odebíráním z místa před nemovitostí obývanou nebo jinak užívanou účastníkem
systému u veřejné komunikace, realizovaného sportovním spolkem nebo sdružením
se sídlem v obci Jezeřany-Maršovice. Kovy jsou odebírány a odváženy do sběrného
místa v zemědělském areálu. Informace o sběru jsou zveřejňovány na internetových
stránkách obce a v místním rozhlase.
2. Shromažďování kovů podléhá požadavkům stanoveným v čl. 5 odst. 2.

Ing. Ondřej Čáp v.r.
místostarosta

Čl. 8
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně
jejich odebíráním na předem vyhlášeném přechodném stanovišti, které se nachází
před prodejnou Jednoty, přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru
určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na internetových stránkách obce a
v místním rozhlase.
2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 5 odst. 2.
3. Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve Sběrném dvoře ve Vedrovicích.

Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
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Obec Jezeřany-Maršovice
Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931

3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo
popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li
stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník
parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník
povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo
bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
4. Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku doručování.4
6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
7. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který
může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí,
do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce
poplatku na své úřední desce.6

Obecně závazná vyhláška obce Jezeřany-Maršovice
č. 2/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice se na svém zasedání dne 11.12.2019
usnesením č. 10/06/2019 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Obec Jezeřany-Maršovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“).
2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

2

Čl. 4
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí 550 Kč a je tvořena:
a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 300 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných
nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za poplatníka a kalendářní rok.
2. Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za osobu je obsaženo v Příloze, která tvoří nedílnou součást
této vyhlášky.
3. V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k
individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6
odst.1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá
počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení
počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.7

Čl. 2
Poplatník

1. Poplatek platí:
a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) 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; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické
osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo
správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu
úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které
poplatek platí.3

Čl. 5
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do konce května příslušného
kalendářního roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního
roku.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
Současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
1
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§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
7
§ 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

2

3

5

6

1

2

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku12
1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a
nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a
byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost
tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce
nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
2. V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi poplatníka.
3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Jezeřany-Maršovice č. 1/2018 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, ze dne 21.11.2018
2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

Čl. 6
Osvobození a úlevy
1. Od poplatku se osvobozuje fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je8
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
2. Dále se od poplatku osvobozuje fyzická osoba:
a) která se v obci v daném kalendářním roce nepřetržitě nezdržuje, přestože je zde
přihlášena,
b) která byla úředně přihlášena na ohlašovně úřadu a která se v daném kalendářním
roce v obci nepřetržitě nezdržuje,
c) pobývající dlouhodobě (nejméně 12 měsíců) mimo území České republiky,
d) která má v obci trvalý pobyt a současně vlastní v obci nemovitost, kde není hlášen
nikdo k trvalému pobytu a která není celoročně užívána,
e) po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby,
f) narozená v příslušném kalendářním roce.
3. Úleva se poskytuje:
a) fyzickým osobám, které dosáhly v příslušném kalendářním roce věk 70 let a více
ve výši 150 Kč,
b) poplatníkům, vymezeným v čl. 2 odst. 1 písm. a), kteří se zapojili do Motivačního
a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (déle jen „MESOH“), dle
Pravidel č. 1/2018 k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové
hospodářství („MESOH“) v Obci Jezeřany-Maršovice, přičemž hodnota jednoho
EKO bodu se stanoví na 8 Kč.
4. Maximální možná úleva činí 70 % výše stanoveného poplatku.
5. Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 a odst. 2 písm. a), b), d) a e)
tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 31.05. kalendářního roku nebo
do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
6. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo
úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození
nebo úlevu zaniká.9

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2020.

Ing. Ondřej Čáp v.r.
místostarosta

Ing. Petr Slavík v.r.
starosta

Vyvěšeno: 12.12.2019
Sejmuto:
Ve stejném termínu zveřejněno dálkovým přístupem
11
12

§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 12 zákona o místních poplatcích

Čl. 7
Navýšení poplatku
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem
poplatku.10
2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11
8
9

§10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

4

10

3

21

PŘÍLOHA OZV Č. 2/2019

INFORMACE OBČANŮM
DOVOLENÁ O SVÁTCÍCH
OÚ Jezeřany-Maršovice bude ve dnech
23.12.2019 až 03.01.2020
uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

Obec Jezeřany-Maršovice
Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931

Příloha
Obecně závazné vyhlášky obce Jezeřany-Maršovice
č. 2/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku 2018
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu:
Skutečné náklady na svoz a uložení netříděného komunálního odpadu od občanů obce
Jezeřany-Maršovice za rok 2018:
komunální odpad …………………………..…………….……………………….
směsný komunální odpad (velkoobjemový odpad) …….….………………….

218 821 Kč
65 576 Kč

Skutečné náklady celkem (SNC) . ……………………………….....….………… 284 397 Kč
Počet osob (poplatníků) v obci Jezeřany-Maršovice ke dni 31.12.2018:
Počet přihlášených fyzických osob v obci …………………..……………..……………… 773
počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba ……………………………………………….…... 52
Celkový počet osob (poplatníků) (CPO)…….……………….……………………….……. 825
Rozúčtování skutečných nákladů obce = SNC/CPO = 284397/825 = 345 Kč/osobu
(zaokrouhleno na koruny)
Skutečné náklady obce Jezeřany-Maršovice v roce 2018 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu na osobu činí 345 Kč, z této částky je stanovena sazba poplatku dle
čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 300 Kč.

Ing. Ondřej Čáp v.r.
místostarosta

SVOZ SMĚSNÉHO ODPADU
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

Ing. Petr Slavík v.r.
starosta

Termín svozu odpadu o svátcích se neměmí. Svoz odpadu
se uskuteční ve čtvrtek 26.12.2019.

Vyvěšeno: 12.12.2019
Sejmuto:
Ve stejném termínu zveřejněno dálkovým přístupem.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V NAŠÍ OBCI
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice na svém zasedání dne 11.12.2019 schválilo nové obecně závazné vyhlášky, které
nabydou účinnosti od 01.01.2020. Jedná se o:
Nakládání s odpady
OZV č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jezeřany-Maršovice.
Místní poplatky
OZV č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku činí 550 Kč - úleva se poskytuje fyzickým osobám, které dosáhly v příslušném kalendářním roce věk 70 let
a více ve výši 150 Kč, poplatníkům, kteří se zapojili do Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství
(MESOH), přičemž hodnota jednoho EKO bodu se stanoví na 8 Kč. Maximální možná úleva činí 70 % výše stanoveného
poplatku.
Poplatníci si výši úlevy, resp. výši poplatku budou moci zjistit na svých odpadových účtech (po zapracování schválených
podmínek), všem poplatníkům bude výše poplatku sdělena na obecním úřadě v případě úhrady poplatku.
Důležité informace:
Úhrada poplatků - poplatky jsou splatné nejpozději do konce května příslušného kalendářního roku. Na obecním úřadě
můžete poplatky uhradit od března 2020 (s ohledem roční účetní závěrky a zavedením výše slev na místním poplatku do
účtů jednotlivých poplatníků), 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.
Ohlašovací povinnost - poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30
dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. V případě, pokud poplatník bude požadovat úlevu na
poplatku, musí tento údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu povinen ohlásit ve lhůtě do 31.05. kalendářního roku nebo
do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit
údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození
nebo úlevu zaniká.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
OD 01.10.2019 DO 31.12.2019
ŽIVOTNÍ JUBILEA

Přehled vánočních bohoslužeb ve farnosti
Loděnice
neděle 22. prosince 2019 - bohoslužba 4. neděle adventní
mše sv. v JM, 9.15 hod., v 16.30 na návsi živý betlém
úterý 24. prosince 2019 – Štědrý den

50 let Jana Ecklová
55 let Václav Šles
Blanka Heikenwalderová
90 let Marie Dvořáková

mše sv. v JM, 16. hod.
půlnoční mše svatá v Loděnicích, 22 hod.
středa 25. prosince 2019 – Boží hod vánoční
mše sv. v JM, 9.15 hod.
mše svatá v Loděnicích, 10.45 hod.
čtvrtek 26. prosince 2019 – svátek sv. Štěpána

Všem jubilantům přejeme všechno
nejlepší a hlavně pevné zdraví do dalších
let.

mše sv. v JM, 9.15 hod.
poutní mše svatá v Malešovicích, 10.45 hod.
pátek 27. prosince 2019 – svátek sv. Jana
mše sv. s žehnáním vín v JM, 16 hod.

NAROZENÉ DĚTI

neděle 29. prosince 2019 – svátek sv. Rodiny – Ježíše, Marie a
Josefa
mše sv. v JM, 9.15 hod.

Alexandr Hrouzek

mše svatá v Loděnicích, 10.45 hod.
úterý 31. prosince 2019 – sv. Silvestr

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

mše na poděkování na konci roku v JM, 18 hod.
středa 1. ledna 2020 – Slavnost Matky Boží Panny Marie
mše sv. v JM, 9.15 hod.
mše svatá v Loděnicích, 10.45 hod.

ÚMRTÍ

pátek 3. ledna 2020 – první pátek
mše sv. v JM, 18 hod.
sobota 4. ledna 2020 – první sobota

Karel Berger

mše sv. v JM, 8 hod.
neděle 5. ledna 2020 – Slavnost Zjevení Páně

Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou
soustrast.

mše sv. s žehnáním vody, křídy, zlata a kadidla v JM, 9.15 hod.
neděle 12. ledna 2020 – Svátek Křtu Páně
mše sv. v JM, 9.15 hod.

POHYB OBYVATELSTVA
Přistěhovaní: 0
Odstěhovaní: 1
Narození: 1
Zemřelí: 1

K 31.12.2019 mají Jezeřany-Maršovice
786 obyvatel
Jezeřany: 480, Maršovice: 306
Muži: 395, Ženy: 391
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