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Vážení spoluobčané,

Z OBCE

přestože mimořádná opatření týkající se boje
s koronavirem byla postupně odvolána, nemůžeme
říci, že je vše za námi a že jsme se vrátili do
normálního života. Nemáme žádné relevantní
informace, ale snad mohu říct, že nemoc COVID 19
nikoho z našich občanů nepostihla. Patří poděkování
všem, kdo se v uplynulých měsících chovali
odpovědně a ohleduplně nejen ke svým blízkým, ale i
vůči všem ostatním spoluobčanům. Věřím, že pokud
by bylo potřeba, budeme tak činit i v budoucnosti.
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Ze zasedání ZO J-M č. 02/2020 konaného
dne 22.04.2020

Dnešní zpravodaj obsahuje krácené zápisy ze zasedání
zastupitelstva obce, která se konala v dubnu a červnu,
ale i z těchto zápisů je vidět, že na obci máme plné
ruce práce. Tento rok realizujeme a ještě budeme
realizovat několik důležitých projektů. Právě období
pandemie a ekonomického útlumu nás naplňovalo
obavami, zda zejména po finanční stránce, budeme
schopni všem svým závazkům a plánům dostát.
Věříme, že díky odpovědnému hospodaření a rovněž
našetřeným finančním prostředků z let minulých se
nám podaří vše úspěšně realizovat.
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dne 17.06.2020

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
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A prázdniny jsou opět tady…

Z HISTORIE

Největší letošní investicí je akce „Rozšíření splaškové
18 Konstantin (Cyril) a Metoděj
kanalizace v lokalitě Pérka“, kdy bude vybudována
splašková kanalizace, ale i kanalizace dešťová a nový
21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
povrch místní komunikace. Situace ani podmínky pro
výstavbu mají do ideálu daleko, ale snad se nám ve
24 SPOLEČENSKÁ KRONIKA
spolupráci s dodavatelem podaří akci úspěšně
(od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020)
dokončit. Hodnota stavby dosáhne téměř 6 mil. Kč.
Dále jsme byli úspěšní se žádostmi o poskytnutí
dotace u Státního zemědělského intervenčního fondu
v Programu rozvoje venkova na akci „Pořízení
traktoru“ a u Ministerstva obchodu a průmyslu ve
Státním programu na podporu úspor energie (EFEKT)
s akcí „Obnova soustavy veřejného osvětlení
Jezeřany-Maršovice“. Byly již podepsány smlouvy o
dílo s dodavateli a očekáváme definitivní schválení
dotace. V obou případech se jedná o investice ve výši
téměř 1 mil. Kč s dotací 50 % . K jejich realizaci by
mělo dojít ještě v tomto roce. Dále se připravujeme na
dvě akce, kde jsme byli rovněž úspěšní se svými
žádostmi o poskytnutí dotace. Na akci „Rekonstrukce víceúčelové budovy“ jsme v rámci programu „Podpora
rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2020“ obdrželi dotaci ve výši 240 000 Kč a na akci „Stromořadí
na výhoně“ jsme obdrželi nadační příspěvek ve výši 95 350 Kč od Nadace ČEZ v grantovém řízení Stromy.
Rovněž nesmíme zapomenout na dotaci 62 000 Kč od sdružení Energoregion 2020 na pořízení malé komunální
techniky.
Prázdniny jsou v plném proudu a my jsme zvyklí, že je vždy zahajujeme cyrilometodějskou poutí a pouťovou
zábavou na návsi v Jezeřanech. S ohledem na doznívající protikoronavirová opatření se pouťová zábava
nekonala a každý z nás tento svátek moravských patronů prožil podle svého. Na obecním úřadě jsme na počest
svatého Cyrila a Metoděje, stejně jako v mnoha ostatních obcích a městech na Moravě, vyvěsili moravskou
vlajku. O její historii a použití píšeme i v tomto zpravodaji. Zejména si příspěvkem od pana Jaroslava Svozila
připomínáme události ohledně příchodu a působení svatého Cyrila a Metoděje na Moravě.
Tak si všichni ve zdraví užívejte sluníčka, zasloužených dovolených a školních prázdnin. Krásné léto!
Ing. Petr Slavík, starosta
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Moravská vlajka na počest příchodu Cyrila a Metoděje
Příchod patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje k nám na Moravu byla událost obrovského kulturního a
duchovního významu nejen pro naši zem, ale pro značnou část Evropy. Na počest této události byla na
naší radnici vyvěšena moravská vlajka. Moravská vlajka je v současnosti také vnímána jako symbol
sounáležitosti občanů k území Moravy, jejího duchovního a společenského života.

Historie moravské vlajky

Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů po
roce 1989. Tradiční žlutočervené moravské vlajky
začaly být opatřovány zemským znakem – šachovanou
orlicí v modrém poli, a to z důvodu odlišení od jiných
podobných vlajek. Tato varianta si pro svoji
srozumitelnost i estetickou úroveň získala velmi
rychle oblibu po celé Moravě a stala se základní a
všeobecně uznávanou podobou moravské vlajky
současnosti.

Další použití moravské vlajky
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská
vlajka vyvěšována i v další dny spjaté s moravskou
historií. 28. března si připomínáme výročí narození
světoznámého moravského učence Jana Ámose
Komenského, 15. září význačného moravského politika
a diplomata, ochránce moravských zemských práv a
svobod, Karla staršího ze Žerotína. Zvolení
moravského markraběte Jošta Lucemburského,
zvaného též Moravský, římským králem připadá na
první říjen, 28. října si připomínáme si nejen vznik
Československé republiky, ale také svatořečení
velkomoravského panovníka Rostislava. Další vhodnou
příležitostí jsou výročí a události spjatá s obcí (např.
obecní slavnosti, hody), či některým z významných
rodáků.

Zemské barvy a znak Moravy, 1900
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky
vychází ze zemských barev, zlaté a červené, kterých se
od počátku 19. století používalo k výzdobě, později
začaly být vyvěšovány i jako prapory. Oficiálního
stvrzení se dočkaly v roce 1848, kdy poslanci
Moravského zemského sněmu schválili 5. článek nové
moravské ústavy, ve kterém se definuje zemský znak a
zemské barvy: „Země moravská podrží dosavadní svůj
erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli modrém a
červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a
červená.“ Od stanovených zemských barev byla
následně odvozena moravská vlajka, kterou tvoří dva
vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní je
červený. V druhé polovině 19. století a počátkem 20.
století, v době vzestupu nacionalismu, to byla právě
moravská vlajka, která sjednocovala obyvatelstvo naší
země bez ohledu na národnost. Ačkoliv události
dvacátého století nebyly pro její užívání příliš příznivé,
najdeme o ní doklady za první republiky, po roce 1945 i
kolem roku 1968.

Současná podoba moravské vlajky

Další informace
Občanská iniciativa „Za vyvěšování moravské vlajky“ http://zamoravu.eu/vyvesime/
Významné moravské dny http://zamoravu.eu/dokumenty/vyznamne-moravske-dny-a-svatky.pdf
Zpracovala Moravská národní obec, z. s. http://zamoravu.eu/
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Ze zasedání ZO J-M
č. 02/2020 konaného dne 22.04.2020

Usnesení č. 02/02/2020
ZO J-M schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2020 Mgr.
Petra Eckla a Milana Hamalu.

Toto zasedání ZO bylo nejdříve svoláno a vyhlášeno na den
25.03.2020. Dne 23.03.2020 však bylo zasedání ZO zrušeno
z důvodu trvajícího zákazu volného pohybu osob na území
České republiky, když Vláda ČR rozhodla o přijetí tohoto
krizového opatření ve smyslu § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm.
b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

Ad. 02: Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce
Starosta přednesl zprávu o plnění usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva obce, kdy uvedl:
Hasičská zbrojnice - Smlouva o připojení k distribuční
soustavě (HZ), Územní řízení
Smlouva o připojení se společností E.ON byla podepsána
dne 27.01.2020 a následně uhrazen podíl ve výši 12 500 Kč.
Dne 14.02.2020 byla starostou se společností CETIN a.s.
podepsána Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury,
jejímž předmětem je i překládka sítě elektronických
komunikací (SEK) a uzavření smlouvy o realizaci překládky
v souvislosti se stavbou. MěÚ MK, OVaÚP dne 11.03.2020
vydal Oznámení o zahájení územního řízení o umístění
stavby a pozvání k ústnímu jednání, které se uskutečnilo na
dotčeném pozemku dne 16.04.2020 v 09:00 hod., za účasti
zúčastněných stran.
Ze strany majitele sousedního pozemku byla vznesena
námitka, se kterou se musí stavební úřad vypořádat a o
vydání či nevydání územního rozhodnutí rozhodne
v následujících dnech.

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. 01/02/2020
ZO J-M schvaluje následující pořad jednání ZO J-M č.
02/2020
01. Zahájení (pořad jednání, určení zapisovatele a
ověřovatelů, námitky proti zápisu)
02. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
03. Zpráva o činnosti
04. Žádosti občanů a organizací
a) Tomáš Palán, Žádost o zrušení věcného předkupního
práva (k pozemku p.č. 2091/118, k.ú. Jezeřany),
b) Tomáš Palán, Žádost o odkoupení obecních pozemků (p.č.
36/1, 36/3, k.ú. Jezeřany),
c) Ing. Michal Bíla, Žádost o koupi pozemku parc. č. 949/5
(k.ú. Maršovice)
05. Nakládání s majetkem
a) pronájem části pozemku p.č. 1487/3, cca 40 m2, v k.ú.
Maršovice,
b) prodej části pozemku p.č. 1487/3, cca 30 m2, v k.ú.
Maršovice,
c) pronájem místnosti č. 1 a č. 2 v budově VÚB (č.p. 165)
06. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020, kterou se mění
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
07. Změna č. 1 územního plánu Jezeřany-Maršovice
08. Územní studie Horní loučky
09. Inventarizace majetku a závazků obce za rok 2019
10. Účetní závěrka obce Jezeřany-Maršovice za rok 2019
11. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo,
příspěvková organizace, za rok 2019
12. Závěrečný účet obce Jezeřany-Maršovice za rok 2019
13. Dotace z rozpočtu obce pro rok 2020
14. Veřejná zakázka „Obnova soustavy veřejného osvětlení“
15. Rozpočtové opatření č.1/2020 a č. 2/2020
16. Diskuse
17. Ukončení

Nadzemní požární hydrant
Dne 24.01.2020 byla společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s. zaslána objednávka na vybudování
nadzemního požárního hydrantu na pozemku p.č. 1483/1
v k.ú. Maršovice za cenu 61 837 Kč bez DPH.
Pořízení traktoru
Kupní smlouva č. 01/2020, jejímž předmětem je pořízení
traktoru byla podepsána dne 03.02.2020.
Podle kupní smlouvy se prodávající zavazuje zahájit plnění
po obdržení písemného pokynu kupujícího. Je třeba zvážit,
kdy tento pokyn vydáme (základem by mělo být alespoň
sdělení poskytovatele, že jsme jako žadatel předložili veškeré
doklady a že je žádost v pořádku). Takové sdělení jsme
doposud neobdrželi.
Ad 03. Zpráva o činnosti
Starosta informoval o své činnosti a seznámil ZO
s problematikou za předchozí období:
Účast na jednáních (za období od 12.12.2019 do 20.01.2020)
04.02.2020, Setkání starostů se zástupci Úřadu práce ČR, KP
Znojmo, Znojmo
Seznámení se s aktuálním vývojem na regionálním trhu
práce, ale i s nabídkou služeb úřadu práce. Možnosti
spolupráce při začleňování dlouhodobě evidovaných
uchazečů o zaměstnání, zejména osob v hmotné nouzi.
03.03.2020, Den malých obcí, Olomouc
Setkání zástupců samospráv a státní správy nad aktuálními
problémy.
Pandemie koronaviru COVID-19
V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a
mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví,
vyhlášeným k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí

Zápis a výpis usnesení z minulého zasedání ZO byly
zveřejněny na internetových stránkách obce od 31.01.2020.
Členové ZO neměli vůči zápisu žádné námitky.
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ohradní (opěrné) zdi, likvidace 3 nezaklenutých sklepů pod
komunikací (přepažením ztracený bedněním a jejich
vyplnění popílkobetonem) a zbývající sklepy byly dočasně
bezpečnostně vzepřeny. V současné době probíhá postupné
budování splaškové kanalizace a odboček k jednotlivým
nemovitostem.

vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 byl obecní úřad od
18.03.2020 uzavřen pro veřejnost. Byly omezeny úřední
hodiny a rovněž omezen osobní kontakt s občany na
nezbytně nutnou úroveň. Od 20.04.2020 došlo k obnovení
úředních hodin pro veřejnost ve standardním rozsahu.
Nadále je upřednostňován písemný, elektronický či
telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech
případech a jsou zvýšené hygienické požadavky v prostorách
OÚ.

Rekonstrukce víceúčelové budovy
V rámci žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje z dotačního programu Podpora
rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2020 obec
požádal o poskytnutí dotace na akci Rekonstrukce
víceúčelové budovy, jejímž předmětem je rekonstrukce
budovy VÚB, č.p. 165, konkrétně opravu střechy, fasády,
přilehlého chodníku a vstupu do víceúčelové budovy.
Rekonstrukce by spočívala ve výměně střešní krytiny za
novou, výměně hromosvodů a uzemnění, opravě fasády a
omítek celé budovy a opravě chodníku a venkovního
schodiště. Předpokládané náklady byly vypočítány na cca
550 000 Kč a požadovaná dotace činí 250 000 Kč.

Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2019 v obci J-M
Policie ČR podává Zprávu o bezpečností situaci za rok 2019 v
obci, když v roce 2019 bylo na Obvodním oddělení Moravský
Krumlov v katastrálním území naší obce evidováno celkem 6
trestných činů (1 proti rodině a dětem, 4 proti majetku 1
trestný čin obecně nebezpečný) a 13 přestupků (4 proti
občanskému soužití, 2 proti majetku, 7 přestupků v
dopravě).
Analýza pitných vod v obci
Na základě diskuse a shody ZO, byly na základě cenové
nabídky Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, objednány
3 zkrácené chemické rozbory vody s manganem. Odběr
pitných vod byl pracovníkem ústavu proveden dne
02.03.2020 a byly odebrány vzorky v budově OÚ (č.p. 63), ve
školní kuchyni (č.p. 142) a v budově knihovny (č.p. 165). ZO
jsou předkládány jednotlivé protokoly a vyplývá z nich, že u
všech tří vzorků jsou požadavky legislativy dodrženy
v rozsahu uvedených ukazatelů. S ohledem na výsledky
nejsou navrhovány žádné opatření, ale nadále je potřeba
kvalitu vody sledovat a případné problémy řešit
s provozovatelem vodovodu, kterým je VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Usnesení č. 04/02/2020
ZO J-M ukládá starostovi ohledně akce Rekonstrukce
víceúčelové budovy provést poptávkové řízení a zejména
oslovit místní podnikatele k podání nabídky.
Věcné prostředky nejen pro odstraňování následků větru
Obec požádala o poskytnutí dotace na akci Věcné prostředky
nejen pro odstraňování následku větru, jejímž předmětem je
vybavení Jednotky SDH, když její členové postupně absolvují
školení OMP-64, kurz Obsluhovatel motorových pil v
jednotce PO a v rámci projektu bude pořízena motorová
řetězová pila, nastavovací žebřík a 2 ks polohovacích pásů
pro zásah Jednotky SDH při škodách způsobených větrem a
odstraňování spadlých stromů nejen na veřejných
prostranstvích, ale i v katastru obce. Dále bude jednotka
dovybavena 4 ks zásahovými třívrstvými hasičskými obleky, 1
ks přilbou pro hasiče a 1 ks proudnicí C. Předpokládané
náklady byly vypočítány na cca 144 000 Kč a požadované
dotace činí 98 000 Kč.

Revitalizace centrálních veřejných ploch
Na základě veřejné debaty občanů s projektanty ve věci
úpravy návesních prostor v obci, která se uskutečnila dne
13.02.2020, vzešla cenová nabídka na projekční práce
revitalizace centrálních veřejných ploch v obci JezeřanyMaršovice, ze dne 10.03.2020, kterou předložil zhotovitel Ing.
Rastislav Balog a Ing. Lýdia Šušlíková. Celkové náklady na
kompletní studii představují cca 150 000 Kč. Projektové
práce představují základní stupeň pro vypracování dalšího
stupně prováděcí či povolovací dokumentace.

Stromořadí na výhoně
Obec, prostřednictvím místostarosty, podala v únoru 2020
žádost o poskytnutí dotace Nadaci ČEZ v grantovém řízení
Stromy 2020, na projekt Stromořadí na výhoně, jejímž
předmětem je výsadba stromořadí včetně doprovodného
keřového patra a snížení prašnosti v přilehlé ulici
v Jezeřanech za halou chovatelů. Předpokládané náklady
budou činit cca 100 000 Kč a požadované dotace činí 95 000
Kč. Výsadba proběhne na podzim svépomocí.

Usnesení č. 03/02/2020
ZO J-M schvaluje vypracování studie Revitalizace centrálních
veřejných ploch v obci Jezeřany-Maršovice, jejímž účelem je
koncepční řešení vymezených ploch v obci, řešení vegetace,
drobná stavební objekty, zpevněné plochy a návaznost na
chodníky a komunikace, kterou na základě cenové nabídky
vypracuje Ing. Rastislav Balog a Ing. Lýdia Šušlíková, za cenu
165 000 Kč.

Starosta umožnil vystoupit MM (o), který upozornil na
špatný a stále zhoršující se stav domu č.p. 90 včetně
nestabilní hraniční zdi (sousedící s obecním pozemkem p.č.
1492/2 v k.ú. Jezeřany) a navrhuje, aby obec věc řešila a
kontaktovala majitele, aby stavbu odstranil.

Rozšíření splaškové kanalizace – lokalita Pérka
Dne 18.02.2020 proběhlo předání staveniště a dne
16.03.2020 společnost Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
zahájila práce. Nejdříve došlo k provedení stavebně
statických opatření, zabezpečení vzepření ohradní (opěrné)
zdi, likvidace 3 nezaklenutých sklepů pod komunikací
(přepažením ztracený bedněním a jejich vyplnění
popílkobetonem) a zbývající sklepy byly dočasně
bezpečnostně vzepřeny. V současné době probíhá postupné

Ad.04: Žádosti občanů a organizací
a) Tomáš Palán, Žádost o zrušení věcného předkupního
práva (k pozemku p.č.2091/118, k.ú. Jezeřany(cca 40 m2)
Žadatel podal dne 26.02.2020 žádost o zrušení věcného
předkupního práva z katastru nemovitostí, týkající se
pozemku p.č. 2091/118 v k.ú. Jezeřany.
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Na základě územního souhlasu s umístěním stavby
skladovací haly, vydaného stavebním úřadem dne 19.12.
2019, žadatel na uvedeném pozemku realizoval stavbu.
Pokud bude uznáno, že žadatel splnil uvedenou podmínku,
lze vymazání předkupního práva realizovat.

orná půda, 82 m2, p.č. 949/44, orná půda, 17 m2, p.č.
949/276, orná půda, 69 m2 a p.č. 949/278, orná půda, 54 m2,
všechny v k.ú. Maršovice.
Ad. 05: Nakládání s majetkem
a) pronájem části pozemku p.č. 1487/3, cca 40 m2, v k.ú.
Maršovice
ZO na svém zasedání dne 22.01.2020 schválilo a na úřední
desce byl dne 28.01.2020 zveřejněn záměr na pronájem části
pozemku p.č.1487/3, o výměře cca 40 m2, ostatní plocha, v k.ú.
Maršovice. Žadatel dne 28.01.2020 předložil plánek na
zbudování venkovního posezení se zahradním grilem a dne
22.04.2020 i žádost.
Ze strany členů ZO zazněly připomínky k uvedenému záměru
s tím, že pronájem části tohoto pozemku by předpokládal
trvalé odstranění zeminy ze svahu a vybudování trvalé stavby,
jejichž případné odstranění a uvedení do původního stavu, by
bylo téměř nemožné, takže se jedná o nevratný zásah do
veřejného prostranství a vybudování trvalé stavby. Předložený
plánek byl shledán nedostatečným (bez rozměrů a přesného
umístění v terénu) a zazněl požadavek, aby tyto nedostatky byly
odstraněny a žadatel se osobně zúčastnil zasedání ZO a svůj
záměr obhájil a odpověděl na připomínky členů ZO. Dalším
požadavkem bylo, aby byly jasně zaznamenány souhlasy resp.
vyjádření majitelů sousedních pozemků.
Žadatel v žádosti uvedl i nabídkovou cenu a to jak za prodej tak
dlouhodobý pronájem uvedeného pozemku za cenu 200 Kč/m2
resp. pronájem 5 Kč/m2/měsíc s nájmem minimálně na 10 let.
K tomu se ZO jednoznačné nevyjádřilo. Pokud by se jednalo
o pronájem k využití pro podnikání a na další dobu, tak by
bylo vhodnější, aby cena byla stanovena na základě
znaleckého posudku.

Usnesení č. 05/02/2020
ZO J-M schvaluje vymazání předkupního práva obce
k pozemku p.č. 2091/118 v k.ú. Jezeřany, poté co majitel
pozemku doložil souhlas stavebního úřadu s užíváním
stavby.
b) Tomáš Palán, Žádost o odkoupení obecních pozemků (p.č.
36/1, 36/3, k.ú. Jezeřany)
Dne 26.02.2020 obdržela obec žádost od Tomáše Palána o
odkoupení obecních pozemků p.č. 36/1 a 36/2, oba ostatní
plocha, v k.ú. Jezeřany a to alespoň z části, tak jak to žadatel
vyznačil v příloze. Důvod své žádosti neuvedl, při ústním
jednání uvedl, že chce mít přístup k nemovitosti p.č. st. 106,
zastavěná plocha a nádvoří (zemědělská stavba).
Žadatel TP (o) uvedl, že tím, že obec prodala část pozemku
p.č. 36/1 (nyní p.č. 36/12) došlo k zamezení průjezdu
techniky jím vlastněnou stodolou (p.č. st. 106) a tak si chce
vjezd zajistit ze svého sousedního pozemku a odkoupit část
přilehlých pozemků obecních.
Starosta uvedl, že prodej pozemku p.č. 36/12 byl realizován
(od zveřejněním záměru až po schválení kupní smlouvy)
v období od 19.06.2019 do 20.11.2019, v souladu se
zákonem o obcích a nebyly vůči němu uplatněny žádné
námitky ani připomínky. Při zaměření geodetem na místě byl
starosta přítomen a nebylo patrné, že by přes pozemek
vedla příjezdová cesta ke stodole a vzdálenost cca 7 metrů
od hranice se jevila jako dostatečná. Navíc z druhé strany je
stodola po obecním pozemku přístupná.
OČ navrhl, aby bylo jednáno s majitelem pozemku p.č. 36/12
ohledně možnosti obnovení cesty a zpřístupnění stodoly a
záměr prodeje pozemku p.č. 36/1 zatím nerealizovat.
Starosta navrhl záměr prodat pozemek p.č. 36/1 a souhlasil
s jednáním za účasti místostarosty.
Usnesení nebylo přijato.

b) prodej části pozemku p.č. 1487/3, cca 30 m2, v k.ú.
Maršovice
ZO na svém zasedání dne 22.01.2020 schválilo a na úřední
desce byl dne 28.01.2020 zveřejněn záměr na prodej části
pozemku p.č. 1487/3, o výměře cca 30 m2, ostatní plocha,
v k.ú. Maršovice. Svoji žádost (nabídku), dne 09.02.2020
podala MVDr. Veronika Heinová.

c) Ing. Michal Bíla, Žádost o koupi pozemku parc. č. 949/5
(k.ú. Maršovice)
Dne 24.02.2020 obdržela obec žádost od Ing. Michala Bíly o
koupi pozemku p.č. 949/5, 269 m2, zahrada, v k.ú. Maršovice,
pro budoucí výstavbu garáže a rozšíření zahrady k pozemku
p.č. 949/5. ZO na svém zasedání dne 18.04.2018 schválilo
záměr obce prodat nebo propachtovat pozemky (v lokalitě
na Výhoně v Maršovicích), mezi nimi i uvedený pozemek.
Jednalo se celkem o 20 pozemků v majetku obce, které obec
doposud nepronajímala, ale jsou užívány občany. Část
v záměru uvedených pozemků (16) byla propachtována
Bohuslavu Ulreichovi k provozování zemědělské výroby. Ke
zbývajícím 4 pozemkům se nikdo nepřihlásil a do dnešního
dne ani neproběhlo jednání s uživateli pozemků o jejich
prodeji či pronájmu.
V diskusi zazněl názor na prodej či směnu pozemku, MH
navrhl schválit záměr prodat nebo směnit všechny zmíněné
pozemky.

Usnesení č. 07/02/2020
ZO J-M souhlasí s prodeje části obecního pozemku p.č. 36/1,
ostatní plocha, v k.ú. Maršovice, o výměře cca 30 m2, MVDr.
Veronice Heinové, když kupní smlouva bude vyhotovena na
základě znaleckého posudku a. geometrického plánu, který
bude vyhotoven, v souladu se zájmy obce.
c) pronájem místnosti č. 1 a č. 2 v budově VÚB (č.p. 165)
Svoji žádost (nabídku) o pronájem místnosti č. 1 podal
Zbyněk Šlapák, za účelem provozování nocležny řidičů s tím,
že na úhradě nájemného by se podílel zaměstnavatel
společnost ADOSA a.s. Po jednání se zástupci této
společnosti podala žádost i společnost ADOSA a.s., která by
byla novým nájemcem, od 01.05.2020 s tím, že pronájem byl
realizován již od 01.01.2020, což bude zohledněno ve
smlouvě.
O pronájem místnosti č. 2 za účelem provozování kadeřnictví
projevila zájem a žádost podala Veronika Fialová z Vedrovic.
S ohledem na současnou situaci by bylo vhodné nájem
realizovat od 01.06.2020.

Usnesení č. 06/02/2020
ZO J-M schvaluje záměr obce prodat nebo směnit nemovitý
majetek, pozemky p.č. 949/5, zahrada, 269 m2, p.č. 949/29,
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Starosta realizoval poptávkové řízení na zpracovatele a
nechal vyhotovit geometrické plány pro přeparcelaci
(rozdělení) pozemků v souladu s Podkladem pro změnu
územní studie v současné době jsou geometrické plány
zpracovávány a ZO je předkládán předběžný návrh rozdělení
pozemků.
PM (o) se dotázal, proč obec nechala vypracovat
geometrické plány pro dělení pozemků soukromým osobám.
Starosta uvedl, že tak rozhodlo ZO za předpokladu, že část
těchto pozemků, představující veřejné plochy, převedou
vlastníci na obec. V současné době vyvstal problém se
souhlasem stavebního úřadu s dělením pozemků a tedy
jejich možným převodem, takže bude potřeba, aby se
vlastníci dotčených pozemků a obce dohodli na dalším
postupu.

Usnesení č. 08/02/2020
ZO J-M schvaluje pronájem místnosti č. 1, v objektu
nemovitosti č.p. 165, společnosti ADOSA a.s., Zastávecká
1030, 665 01 Rosice, za 1 250 Kč měsíčně a poměrnou část
nákladů za energie, za účelem provozování nocležny řidičů.
Usnesení č. 09/02/2020
ZO J-M schvaluje pronájem místnosti č. 2, v objektu
nemovitosti č.p. 165, paní Veronice Fialové, bytem Vedrovice
303, za 1 250 Kč měsíčně a poměrnou část nákladů za
energie, za účelem provozování kadeřnictví.
Ad.06: Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020, kterou se
mění Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Vyrozuměním o posouzení OZV ze dne 28.01.2020 MV
uvedlo, že předmětná OZV byla shledána v článku 6 odst. 2
písm. d) v rozporu s článkem 1 Listiny základních práv a
svobod. Jedná se o skutečnost, že OZV je diskriminační,
protože zvýhodňuje jednu skupinu obyvatel před druhou,
když osvobozuje fyzické osoby s trvalým pobytem v obci,
tudíž dochází k rozdílnému zacházení s občany ČR a občany
EU.
Je potřeba sjednat nápravu, a protože změnit či zrušit OZV
lze pouze novou OZV, je ZO předkládána OZV č. 1/2020, OZV
nově upravuje Čl. 6 Osvobození a úlevy, a nově je v odst. 5
resp. v odst. 6 uvedeno, které údaje rozhodné pro
osvobození nebo úlevu je poplatník povinen, resp. není
povinen ohlásit.

Usnesení č. 12/02/2020
ZO J-M souhlasí s předloženou územní studií ÚZEMNÍ
STUDIE HORNÍ LOUČKY, JEZEŘANY, jako územně plánovacím
podkladem, kterou vypracoval Ing. arch. Jaroslav Poláček.
Usnesení č. 13/02/2020
ZO J-M bere na vědomí územní studii ÚZEMNÍ STUDIE
HORNÍ LOUČKY, JEZEŘANY, která nahrazuje původní územní
studii ZÁSTAVBA „U POTŮČKU“, JEZEŘANY-MARŠOVICE.
Ad. 09: Inventarizace majetku a závazků obce za rok 2019
Inventarizace majetku a závazků obce byla provedena
v určených termínech jednotlivými inventarizačními
komisemi. Na základě jejich zjištění vyhotovila hlavní
inventarizační komise inventarizační soupisy a dne
27.01.2020 předala výsledky inventarizace starostovi, včetně
Inventarizační zprávy za rok 2019, kterou starosta schválil a
předkládá ji zastupitelstvu obce.
Při inventarizaci za rok 2019 nebyly zjištěny žádné
inventarizační rozdíly a s návrhem na vyřazení majetku byl
vyjádřen souhlas.

Usnesení č. 10/02/2020
ZO J-M schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019,o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

Usnesení č. 14/02/2020
ZO J-M schvaluje Inventarizaci majetku a závazků obce za
rok 2019.

Ad.07: Změna č. 1 územního plánu Jezeřany-Maršovice
Návrh změny č. 1 byl vypracován na základě návrhu na
pořízení změny zkráceným postupem podaného panem
Ondřejem Ecklem,

Ad. 10: Účetní závěrka obce Jezeřany-Maršovice za rok 2019
Je potřeba projednat a schválit účetní závěrku obce JezeřanyMaršovice za rok 2019.

Usnesení č. 11/02/2020
ZO J-M vydává, jako kompetentní orgán dle ustanovení § 6
odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, Změnu č. 1 územního plánu Jezeřany-Maršovice,
jako opatření obecné povahy, dle ustanovení stavebního
zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění.

Usnesení č. 15/02/2020
ZO J-M schvaluje Účetní závěrku obce Jezeřany-Maršovice za
rok 2019, k rozvahovému dni 31.12.2019.
Ad. 11: Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo,
příspěvková organizace, za rok 2019
Je potřeba projednat a schválit účetní závěrku příspěvkové
organizace za rok 2019.
Předložený Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok
2019, rozděluje přebytek hospodaření ve výši 98 478,19 Kč,
přídělem do fondu odměn ve výši 10 000 Kč a přídělem do
rezervního fondu ve výši 88 478,19 Kč. S ohledem na
skutečnost, že přebytek hospodaření za rok 2019 a jeho
rozdělení je přiměřené, je navrhováno ho schválit.
ZO bylo rovněž informováno, že ve smyslu zákona o finanční
kontrole byla v příspěvkové organizaci provedena

Ad. 08: Územní studie Horní loučky, Jezeřany
Ing. arch. Jaroslav Poláček dokončil a ZO předložil novou
územní studii - ÚZEMNÍ STUDIE HORNÍ LOUČKY, JEZEŘANY,
která by měla nahradit územní studii ZÁSTAVBA „U
POTŮČKU“, JEZEŘANY-MARŠOVICE, jako územně plánovací
dokumentaci obce. Novou studií bude nahrazena studie
stávající a bude sloužit jako podklad pro rozhodování
v území.
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veřejnosprávní kontrola dne 25.02.2020. Kontrolu z pověření
provedla Ing. Zdeňka Cahlíková se závěrem, že provedenou
kontrolou nebyly zjištěny systémové nedostatky a porušení
zákonných norem.

Usnesení č. 22/02/2020
ZO J-M schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2020 pro MS SOBOTKA Jezeřany-Maršovice, z.s., ve výši 42
000 Kč, na realizaci projektu „Zakoupení nové vrhačky
asfaltových terčů“.

Usnesení č. 16/02/2020
ZO J-M schvaluje rozdělení výsledku hospodaření za rok
2019 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo, příspěvková
organizace, ve výši 98 478,19 Kč, kdy příděl do fondu odměn
je 10 000 Kč a příděl do rezervního fondu je 88 478,19 Kč.

Usnesení č. 23/02/2020
ZO J-M schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2020 pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů JezeřanyMaršovice, ve výši 50 000 Kč, na realizaci projektu „Chod a
materiálně-technické vybavení sboru v roce 2020“.

Usnesení č. 17/02/2020
ZO J-M schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres
Znojmo, příspěvková organizace, za rok 2019,
k rozvahovému dni 31.12.2019.

Usnesení č. 24/02/2020
ZO J-M schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2020 pro Římskokatolickou farnost Loděnice, ve výši 42 000
Kč, na realizaci projektu „Náklady na provoz kostela
v Jezeřanech-Maršovicích“.

Ad. 12: Závěrečný účet obce Jezeřany-Maršovice za rok 2019
V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejnila obec návrh Závěrečného účtu obce
Jezeřany-Maršovice za rok 2019 a to od 02.03.2020 do
25.03.2020 na úřední desce a způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Schválení celoročního hospodaření obce je v souladu s
výsledky Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2019, kterou vypracovala auditorka Ing. Zdeňka
Cahlíková, když přezkoumáním hospodaření obce se
uskutečnilo ve dnech 15.-16.10.2019 a 04., 13.-14.03.2020 a
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Ad. 14: Veřejná zakázka „Obnova soustavy veřejného
osvětlení“
Na základě usnesení ZO č. 19/01/2020 ze dne 22.01.2020
bylo uskutečněno výběrové řízení ve věci veřejné zakázky
„Obnova soustavy veřejného osvětlení Jezeřany-Maršovice“,
jejímž předmětem je obnova veřejného osvětlení v obci. Do
dnešního dne se nepodařilo dokončit výběrové řízení,
protože v souladu se zadávací dokumentací je prováděna
kontrola splnění technických podmínek.
Usnesení č. 25/02/2020
ZO J-M bere na vědomí ve věci veřejné zakázky „Obnova
soustavy veřejného osvětlení Jezeřany-Maršovice“, Informaci
o průběhu posuzování a hodnocení nabídek.

Usnesení č. 18/02/2020
ZO J-M schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný
účet obce za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, bez výhrad.

Usnesení č. 26/02/2020
ZO J-M zmocňuje starosty ve věci veřejné zakázky „Obnova
soustavy veřejného osvětlení Jezeřany-Maršovice“, vydat
rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele a podepsat
smlouvu s vybraným uchazečem.

Ad. 13: Dotace z rozpočtu obce pro rok 2020
V rozpočtu obce pro rok 2020 bylo na dotace z rozpočtu
obce vyčleněno 300 000 Kč, v přijatých žádostech je
požadováno celkem 308 000 Kč. S ohledem na současnou
koronavirovou pandemii a za předpokládaného snížení
(propadu) daňových příjmů, náročnosti plánovaných
projektů a finančních možností obce v roce 2020, je
navrhováno snížení finančních dotací pro letošní rok ve výši
30 % s tím, že o případném navýšení dotace do požadované
výše, popř. o problémech s financováním činnosti žadatelů,
bude ZO jednat na podzim.

Ad. 15: Rozpočtové opatření č. 1/2020 a č. 2/2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020
RO upravuje pouze výdaje, zejména za provedené rozbory
pitné vody (3 000 Kč), pořízení nadzemního požárního
hydrantu (75 000 Kč) a navýšení členského příspěvku (o 700
Kč) a spoluúčast na akci Slunečníky (8 000 Kč) a refundace za
školení členů Jednotky SDH (o 2 600 Kč). Zvýšené výdaje
budou hrazeny z převodu mezi položkami jednotlivých
paragrafů (3 600 Kč) a doposud nerozděleného přebytku
hospodaření roku 2019 (86 800 Kč).
Rozpočtové opatření č. 2/2020
RO upravuje příjmy a výdaje rozpočtu pro rok 2020, jejichž
potřeby vyvstaly na základě úkolů realizovaných starostou a
z rozhodnutí ZO na tomto zasedání. RO upravuje zejména
rozdělení finančních dotací z rozpočtu obce pro rok 2020.

Usnesení č. 19/02/2020
ZO J-M schvaluje snížení finančních dotací z rozpočtu obce
na rok 2020 o 30 % z důvodu předpokládaného snížení
daňových příjmů a finančních možností obce v roce 2020.
Usnesení č. 20/02/2020
ZO J-M schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2020 pro Český svaz chovatelů základní organizace JezeřanyMaršovice, ve výši 11 000 Kč, na realizaci projektu „Výstavy
drobného zvířectva v roce 2020“.

Usnesení č. 27/02/2020
ZO J-M schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020, které
provedl starosta ke dni 16.03.2020.

Usnesení č. 21/02/2020
ZO J-M schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2020 pro Tělovýchovnou jednotu Jezeřany-Maršovice, z.s., ve
výši 70 000 Kč, na realizaci projektu „PRO FOTBAL“.

Usnesení č. 28/02/2020
ZO J-M schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020.
Ad. 16: Diskuse
V diskusi zaznělo:
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e) Jaroslav Chrást, Žádost o prodloužení vlastnictví p.č.
2091/34
05. Nakládání s majetkem
a) aktualizace nakládání s majetkem (dle uzavřených
smluv),
b) stanovisko k pronájmu části pozemku p.č. 1487/3 v k.ú.
Maršovice (záměr ze dne 28.01.2020),
c) stanovisko k záměru prodeje pozemku p.č. 36/1, v k.ú.
Jezeřany,
d) stanovisko k prodeji nebo směně pozemků p.č. 949/5,
949/29, 949/44, 949/276, 949/278, v k.ú. Maršovice (záměr ze
dne 15.05.2020)
06. Veřejná zakázka „Rozšíření splaškové kanalizace lokalita Pérka“
07. Veřejná zakázka „Obnova soustavy veřejného osvětlení“
08. Aktuální projekty (Oplocení areálu MŠ, Rekonstrukce
víceúčelové budovy)
09. Finanční hospodaření obce
a) aktuální plnění a dopad pandemie a vládních opatření
na rozpočet obce,
b) změna příspěvku příspěvkové organizaci ZŠaMŠ,
c) Rozpočtové opatření č.3/2020
10. Diskuse
11. Ukončení

BR (o) seznámil ZO se svým písemným podáním, které učinil
dnešního dne na OÚ s tím, že nesouhlasí s plány na
výstavbu nové požární zbrojnice ve školním areálu, kdy jako
důvod uvádí, že rozměrově nevyhovuje příjezdová cesta,
která leží na soukromých pozemcích a není možné plánovat
výstavbu požární zbrojnice do vyřešení problému
s příjezdovou cestou. Zbrojnice je umístěna na nevhodném
místě, stavba nepřiměřeně zatíží okolí zejména hlukem a
určitě by se našlo v obci vhodnější místo pro výstavbu
požární zbrojnice.
Dále odkázal na svůj dřívější návrh, kdy navrhl současnou
vozovku (místní komunikaci) ke škole využívat jako
jednosměrnou (ve směru ke škole) a vybudovat propojení
státní silnice a lokality Za kostelem místní komunikací na
obecních pozemcích vedle kostela.
LB reagoval, že nejen obec, ale i SDH v minulosti hledaly
vhodné místo na stavbu hasičské zbrojnice, ale to se
nepodařilo a umístění stavby na školní pozemek je
nejpřijatelnějším řešení.
FB (o) navrhl, aby na Den matek starosta v místním rozhlase
popřál všem matkám a poděkoval ženám, které šily roušky
pro spoluobčany. Dále navrhl, aby 26.12.2020 byla
uspořádána hudební zábavu jako projev díku za stejný
skutek.
Starosta uvedl, že relace v místním rozhlase na Den matek
je dobrý nápad a bude možné ji uskutečnit, naopak
uspořádání zábavy jako vhodnou formu poděkování nevidí.

Usnesení č. 02/03/2020
ZO J-M schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 03/2020 Mgr.
Svatavu Hájkovou a Radka Podhrázkého.

Ad. 17: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným občanům za
účast a ukončil zasedání v 21:35 hod.

Ad. 02: Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce
Pronájem místností VÚB
Dne 30.04.2020 byla podepsána nájemní smlouva se
společností ADOSA a.s. na pronájem místnosti č. 1 jako
nocležny řidičů, bohužel paní Veronika Fialová dne
04.05.2020 oznámila, že dostala nabídku na pronájem
kadeřnictví v Pohořelicích, a proto smlouvu na pronájem
místnosti č. 2 nepodepíše.

Ze zasedání ZO J-M
č. 03/2020 konaného dne 17.06.2020
Ad. 01: Zahájení (pořad jednání, určení zapisovatele a
ověřovatelů, námitky proti zápisu)

Ad 03. Zpráva o činnosti

Usnesení č. 01/03/2020
ZO J-M schvaluje následující pořad jednání Zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 03/2020
01. Zahájení (pořad jednání, určení zapisovatele a
ověřovatelů, námitky proti zápisu)
02. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce
03. Zpráva o činnosti (Aktualizace knihovního fondu MK,
Zástavba RD Horní loučky, Projekt „Malá komunální technika
IV“, plnění smlouvy zakázky “Pořízení traktoru“)
04. Žádosti občanů a organizací
a) Miroslav Sokolář, Žádost o odkoupení pozemku (p.č.
845/19, část p.č. 911/70, k.ú. Maršovice),
b) Bořivoj Ruibar, Žádost, Nové projednání ohledně
plánovaného místa výstavby hasičské zbrojnice,
c) Linka bezpečí, z.s., Žádost o pokračování podpory,
d) Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích, Žádost o finanční
podporu dlouhodobé činnosti „Naplňování lidských potřeb
pacientů LDN v Nemocnici Ivančice“ z rozpočtu obce
Jezeřany-Maršovice v roce 2020,

Účast na jednáních (za období od 21.04.2019 do 17.06.2020)
15.06.2020, 68. členská schůze DSO Moravskokrumlovsko,
Jamolice
Na této členské schůzi byl schválen Návrh závěrečného účtu
DSO Moravskokrumlovsko za rok 2019 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.
V případě pořízení kompostérů pro občany obce se
uskutečnila anketa Kompostér zdarma do každého domu, ve
které projevilo zájem o kompostéry celkem 125 domácností
a předběžné náklady obce na spolufinancování tohoto
projektu představuje předpokládanou částku cca 122 000 Kč.
Dále členská schůze jednala o čerpání příspěvku z Nadace
ČEZ pro letošní rok - pořízení 2 ks sdílených cisteren na
zalévání stromů v obcích, pořízení 1 ks křovinořezu do každé
obce a kombinace předchozích dvou variant.
ZO debatovalo o účelnosti sdílené techniky pro naši obec,
ohledně možnosti sdíleného traktoru s cisternou vs
křovinořez se přiklonilo ke křovinořezu.
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domů dle Územní studie Horní loučky a nechal posoudit a
popř. připravit návrh smlouvy, který by upravil spoluúčast
obce a následný převod pozemků, tvořících veřejné
prostranství, do majetku obce.

Usnesení č. 03/03/2020
ZO J-M bere na vědomí závěrečný účet DSO MK za rok 2019.
17.06.2020, setkání starostů a představitelé
mojeodpadky.cz, Šitbořice
Setkání nad vznikem společného konceptu projektu NAŠE
ODPADKY týkající se další spolupráce týkající se budoucnosti
odpadového hospodářství a třídění odpadů.

Projekt „Malá komunální technika IV“
Sdružení Energoregion 2020 i v roce 2020 bude realizovat
projekt „Malá komunální technika IV“, z dotace od Nadaci
ČEZ. Rada a předsednictva sdružení rozhodlo, že mezi
příjemci dotace z tohoto projektu ve výši 62 000 Kč, při
minimální spoluúčast obce ve výši 25 % poskytnuté dotace
(15 500 Kč). Administraci projektu ve výši 5 % zaplatí obec
v roce 2021 k základnímu členskému příspěvku.
Je třeba zvážit konkrétní použití této dotace. Místostarosta
provedl nezávaznou poptávku u prodejce zemědělské
techniky na traktorový nosič kontejnerů. Přijetí dotace
přinese obci část finančních prostředků na pořízení techniky,
kterou bude moci obec využít pro údržbu veřejných ploch a
potřeby obce.

Aktualizace knihovního fondu místní knihovny
Dne 07.05.2020 provedli pracovnice Městské knihovny
Znojmo revizi knihovního fondu v místní knihovně a
s ohledem na „Metodický pokyn Ministerstva kultury
k doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny
zřizované a/nebo provozované obcemi na území České
republiky“ s návrhem na vyřazení cca 2000 knih, které jsou
poškozené, zastaralé, dlouhodobě nečtené a knihy se znaky
hygienické závadnosti. Je potřeba rozhodnout a aktualizaci
knihovního fondu a vyřazení knih.
Usnesení č. 04/03/2020
ZO J-M schvaluje aktualizace knihovního fondu Místní
knihovny Jezeřany-Maršovice, spočívající k vyřazení cca 2000
knih, které jsou poškozené, zastaralé, dlouhodobě nečtené a
knihy se znaky hygienické závadnosti.

Usnesení č. 07/03/2020
ZO J-M schvaluje přijetí dotace od sdružení Energoregion
2020 ve výši 62 000 Kč formou finančního daru na zakoupení
malé komunální techniky a zavazuje se k minimálnímu
spolufinancování ve výši 15 500 Kč, v rámci projektu „Malá
komunální technika IV“.

Zástavba RD Horní loučky
Po dokončení územní studie byla stavebním úřadem dne
20.05.2020 schválena možnost jejího využití. Stavební úřady
při dělení pozemku musí vyžadovat bezprostřední přístup
nově oddělovaného pozemku z veřejné komunikace. Bylo
navrženo, aby si investor nechal na základě návrhu
geometrického plánu vypracovat projekt pro vydání povolení
na obslužnou komunikaci včetně inženýrských sítí a poté si
zažádat o potřebná povolení. Novou silnici včetně
inženýrských sítí lze povolit na stávajících parcelách na
základě souhlasu vlastníků pozemků , vybudovat komunikaci
včetně inženýrských sítí a na základě vydaného
kolaudačního souhlasu zaevidovat novou komunikaci do
katastru nemovitostí, poté požádat o souhlas s rozdělením
pozemků za účelem vzniku nových stavebních parcel.
S ohledem na dřívější rozhodnutí ZO a za předpokladu, že se
vlastníci zavážou převést veřejná prostranství bezúplatně na
obec, by bylo možné nově schválit příspěvek (spoluúčast)
obce na vypracování projektu inženýrských sítí a spoluúčast
na vybudování inženýrských sítí ve výši 20 % skutečných
nákladů. Uvedený postup navazuje na předchozí rozhodnutí
ZO a reflektuje nově vzniklou situaci.

Usnesení č. 08/03/2020
ZO J-M schvaluje realizaci projektu „Traktorový nosič
kontejnerů“, jehož předmětem je pořízení traktorového
nosiče kontejnerů pro údržbu veřejných ploch a potřeby
obce
a) jako veřejnou zakázku malého rozsahu s výběrem,
b) stanoví její předpokládanou hodnotu ve výši 180 000 Kč
bez DPH.
Projekt „Pořízení traktoru“
Usnesení č. 09/03/2020
ZO J-M ukládá starostovi, aby v souladu s ustanovením
Kupní smlouvy č. 01/2020 ze dne 03.02.2020 vydal písemný
pokyn kupujícího a odevzdal ho prodávajícímu Jan Holý,
Vémyslice 275, IČ: 42354099, k zahájení činnosti a úkonům
souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy, kterým je
traktor dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 „Technická
specifikace“, poté co obec obdrží rozhodnutí od SZIF o
obdržení dotace.
Účelová komunikace Dolní loučky
Územním plánem obce z roku 2019 byly pozemky p.č. 2012,
2013/1, 2013/2, 2013/3, 2014 a 2471 v k.ú. Jezeřany, které
patří společnosti KAPA WOOD - CZ s.r.o., vyčleněny jako
zastavitelná plocha. Ze strany jednatele společnosti byl
vznesen dotaz, zda k uvedeným pozemkům je možný
přístup. Možný přístup je po účelové komunikaci, která je
sice v majetku obce, ale je potřeba prověřit, zda popř. jaké
úpravy je nutné provést, aby tato účelová komunikace
splňovala podmínky jako místní komunikace pro přístup
k nové zástavbě rodinných domů. Obec neplánuje ani
nedisponuje finančními prostředky na úpravu či rekonstrukci
této komunikace. Její úpravu by mohl vyprojektovat a
realizovat investor výstavby RD. ZO jsou předkládány
situační výkresy, ze kterých je v základním vyhotovení

Usnesení č. 05/03/2020
ZO J-M schvaluje příspěvek (spoluúčast) obce na
vypracování projektové dokumentace inženýrských sítí a
následné jejich vybudování, ve výši 20 % skutečně
vynaložených nákladů, týkající se I. etapy výstavby rodinných
domů dle Územní studie Horní loučky a návrhu
geometrického plánu č. 607-3363/2019 s tím, že vše bude
realizováno se souhlasem obce a plochy navržených
veřejných prostranství budou převedeny bezplatně
do majetku obce.
Usnesení č. 06/03/2020
ZO J-M pověřuje a ukládá starostovi, aby projednal
s vlastníky pozemků další postup ve věci výstavby rodinných
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navrženo možné řešení této komunikace.
ZO diskutovalo o tom, že nemá žádné informace o
investorem plánované výstavbě RD a tím využití této
komunikace. Tato komunikace by se nacházela nejen na
obecních pozemcích, ale bezprostředně by se dotýkala či
přímo zasahovala do sousedních soukromých pozemků,
takže by bylo vhodné uskutečnit před dalším zpracováním
projektové dokumentace jednání se všemi dotčenými
vlastníky.

VT požádala ZO, aby znovu zvážilo vybudování požární
zbrojnice ve školním areálu, v blízkosti jejího domu
s odkazem na špatný zdravotní stav rodinných příslušníků s
tím, že podnikne vše, aby ochránila svoji rodinu.
BR uvedl znovu důvody, proč by požární zbrojnice neměla
být postavena ve školním areálu a rovněž o nevyřešené
situace ohledně místní komunikace a chodníku, které se
nachází na jeho pozemku a zopakoval svoje návrhy na řešení
této situace. V následné diskusi mezi některými členy ZO a
BR si obě strany vyjasňovaly svoje názory a důvody pro
jednotlivé varianty řešení, ale společné stanovisko nebylo
nalezeno.

Ad.04: Žádosti občanů a organizací
a) Miroslav Sokolář, Žádost o odkoupení pozemku (p.č.
845/19, část p.č. 911/70, k.ú. Maršovice)

c) Linka bezpečí, z.s., Žádost o pokračování podpory
Obec dne 05.05.2020 obdržela Žádost o pokračování
podpory Linky bezpečí, z.s. na zajištění provozu krizové linky
ve výši 5 000 Kč. Na stejný úmysl obec poskytla dar i
v předchozích třech letech.

Dne 19.05.2020 obdržela obec žádost od Miroslava Sokoláře,
bytem Jezeřany-Maršovice 203 o odkoupení obecního
pozemku p.č. 45/19 a části pozemku p.č. 45/19 a části
pozemku p.č. 911/70, oba ostatní plocha, v k.ú. Maršovice.
Jako důvod své žádosti uvádí, že tyto pozemky sousedí s jeho
pozemkem p.č. st. 138 na kterém se nachází rodinný dům ve
kterém bydlí. Na těchto pozemcích by chtěl zbudovat
zahradu.

Usnesení č. 11/03/2020
ZO J-M schvaluje dar z rozpočtu obce na rok 2020 pro Linku
bezpečí, z.s., ve výši 5 000 Kč, za provoz dětské krizové linky.
d) Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích, Žádost o finanční
podporu dlouhodobé činnosti „Naplňování lidských potřeb
pacientů LDN v Nemocnici Ivančice“ z rozpočtu obce
Jezeřany-Maršovice v roce 2020
Obec dne 22.05.2020 obdržela Žádost o finanční podporu
dlouhodobé činnosti „Naplňování lidských potřeb pacientů
LDN v Nemocnici Ivančice“ z rozpočtu obce JezeřanyMaršovice v roce 2020, na mzdové prostředky pro
pracovníky naplňující lidské potřeby pacientů. Na stejný
úmysl obec poskytla dar i v předchozích dvou letech.

Usnesení č. 10/03/2020
ZO J-M schvaluje záměr obce prodat nebo směnit nemovitý
majetek, pozemek p.č. 845/19, 40 m2 a část pozemku p.č.
911/70, cca 130 m2, oba ostatní plocha, v k.ú. Maršovice.
b) Bořivoj Ruibar, Žádost, Nové projednání ohledně
plánovaného místa výstavby hasičské zbrojnice
Již na minulém zasedání bylo ZO seznámeno s dosavadním
průběhem územního řízení ve věci „Hasičské zbrojnice“ a
stejně tak o vyjádření občanů k požární zbrojnici ze dne
22.04.2020 předložené panem Bořivojem Ruibarem, který
vystoupil i v následné diskusi.
Jmenovaný dne 11.05.2020 doručil na OÚ žádost o nové
projednání, ohledně plánovaného místa výstavby hasičské
zbrojnice s důvodem, že dotčení občané neměli informace o
záměru výstavby hasičské zbrojnice v lokalitě u školy, ZO
nemá informace o zdravotním stavu dotčených osob a
poměrech příjezdové cesty k plánovanému místu nové
hasičské zbrojnice. Znovu předložil vyjádření občanů
doplněné o podpisy dalších občanů, jejichž nemovitosti se
nachází v blízkosti předmětné lokality. V tomto vyjádření je
uvedeno, že podepsaní občané nesouhlasí s vybranou
lokalitou nové požární zbrojnice v obydlené zástavbě obce.
Jako důvod uvádějí zvýšení prašnosti jak při výstavbě, tak při
běžném provozu. K dnešnímu dni stavební úřad doposud
nerozhodl v zahájeném územním řízení o umístění stavby,
jak bylo ZO informováno o tom, že dne 16.04.2020 proběhlo
ústní jednání ve věci. K tomu, že občané neměli informace o
záměru výstavby hasičské zbrojnice v lokalitě u školy, je
třeba uvést, že ZO se touto možností začalo zabývat a
projednalo ji na svém zasedání již dne 19.06.2019 a
následně byla tato problematika projednávána na každém
dalším zasedání ZO. Nepředpokládáme, že by výstavba
požární zbrojnice a její využívání výrazně zvýšilo prašnost
více jak běžná stavba rodinného domu, stejně tak vliv na
zdravotní stav občanů. Je potřeba vyčkat rozhodnutí
stavebního úřadu, kdy účastníci řízení mají svá práva daná
správním řádem a vyčkat konečného rozhodnutí tohoto
územního řízení.

Usnesení č. 12/03/2020
ZO J-M schvaluje dar z rozpočtu obce na rok 2020 pro Sbor
Jednoty bratrské v Ivančicích, ve výši 3 000 Kč, na činnost
„Naplňování lidských potřeb pacientům LDN v Nemocnici
Ivančice“ v roce 2020.
e) Jaroslav Chrást, Žádost o prodloužení vlastnictví p.č.
2091/34
Starosta se dne 28.05.2020 písemně obrátil na pana
Jaroslava Chrásta ohledně kupní smlouvy s dohodou o
zřízení předkupního práva a práva zpětné koupě ze dne
25.02.2014 uzavřené vaší osobou jako kupujícím a Obcí J-M
jako prodávajícím, jejímž předmětem byl prodej p.č. 2091/74
o výměře 489 m2. V této kupní smlouvě byla mezi smluvními
stranami sjednána ustanovení tykající se výhrady
předkupního práva a zejména výhrada zpětné koupě, kdy
v případě, že na nemovitosti v souladu s účelem koupě
nedojde ve lhůtě 6 let od podpisu této smlouvy (25.02.2020)
k vydání pravomocného rozhodnutí o užívání stavby
(kolaudační rozhodnutí) či jiného obdobného rozhodnutí o
užívání stavby, opravňujícího kupujícího k užívání stavby na
nemovitosti zřízené nebo v této době nebude nemovitost
plně připravena sloužit účelu této smlouvy (v případě, že se
kolaudační či obdobné rozhodnutí nevydává), vzniká
kupujícímu povinnost převést na požádání prodávajícímu
nemovitosti zpět.
Proto ještě než obec využije svého právo a písemně požádá
o převod nemovitosti zpět za kupní cenu sjednanou ve
smlouvě požádala jmenovaného o vyjádření k věci s tím, že
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pokud by měl zájem uvedený pozemek nadále vlastnit a
dohodnout se s obcí na změně či doplnění této smlouvy je
potřeba obci doručit písemné vyjádření (žádost). Jaroslav
Chrást dne 10.06.2020 předložil svoji žádost, kdy uvedl, že
má zájem uvedený pozemek vlastnit a žádá o prodloužení
lhůty. Zároveň předložil žádost o souhlas se stavbou
prefabrikované garáže včetně zpevněných ploch, v roce 2018
však jednal stavební úřad na základě žádosti Jaroslava
Chrásta ml. o novostavbě skladu autodílů.
Starosta navrhl zvážit další postup obce, pravděpodobně
upřesnit skutečné, resp. konečné využití pozemku a popř.
připravit smlouvy. Většina členů ZO se však vyjádřila, že
důvody žadatele jsou malicherné a jedná se pouze o
výmluvy. Žadatel měl dostatek času vyřešit vybudování
stavby na tomto pozemku a nastaly důvody, aby kupující
převedl pozemek prodávajícímu zpět.

Usnesení č. 14/03/2020
ZO J-M schvaluje Dodatek č. 2 Pachtovní smlouvy ze dne
28.04.2016 s pachtýřem společností AGROSPOL, spol. s r.o.,
jejichž předmětem bude pacht zemědělských pozemků dle
aktuálního stavu tak, aby byl dodatek platný ještě pro tento
pachtovní rok.
Usnesení č. 15/03/2020
ZO J-M schvaluje záměr obce propachtovat nemovitý
majetek, pozemek p.č. 1306/42, orná půda o výměře 1079
m2, v k.ú. Jezeřany, za účelem jeho využívání jako
zemědělského pozemku.
Usnesení č. 16/03/2020
ZO J-M schvaluje záměr obce propachtovat nemovitý
majetek, pozemky p.č. 3001, orná půda o výměře 1630 m2,
p.č. 3007, ostatní plocha o výměře 357 m2, p.č. 3010, orná
půda o výměře 438 m2 a p.č. 3012, orná půda o výměře 1
408 m2,všechny v k.ú. Maršovice, zaúčelem jejich využívání
jako zemědělské pozemky, kdy tyto pozemky přešly do
vlastnictví obce na základě provedených komplexních
pozemkových v katastrálním území Trboušany a navazující
části katastrálního území Maršovice.

Usnesení č.13/03/2020
ZO J-M ukládá starostovi, aby v souladu s Kupní smlouvou
ze dne 25.02.2014 uplatil vůči kupujícímu výhradu zpětné
koupě a písemně ho požádal o převod nemovitosti p.č.
2091/74 v k.ú. Jezeřany zpět na obec.

b) stanovisko k pronájmu části pozemku p.č. 1487/3 v k.ú.
Maršovice (záměr ze dne 28.01.2020)
Na základě jednání ZO dne 22.04.2020 starosta dne
24.04.2020 informoval e-mailem žadatele o připomínkách,
které zazněly a to, že se jedná o nevratný zásah do
veřejného prostranství a vybudování trvalé stavby.
Předložený plánek byl nedostatečný (bez rozměrů a
přesného umístění v terénu) s tím, aby nedostatky byly
odstraněny a aby se žadatel osobně zúčastnil zasedání ZO a
svůj záměr obhájil a odpověděl na připomínky členů ZO.
Žadatel na připomínky zareagoval a předložil nový doplněný
plánek nazvaný Posezení Maršovice a rovněž svoji žádost
doplnil o souhlasy majitelů sousedních pozemků. Při
osobním jednání uvedl, že se zasedání ZO nebude moci
zúčastnit, žádá o nájemní smlouvu minimálně na 10 let a
souhlasí s vyšším nájmem (6000 Kč/ročně).

Ad. 05: Nakládání s majetkem
a) aktualizace nakládání s majetkem (dle uzavřených
smluv)
Obec v roce 2019 realizovala směnu zemědělských pozemků
se společností BioZem s.r.o. a pozemky p.č. 2079/162,
2079/163 v k.ú. Jezeřany a p.č. 1228/59 v k.ú. Maršovice dle
pachtovní smlouvy užívala společnost AGROSPOL spol. s r.o.
Jedná se o pozemky o celkové výměře 7071 m2. Proto by bylo
vhodné dodatkem upravit pachtovní smlouvu se společností
AGROSPOL spol. s r.o. již pro tento pachtovní rok (od 01.10.
2019 do 30.09.2020).
Z pozemků, které obec směnila se společností BioZem s.r.o.
je pouze pozemek p.č. 1306/42 o výměře 1079 m2 v k.ú.
Jezeřany v současné době využíván jako zemědělský
pozemek, proto by bylo vhodné zveřejnit záměr na jeho
pacht a následně doplnit pachtovní smlouvu s uživatelem
tohoto pozemku (rovněž již za tento pachtovní rok).
V souladu se schváleným návrhem komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Trboušany a
navazující části katastrálního území Maršovice, obec pozbyla
pozemky vedené na LV 829 v k.ú. Trboušany (tyto pozemky
propachtovává v současné době společnosti AGROSPOL
spol. s r.o.) a nabyla pozemky v k.ú. Maršovice. Jedná se o
pozemky p.č. 3001, orná půda o výměře 1630 m2, p.č. 3007,
ostatní plocha o výměře 357 m2, p.č. 3010, orná půda o
výměře 438 m2, p.č. 3012, orná půda o výměře 1408 m2,
které jsou využívány jako pozemky zemědělské a pozemek
p.č. 3011, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 400 m2.
Na zemědělské pozemky by bylo vhodné zveřejnit záměr na
jejich pacht, aby mohly být od nového pachtovního roku
předmětem pachtu. Dosavadní obecní pozemky v k.ú.
Trboušany jsou předmětem dosavadního pachtu až do
konce pachtovního roku a jejich pacht zaniká k 1. říjnu
běžného roku (dle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a k jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších
předpisů).

Usnesení č. 17/03/2020
ZO J-M schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1487/3, o
výměře 40 m2, ostatní plocha v k.ú. Maršovice panu Janu
Ulreichovi, bytem Jezeřany-Maršovice 265, za účelem
realizace venkovního posezení s grilem za nájemné 6 000 Kč
za kalendářní rok na dobu 10 let.
Usnesení č. 18/03/2020
ZO J-M ukládá starostovi, aby připravil a podepsal smlouvu
o pronájmu pozemku mezi Obcí Jezeřany-Maršovice jako
pronajímatelem a Janem Ulreichem, bytem JezeřanyMaršovice 265, jako nájemcem, jejímž předmětem je užívání
části pozemku p.č. 1487/3, o výměře 40 m2, ostatní plocha
v k.ú. Maršovice, za účelem realizace venkovního posezení
s grilem.
c) stanovisko k záměru prodeje pozemku p.č. 36/1, v k.ú.
Jezeřany)
Na základě jednání ZO dne 22.04.2020 starosta jednal s Ing.
Pavlem Kárníkem, který uvedl, že s Tomášem Palánem o
situaci týkající se dotčených pozemků mluvil a že se
domluvili na řešení situace. Z toho jednání vyrozuměl, že
Tomáš Palán nebude přístup ke stodole na pozemku p.č. st.
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106 ze strany, kde odkoupil od obce část pozemku p.č. 36/1
(nyní p.č. 36/12), používat a zřídí si přístup z druhé strany.
Cesta (dle Pasportu místních komunikací obce J-M vedena
jako účelovou komunikace U5) v této lokalitě umožňuje
přístup k nemovitostem na Pérkách (ze zadní strany) a
k soukromým zemědělským pozemkům v lokalitě Pérky
využívanými jako zahrady, vinohrady či pole, je vedena na
soukromých pozemcích, které mají různé vlastníky a tyto
pozemky nejsou plně korespondující se šířkou a vedením
této účelové komunikace a jakákoliv změna vlastnických
vztahů by za současné situace byla časově a finančně
náročná a v konečném důsledku spíše kontraproduktivní.
Pokud ZO nerozhodlo o schválení záměru prodat uvedený
pozemek a nerozhodne o jeho jiném využití, než je v
současnosti, je uvedený pozemek nadále veřejně přístupný a
není potřeba tuto skutečnost měnit. ZO v této souvislosti
diskutovalo o problematice možností obce a vhodnosti
oslovení majitelů pozemků, aby v budoucnosti byly účelové
komunikace a cesty v majetku obce.

ceny, zda k tomu bude využit znalecký posudek nebo
s ohledem na skutečnost, že uvedené pozemky nejsou
výměrou velké a pro ostatní zájemce než majitele
sousedních pozemků nezajímavé a nepřístupné, stanovit
kupní cenu vlastním rozhodnutím s tímto odůvodněním.
ZO se dohodlo na vyhotovení znaleckého posudku a teprve
poté rozhodnout o ceně.
Usnesení č. 19/03/2020
ZO J-M souhlasí s prodeje obecních pozemkůp.č.949/5,
949/29, 949/44, 949/276, 949/278, v k.ú. Maršovice, když
kupní smlouva bude vyhotovena na základě znaleckého
posudku, který bude vyhotoven, v souladu se zájmy obce.
Usnesení č. 20/03/2020
ZO J-M schvaluje záměr obce prodat nemovitý majetek
pozemek p.č. 949/5, zahrada o výměře 269 m2, v k.ú.
Maršovice, prostřednictvím výběrového řízení obálkovou
metodou dle požadavků ZO za minimální cenu stanovenou
znaleckým posudkem.

d) stanovisko k prodeji nebo směně pozemků p.č. 949/5,
949/29, 949/44, 949/276, 949/278, v k.ú. Maršovice (záměr
ze dne 15.05.2020)
ZO na svém zasedání dne 22.04.2020 schválilo a na úřední
desce byl dne 15.05.2020 zveřejněn záměr na prodej nebo
směnu pozemků p.č. 949/5, zahrada o výměře 269 m2, p.č.
949/29, orná půda o výměře 82 m2, p.č. 949/44, orná půda o
výměře 17 m2, p.č. 949/276, orná půda o výměře 69 m2 a p.č.
949/278, orná půda o výměře 54 m2 , vše v k.ú.
Maršovice.Dne 28.05.2020 byli písemně osloveni uživatelé
těchto pozemků, resp. majitelé pozemků sousedních, aby se
mohli vyjádřit a předložit svoji nabídku.

Ad.06: Veřejná zakázka „Rozšíření splaškové kanalizace lokalita Pérka“
Ve věci realizace stavby „Rozšíření splaškové kanalizace –
lokalita Pérka“ je v současné době provedeno položení
potrubí a osazení šachet splaškové kanalizace, provedeno
odbočení pro napojení domovních přípojek, provedena
přeložka vodovodu a bylo dokončeno hutnění zásypu. Nyní
bude probíhat odstranění zbývající části dlažby, ukládány
odvodňovací žlaby a výstavba místní komunikace.
V průběhu stavby při realizaci zemních prací pro splaškovou
kanalizaci byl zjištěn skutečný stav podloží plánované
komunikace, kdy stávající dlažba byla uložena bez
podkladních vrstev. Dne 14.05.2020 proběhl kontrolní den za
účasti projektanta. Zhotovitel navrhl s ohledem na nízkou
únosnost podloží pod novou komunikací a komplikované
založení, doplnit souvrství komunikace o vrstvu KSC
(kamenivo zpevněné cementem) v tloušťce 150 mm pod
navrženou dlažbu za účelem zlepšení únosnosti a životnosti
nové komunikace. Projektant s navrženým řešením
souhlasí, proto byl zhotovitel vyzván, aby předložil kalkulaci
navrhované změny. Na základě předložené kalkulace
dodavatelem a zkontrolované a odsouhlasené stavebním
dozorem zkontrolována, si toto řešení vyžádá náklady ve výši
cca 426 000 Kč bez DPH. Dále v průběhu realizace byly
provedeny některé vícepráce spočívající a drobné změny
stavby, které vyplynuly ze skutečností zjištěných při
provádění stavby a jsou zhotovitelem evidovány v deníku
změn a víceprací, které jsou doposud zhotovitelem vyčísleny,
ale ne plně odsouhlaseny ve výši cca 150 000 Kč.
Další skutečností, kterou je třeba projednat a zvážit, je
skutečnost, že předmětem stavby není oprava či
rekonstrukce drátěného plotu, který odděluje místní
komunikace od sousedních pozemků ležících pod opěrnou
zdí. Bylo by vhodné realizovat nové oplocení ve dvou úsecích
v délce cca 45 a 55 m což představuje cca 200 000 Kč bez
DPH. Tuto akci by bylo vhodné realizovat po dokončení
stavby.

Pozemek p.č. 949/5
Ohledně pozemku p.č. 949/5 podali svoji nabídku dva
zájemci, pan Lubomír Čáp a Ing. Michal Bíla. S ohledem na
skutečnost, že o pozemek projevilo zájem více zájemců, bylo
by vhodné nechat vyhotovit znalecký posudek, tak stanovit
minimální kupní cena a realizovat výběr kupujícího např.
obálkovou metodou. Obálková metoda by byla realizována
tak, že bude zveřejněn nový záměr, který by obsahoval
všechny náležitosti (termín doručení, způsob, místo, den a
hodinu otvírání obálek). Zájemci předloží písemné nabídky
v zalepené obálce, nejvyšší učiněná nabídka (minimálně
cena stanovená znaleckým posudkem) bude určující a ZO
schválí prodej pozemku zájemci, který uvede nejvyšší
nabídkovou cenu. V případě, že dva nebo více zájemců se
shodnou ve výši nejvyšší nabídkové kupní ceny, bude se
obálková metoda opakovat pouze za účasti těchto zájemců.
Jejich nabídková kupní cena bude považována za minimální
kupní cenu. Dále by záměr obsahoval další skutečnosti
důležité pro výběr kupujícího. Dosavadní zájemci budou o
tomto postupu vyrozuměni.
Ostatní pozemky
Do dnešního dne předložili svoji nabídku Jan a Božena
Bočkovi ohledně zakoupení pozemku p.č. 949/278, Irena
Rosota ohledně odkoupení pozemků p.č. 949/29 a 949/44.
Byl osloven i pan Eduard Nešpůrek, který ústně projevil
zájem o pozemek p.č. 949/276, ale písemnou nabídku
nepodal. Nikdo další se k prodeji či směně nevyjádřil ani
nepředložil svoji nabídku. Je třeba zvážit stanovení kupní

Usnesení č. 21/03/2020
ZO J-M schvaluje ve věci realizace akce „Rozšíření splaškové
kanalizace – lokalita Pérka“, rozšíření díla nad sjednaný
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rámec díla (vícepráce) – doplnění souvrství komunikace o
vrstvu KSC (kamenivo zpevněné cementem) v tloušťce 150
mm, v celkové ceně 426 000 Kč bez DPH.

Usnesení č. 24/03/2020
ZO J-M schvaluje ve věci veřejné zakázky „Obnova soustavy
veřejného osvětlení Jezeřany-Maršovice“ návrh smlouvy o
dílo předložené vítězným uchazečem A. & C. ELFIS, s.r.o.,
V Sádku 861, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 25562550, jejímž
předmětem je obnova veřejného osvětlení v obci, za cenu
825 241 Kč bez DPH.

Usnesení č. 22/03/2020
ZO J-M pověřuje starostu ve věci realizace akce „Rozšíření
splaškové kanalizace – lokalita Pérka“, aby uzavřel Dodatek
ke smlouvě o dílo č. 2718/2020 ze dne 21.01.2020 se
zhotovitelem společností Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.,
jehož předmětem bude rozšíření díla nad sjednaný rámec
díla tak, aby se cena díla nezvýšila o více jak 15 %.

Usnesení č. 25/03/2020
ZO J-M pověřuje a ukládá starostovi ve věci veřejné zakázky
„Obnova soustavy veřejného osvětlení Jezeřany-Maršovice“,
podepsat smlouvu s vybraným uchazečem.

Ad.07: Veřejná zakázka „Obnova soustavy veřejného
osvětlení“
Na základě usnesení ZO č. 19/01/2020 ze dne 22.01.2020
bylo uskutečněno výběrové řízení ve věci veřejné zakázky
„Obnova soustavy veřejného osvětlení Jezeřany-Maršovice“,
jejímž předmětem je obnova veřejného osvětlení v obci.
Výzva byla zveřejněna na úřední desce obce od 24.03.2020 a
do 09.04.2020 bylo možno podávat nabídky. Téhož dne se
uskutečnilo otvírání obálek. Svou nabídku zaslalo celkem 7
zájemců. Hodnotící komise se k posouzení a hodnocení
nabídek sešla dne 27.05.2020 a Zpráva o posouzení a
hodnocení nabídek byla předložena ZO. Pořadí nabídek bylo
stanoveno podle základního kritéria, kterým byla
ekonomická výhodnost nabídek, a to na základě jediného
kritéria a to podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.Dále bylo
provedeno posouzení splnění podmínek zadávacího řízení
účastníka, jehož nabídka byla hodnotící komisí určená jako
nejvhodnější. Zadavatel ke kontrole správnosti technických
podmínek a požadavků využil technického odborníka a na
základě výstupu z měření předložených vzorků svítidel a
technických výpočtů bylo shledáno, že účastník na prvním
místě a následně pak i účastník na druhém místě nesplnili
minimální požadované technické parametry, a proto na
základě doporučení komise byli zadavatelem vyloučeni
z další účasti ve výběrovém řízení.
Hodnotící komise, na základě externího posudku
technického odborníka, posoudila jako nejvýhodnější,
z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, nabídku
uchazeče A. & C. ELFIS, s.r.o., V Sádku 861, 664 53 Újezd u
Brna, IČO: 25562550, s nabídkovou cenou 825 241 Kč bez
DPH. Tuto nabídku hodnotící komise určila jako pro
zadavatele ekonomicky nejvhodnější a že tato nabídka
splňuje veškeré podmínky zadávacího řízení. Na základě
Zprávy a hodnocení nabídek a na základě usnesení ZO č.
26/02/2020 ze dne 22.04.2020 starosta realizoval příslušné
kroky ve výběrovém řízení, rozhodnutí o vyloučení dvou
účastníků a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky a vydal oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
S ohledem na termín zasedání ZO ponechal další rozhodnutí
ve věci ZO.

Ad. 08: Aktuální projekty (Oplocení areálu MŠ, Rekonstrukce
víceúčelové budovy)
Oplocení MŠ
Na základě jednání ZO a provedeného šetření na místě,
provedl starosta průzkum trhu za účelem výběru
nejvhodnějšího dodavatele a realizoval poptávku na
provedení výměny části plotu v areálu MŠ Maršovicích. Jedná
se o plot mezi obecním pozemkem – školní areálem (p.č.
1475 v k.ú. Maršovice) a soukromým pozemkem (p.č. 1469/1
a 1469/2 v k.ú. Maršovice) o délce cca 75 metrů. Nový plot by
byl tvořen ze svařovaných plotových panelů 3D
poplastovaných 1530 mm s vodorovným prolisem po celé
délce s betonovou podhrabovou deskou hladkou o výšce
200 mm, s termínem realizace srpen 2020.
Rekonstrukce víceúčelové budovy
Dne 11.05.2020 obdržela obec dopis od hejtmana JMK
ohledně ekonomických dopadů koronavirové pandemie
s tím, že bylo rozhodnuto o pozastavení rozhodování o
schválení žádostí podaných v rámci vyhlášených dotačních
programů, předběžně do září 2020. Podle poslední
informace by Zastupitelstvo JMK mohlo rozhodnout o
rozběhnutí dotačních programů na svém zasedání dne
18.06.2020. Starosta oslovil podnikatele Tomáše Svobody
ohledně podání cenové nabídky, který tak učinil a je
předložena ZO. Pokud by dotace na akci „Rekonstrukce
víceúčelové budovy“ byla poskytnuta, bylo by možno tuto
akci realizovat i za nepříznivé ekonomické situace.
Usnesení č. 26/03/2020
ZO J-M schvaluje realizaci projektu „Oplocení MŠ“, jehož
předmětem je výměna plotu mezi školním areálem p.č. 1475
a soukromými pozemky p.č. 1469/1 a 1469/2 v k.ú.
Maršovice
a) jako veřejnou zakázku s výběrem,
b) stanoví její předpokládanou hodnotu ve výši 120 000 Kč
bez DPH.
Usnesení č. 27/03/2020
ZO J-M schvaluje realizaci projektu „Rekonstrukce
víceúčelové budovy“, jehož předmětem je rekonstrukce
budovy VÚB, č.p. 165, konkrétně opravu střechy, fasády,
přilehlého chodníku a vstupu do budov
a) jako veřejnou zakázku s oslovení
b) stanoví její předpokládanou hodnotu ve výši 450 000 Kč
bez DPH.

Usnesení č. 23/03/2020
ZO J-M schvaluje ve věci veřejné zakázky „Obnova soustavy
veřejného osvětlení Jezeřany-Maršovice“, na základě Zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek předložené starostou,
pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny a souhlasí
s vybraným uchazečem A. & C. ELFIS, s.r.o., V Sádku 861, 664
53 Újezd u Brna, IČO: 25562550, který předložil nejvhodnější
nabídku - nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Usnesení č. 28/03/2020
ZO J-M schvaluje veřejnou zakázku „Rekonstrukce
víceúčelové budovy“, jako veřejnou zakázku, která bude
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zadána přímo jednomu dodavateli, kterým bude podnikatel
Tomáš Svoboda, Jezeřany-Maršovice 326, IČO: 69645531,
s odůvodněním, že podnikatel předložil nabídku, kterou je
připraven operativně realizovat v následujícím období na
základě dohody s obcí s ohledem na měnící se ekonomickou
situaci, do konce roku 2020.

Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres
Znojmo, příspěvková organizace (ZŠaMŠ),
schválen neinvestiční příspěvek 1 000 000 Kč. Protože ZŠaMŠ
v průběhu roku musela realizovat investice, konkrétně
pořízení herní sestavy se skluzavkou a dvojhoupačkou za cca
66 000 Kč a hnětač těsta za 59 000 Kč na které mohla ze
svého investičního fondu použít pouze část ve výši cca
105 000 Kč, je potřeba poskytnou ZŠaMŠ investiční příspěvek
ve výši 20 000 Kč. Po dohodě s ředitelkou bude o tuto částku
ZŠaMŠ zkrácen příspěvek neinvestiční, který tak bude činit
980 000 Kč.
Toto opatření bude možné realizovat pouze jako
rozpočtovou změnu, ale v případě odsouhlasení schválených
výdajů na dnešním zasedání, bude potřeba provést nové
rozpočtové opatření.

Usnesení č. 29/03/2020
ZO J-M pověřuje starostu ve věci realizace akce
„Rekonstrukce víceúčelové budovy“, aby o realizaci akce a
uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, rozhodl
dle potřeby a ekonomické situace a v případě potřeby
rozhodl o rozšíření díla nad sjednaný rámec díla s tím, že
vícepráce nepřekročí limit ve výši 10 % nabídkové ceny.
Ad. 09: Finanční hospodaření obce

c) Rozpočtové opatření č.3/2020
RO č. 3/2020 upravuje příjmy a výdaje rozpočtu pro rok
2020, jejichž potřeby vyvstala na základě úkolů realizovaných
starostou a z výdaje rozpočtu roku 2020, které bylo potřeba
realizovat, s ohledem na aktuální potřeby. V příjmech se
jedná o přijetí dotace od Nadace ČEZ na projekt „Stromořadí
na výhoně“ (95 400 Kč). Ve výdajích příspěvek občanům na
PD a správní poplatek na projekty KP na Pérkách (20 000 Kč),
dokončení Územní studie Horní loučky (40 000 Kč, ale pouze
přeúčtování mezi položkami), realizace projektu „Stromořadí
na výhoně“ (95 400 Kč) a zakoupení dezinfekce v průběhu
nouzových opatření pandemie COVID-19 (5 000 Kč).

a) aktuální plnění a dopad pandemie a vládních opatření
na rozpočet obce
S ohledem na aktuální ekonomickou situaci a novely zákona
o státním rozpočtu pro rok 2020 a aktuální propočty a
výhledy sdílených daňových příjmů obcí Jihomoravského
kraje starosta připravil aktualizovaný rozpočet obce pro rok
2020, ze kterého vyplývá, že i při předpokládaném snížení
daňových příjmů a na druhé straně minimalizace výdajů
obce (rezervy) je možné v letošním roce uskutečnit již
schválené akce a řešit další aktuální potřeby, projednané na
dnešním zasedání ZO – traktorový nosič kontejnerů,
vícepráce Pérka (je zahrnuto již v předloženém návrhu),
Oplocení MŠ, popř. další v rozsahu cca 500 000 Kč).
V rozpočtu jsou již zahrnuty dotační akce (Pořízení traktoru a
Obnova veřejného osvětlení) v plné výši, ale nejsou zde
pochopitelně ještě započítány dotace na tyto akce ve výši cca
1 000 000 Kč. Rovněž zde není uveden návrh vlády na
příspěvek obcím na zmírnění dopadu poklesu daňových
příjmu ve výši 1 200 Kč na obyvatele, což by mohlo činit cca
952 000 Kč. Při obezřetném nakládání s finančními
prostředky při naplňování rozpočtu a s ohledem na přebytky
hospodaření v předchozích letech lze předpokládat, že
dopady koronavirové krize bude obec schopna zvládnout.

Usnesení č. 30/03/2020
ZO J-M schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2020, které
provedl starosta ke dni 22.05.2020.
Ad. 10: Diskuse
V diskusi zaznělo:
OČ informoval ZO, že v souvislosti s výsadbou před
hřbitovem v Maršovicích, by bylo možná provést výsadbu
podél chodníku.
Ad. 11: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným občanům za
účast a ukončil zasedání v 23:00 hod.

b) změna příspěvku příspěvkové organizaci ZŠaMŠ
V rámci rozpočtu obce 2020 byl příspěvkové organizaci
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
A prázdniny jsou opět tady…

Doufejme jen, že nás další taková výuka nečeká a že
vše již v dalších letech bude probíhat tak, jak má.

Slovo „opět“ má v tomto školním roce trošku jiný
význam. Nedávno totiž skončily ty mimořádné,
zaviněné koronavirovou pandemií. Mateřská škola
otevřela o týden dříve než škola 18. května ve dvou
skupinách za dodržování pravidel, které si (jak si
některé maminky snad myslely) , neurčily paní učitelky
ze školky, ani paní ředitelka, ale byly nám zaslány
z ministerstva a plně jsme za ně všechny paní učitelky
odpovídaly. Myslíme, že informací bylo v médiích dost
a v některých školkách brali pouze výjimečně děti
zaměstnaných rodičů. Proto nás velice mrzí reakce
některých maminek a nemístné připomínky k nutným
opatřením. Paní učitelky a všechny zaměstnankyně
školky byly navíc ochotny prodloužit provozní dobu až
do konce července.

V úterý 30. června jsme společně slavnostně zakončili
tento, trošku jiný, školní rok. Tentokrát již všichni
pohromadě, protože pro vysvědčení už si mohli přijít
všichni žáci. Zhodnotili jsme celý rok, dostali
vysvědčení a rozloučili se s žáky 5. ročníku, kteří
všichni odcházejí na ZŠ do Loděnic. Rozloučili se
s námi fotografií a verši:
Stejně jako zrnka máku
rozsypem se do světa,
na tu naši malou školu
budem vzpomínat léta.
Všechno špatné zapomenem,
i to patří k životu,
a to dobré, co jsme zvládli,
dá nám sílu do kroku.

Ve škole se „vyučování“ obnovilo 25. května
v omezeném režimu a probíhalo tak trošku netradičně,
i když žáci si je velice pochvalovali. Přihlášení žáci byli
rozděleni do dvou skupin a také se musela dodržovat
určitá pravidla. Výuka probíhala jen ta nejnutnější,
hodně se zpívalo a chodili jsme na delší procházky po
okolí vesnice, jak školka, tak školáci. Všechny
naplánované akce, divadla, výlety byly zrušené, jen se
nám podařilo uskutečnit dopravní hřiště, ze kterého
jsou fotografie, stejně tak z některých již zmíněných
pěších výletů. Domácí výuku zvládli žáci i rodiče na
„výbornou“, za což patří všem veliké poděkování,
protože to vůbec neměli lehké.

Tak ať mají vždycky ten krok pevný a v životě jim vše
vyjde podle jejich představ!
Na závěr bych chtěla poděkovat všem pracovnicím
školy, jak paním učitelkám, tak paním kuchařkám a
paním uklízečkám za celoroční obětavou práci,
mnohdy i mimo pracovní dobu. Všem, jak zvládli těžké
období, které doufáme, máme za sebou. Popřát krásné
léto plné odpočinku a nabrání nových sil a v novém
školním roce na shledanou!

Mgr. Květoslava Bílová
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Dopravní hřiště

Z výletů po okolí obce a našich aktivit

17

Těšíme se do školy

Konstantin (Cyril) a Metoděj
stopách svého otce, tedy vojenské a politické kariéry.
Po studiu filozofie v Konstantinopoli (ve slovanském
světě známé jako Cařihrad - dnešní Istanbul), se na
nějakou dobu stal de-facto místodržitelem soluňské
provincie, což lze s trochou nadsázky charakterizovat
jako kníže makedonských Slovanů. Úřad stratéga 2
(oficiální název funkce) zastával Metoděj po mnoho let.
Cítil však rozpor jeho přesvědčení s praktikami, které
jej nutila činit vláda. Ta chtěla veškeré nepokoje v
oblasti řešit jen silou. Metoděj si uvědomoval, že tímto
způsobem bude napětí mezi Řeky a Slovany jen
narůstat a tím i zasévat zrno nekonečné nenávisti mezi
oběma etniky. Unaven se rozhodl složit funkci a odešel
do kláštera Olymp v Malé Asii. V tu chvíli byl snad
přesvědčen, že život dokončí v ústraní a modlitbách.
Mladší Konstantin vystudoval stejně jako Metoděj
filozofii v hlavním městě Byzantské říše, tedy v
Cařihradu. Od mládí inklinoval více k duchovnímu než
k materiálnímu světu. Zamiloval si obzvlášť filozofii a
teologii. Jeho učitelem byl Fotios, pozoruhodná
osobnost své doby, která později výrazně zasáhla nejen
do života soluňských bratrů, ale i celkově do
církevních dějin. 3

Dvě jména nerozlučně spjatá s dějinami Moravy i
slovanstva jako celku. Pokusím se nyní čtenáři
poodkrýt jejich osudy. Epizoda v naší zemi byla totiž
jen jednou ze součástí pestrých životů těchto
výjimečných osobností. Pro prvně jmenovaného navíc
epizodou velmi krátkou.

Ambiciózní Fotios vypozoroval Konstantinovy
neobvyklé schopnosti a uvědomil si, že jeho brilantní a
neústupnou rétoriku lze nejlépe využít v diplomacii. Je
až neuvěřitelné, že mladý Konstantin absolvoval ve
dvacátých a třicátých letech svého života spoustu
vyslání do nepřátelských území. Tam vedl složitá
jednání, často i teologické disputace a to zpravidla s
úspěchem!

Oba bratři se narodili v Soluni (severní břeh Egejského
moře, dnešní Řecko) v rodině císařského důstojníka
Leontiuse a jeho ženy Marie, jenž byla zřejmě
slovanského původu. 1 Soluň byla tehdy významným
obchodním i politickým střediskem Byzantské říše. I z
toho důvodu stála mnohokrát na zteči dobyvatelským
národům, které tehdy táhly na Evropu. Paradox dějin
tomu chtěl, že právě otec slovanských věrozvěstů vedl
proti Slovanům mnoho vojenských výprav. Zejména
pro uklidnění vzpour, které vznikaly v okolí Soluně ze
strany slovanského obyvatelstva, vzpírajícího se řecké
nadvládě. Při jedné z mnoha potyček se Slovany nalezl
císařský důstojník Leontius svoji smrt. V tu dobu ale
ještě nikdo netušil, že právě jeho dva synové se zapíší
nesmazatelným písmem do srdcí Moravanů i ostatních
Slovanů.

Při jedné ze svých mnohých cest Konstantin nalezl u
břehů Černého moře údajné ostatky svatého
Klimenta,4 které později přinesl na Moravu. Konstantin
byl velice horlivý a absolutně pevný ve svých názorech,
jeho aktivitu však sráželo nepříliš pevné zdraví.
Roku 862 dorazilo do Cařihradu poselstvo od
moravského knížete Rastislava. Ten žádal byzantského
monarchu o učitele a biskupa. Sluší se poznamenat, že
moravský vládce měl na mysli zejména biskupa!
Rastislav tehdy dosáhl úplné politické samostatnosti a
usiloval i o úplnou samostatnost církevní. Pokud by mu
vyhověl papež, ke kterému vyslal své diplomaty dříve
než do Cařihradu, nikdo z Moravy by do Byzance žádat
nešel. Papež ale ignoroval jeho výzvu, aby si
nerozhněval východofranského panovníka 5 a zejména
mohučského arcibiskupa, v jehož jurisdikci Morava
ležela.

Sourozence dělilo od sebe 11 let života. Starší Metoděj
se narodil roku 815 a Konstantin pak roku 826. Metoděj
byl dle životopisu „mohutné a vznosné postavy“ a šel ve
1
2
3

4
5

Pramenů k rodině soluňských bratrů je velmi málo. Všeobecně se tak soudí na základě vysokého procenta slovanské populace
v okolí tehdejší Soluně a faktu, že si Leontius vybral ženu právě tam.
Jednalo se de-facto o velitele posádek sídlících pro ochranu Byzantské říše v nebezpečných pásmech.
Jako konstantinopolský patriarcha odmítl diktát od papežských legátů z Říma, čímž se podílel na vznikajícím církevním
rozkolu.
Svatý Kliment – dle církevní tradice po svatém Petrovi 3. papež s pontifikátem mezi lety 90 – 97.
Východofranská říše zaujímala přibližně území dnešního Německa a často si nárokovala vládu i nad západními Slovany.
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Michal III. 6 a cařihradský patriarcha Fotios byli
mnohem prozíravější. Uvědomili si, že v konfliktu
s Bulharskem mohou mít na své straně mocného
spojence a stejnou roli by pak Morava mohla hrát ve
sporech s Římem. Fotios, jako vrchní diplomat
byzantské říše, se rozhodl Rastislavově žádosti
vyhovět. Potřeboval jen osobnost, která v napůl
barbarském prostředí dokáže stabilně prosadit
křesťanství a současně zaváže Moravu k partnerství.
Snad nikdo se pro daný úkol v danou dobu nehodil
lépe než Konstantin. Jako pomocníka si Konstantin
vybral staršího bratra Metoděje. Oba vyrostli ve
slovanském prostředí, znali mentalitu Slovanů a oba
měli s tímto etnikem bohaté zkušenosti. Spojení
Konstantinova intelektu a Metodějových
organizačních a diplomatických dispozic pak dávaly
misii reálnou vidinu úspěchu. Ještě než se vypravili
věrozvěstové na cestu, vypracoval Konstantin s
vypětím všech sil 7 písmo (tzv. hlaholici), které mělo
výstižně vyjadřovat specifika slovanského jazyka a stát
se tak písmem slovanských národů. Svěřený úkol
zvládl dokonale.

obyvatel, aby se zaručila kontinuita přínosu v oblasti
vzdělání a slovanského duchovenstva. Zástupci
latinského kléru se tím dostávali stále více do stínu a
postupně ztráceli jakoukoli podporu ve vládnoucích
kruzích. Tato podpora však pro ně byla existenčně
důležitá a proto do Říma k papeži mířily stížnosti na
„kacířské“ nauky, které prý mezi Moravany šíří
Konstantin s Metodějem.

Roku 863 nebo 864 8 dorazili soluňští bratři na Moravu.
Byli okázale přivítáni. Aristokracie naší země byla v tu
dobu již křesťanská, i na jistém kultivačním stupni.
Mezi ní a prostým lidem byl ale propastný rozdíl.
Těžko říci jaké pocity měli Konstantin a Metoděj z
našeho tehdejšího prostředí. Překvapilo je množství
kamenných kostelů, když byli připravováni takřka na
pohanský svět? Snad. Na druhou stranu zřejmě
postrádali přísnější řád a křesťanské mravy museli
zdůrazňovat i urozeným. Morava při příchodu
Konstantina a Metoděje sice nebyla pohanská, 9 ale
křesťanství se však dotýkalo převážně velmožů.
Nevzdělané masy obyvatelstva zůstávaly věrni
pohanským bohům, protože nebyla vůle ani možnost,
jak jim vyložit křesťanství. Kněží, kteří zde do příchodu
slovanských věrozvěstů působili, byli převážně
„latiníci“ 10 a byli neznalí prostředí i jazyka. Plnili spíše
úřednickou a politickou funkci bez vyššího zájmu.
Konstantin a Metoděj tento přístup změnili způsobem,
že se křesťanství začalo dotýkat i obyčejných lidí.
Kázali totiž jako první na Moravě ve srozumitelné řeči
a sami žili příkladným životem. Konstantin pilně
překládal církevní a bohoslužebné texty. Snaha obou
bratrů byla vřele podporována velmoži, ponejvíc
samozřejmě samotným Rastislavem. Záměr
moravského knížete byl ve vytvoření svébytné
moravské církve, která se obejde bez latinských
duchovních.

Moravský kníže Rostislav v idylickém zobrazení pravoslavné
církve.

Papež Mikuláš I. povolal oba bratry, aby se osobně
přišli do Říma hájit. Cařihrad se v tu dobu ocital ve víru
palácových převratů a o dění daleko od hranic
byzantského impéria se nikdo nestaral. Jinými slovy
podporu z východu nemohli soluňští bratři očekávat.
Rozhodli se tedy vyhovět papežské žádosti a vydali se
do Říma, kde dorazili v zimě roku 867. Nesli s sebou i
církevně nepřekonatelnou zbraň: ostatky svatého
Klimenta. Kosti, které Konstantin nalezl na Krymu,
daly našemu poselstvu nadpozemskou váhu a Římané
je přivítali s nebývalými poctami. Papež Mikuláš I. se
jejich příchodu nedočkal. Zemřel nedlouho předtím a
uvítací ceremonie i celkového přijetí se ujal jeho
následovník Hadrián II. Úspěch této cesty byl
obrovský. Papež posvětil Konstantinovi překlady a
vysvětil několik slovanských kněží, kteří přišli s oběma
bratry z Moravy. Samotný vrchol pak byl ve schválení
slovanského jazyka v bohoslužbě, čímž se řeč Slovanů
dostala po hebrejštině, řečtině a latině na 4. místo
tohoto privilegia. 11

Proto byla i založena „akademie“ na výuku místních

Michal III. – byzantský císař. Vládl mezi lety 840 – 867.
V tu dobu byly již jeho zdravotní potíže vážné.
8
Rok příchodu věrozvěstů není přesně doložitelný. Na základě pramenů se předpokládá, že to bylo buď na podzim roku 863,
nebo na jaře o rok později.
9
Nálezy v Mikulčicích, Starém Městě u Uherského Hradiště i jinde dokládají existenci kamenných kostelů ještě před příchodem
Konstantina a Metoděje.
10
Tím mám na mysli duchovenstvo při bohoslužbě užívající latinu.
11
Prakticky však na třetí, protože hebrejština se v církevních bohoslužbách nepoužívala.
6
7

19

Zcela vysílený Konstantin však v Římě onemocněl a
pochopil, že jeho pozemské dny se chýlí ke konci.
Vstoupil do kláštera, přijal řeholní jméno Cyril a s
přáním, aby Morava nezůstala bez vůdce stáda,12
vydechl naposledy. Bylo mu jen 42 let.

papeži do Říma. Roku 880 se nic méně dovršilo
Rastislavovo a Svatoplukovo diplomatické úsilí. Papež
Jan VIII. potvrdil bulou: Industriae Tuae (Horlivosti Tvé)
existenci samostatné moravské církve a Metoděje
jmenoval prvním arcibiskupem tzv. Panonskomoravské arcidiecéze. Wiching měl být dle příkazů z
Říma ve všem poslušný Metodějovi. Útoky
Metodějových soků pak sice neustávaly, ale moravský
metropolita si postupně vybudoval síť přátel a žáků,
kteří se za něj v kritických chvílích postavili. Slovanské
písmo a vzdělanost, tak mohly dostat stabilní základy.

Tím vůdcem se měl stát Metoděj. Navzdory
nezpochybnitelnému diplomatickému úspěchu, nebyla
Metodějova pozice snadná. Podstata rozhodnutí
papeže byla sice ve schválení slovanských
bohoslužebných textů i veškerého učení Konstantina a
Metoděje, současně ale nařizovala navrácení
latinských kněží. Právě tento bod si latiníci vysvětlili
po svém a politické vítězství soluňských bratrů pojali
jako vítězství své. Metoděj byl při návratu na Moravu
dokonce přepaden a zajat. Iniciátorem tohoto skutku
byl právě latinský klérus, který se odmítal dělit o
církevní sféru vlivu. Pod taktovkou východofranského
krále Ludvíka II. Němce byl pak Metoděj souzen,
odsouzen na doživotí a uvězněn. Na Moravě mezitím
došlo k převratu. Napětí mezi Rastislavem a jeho
synovcem Svatoplukem, jenž se již nějakou dobu
podílel na vládě, překročilo únosnou mez. Jeden
druhého se snažil odstranit. Úspěšnější byl Svatopluk,
který knížete Rastislava zajal a vydal do nepřátelských
rukou východofranského krále Ludvíka II. Němce.

Svůj nadmíru složitý a pestrý život Metoděj dovršil v
dubnu roku 885. Za svého nástupce určil Gorazda,
který se v zemi těšil velké vážnosti a předpokládá se,
že byl z mojmírovské tedy vládnoucí dynastie. Politické
intriky Wichinga a jiných společně s apatickým
Svatoplukem zapříčinily, že na úsilí Konstantina a
Metoděje nebylo kontinuálně navázáno. Učení
soluňských bratrů bylo zpochybňováno a latinský klér
psal falzifikující dopisy „z Říma“, označující Metoděje
dokonce za heretika. 15 Metodějovi žáci houfně
opouštěli Moravu. Tělo prvního moravského
metropolity, ze strachu před znesvěcením od jeho
nepřátel, pochovali na tajném místě. Moravský stát
později ztrácel sféru vlivu a nebyla diplomatická vůle
udržet slovanskou bohoslužbu, ani slovanské
písemnictví při životě. Západní církev později
slovanské církevní texty zavrhla a český přemyslovský
stát se této doktríně jednoznačně podřídil.

Roku 874 byl na příkaz papeže Metoděj propuštěn a
vrátil se na Moravu. Ani po návratu však neměl na
růžích ustláno. Stál sice v čele moravské církve, ale
jeho autorita byla latinským klérem zpochybňována.
Svatopluk se navíc snažil vojensko-politicky angažovat
na západ od Moravy a pro svoji aktivitu potřeboval
podporu latiníků. Krom toho Metodějova apelace na
Svatopluka, že panovník má být morálním vzorem pro
lid, moravského vládce popuzovala.

Metodějovi žáci však dědictví obou bratrů předali dál,
hlavně mezi jižní a východní Slovany. 16 Většina
slovanských národů se k odkazu soluňských bratrů
hlásí a jsou za něj vděčni. Konstantin s Metodějem jsou
pevným bodem spojujícím Slovany jak mezi sebou, tak
i s Evropou. V christianizaci naší země sice sehráli
významnou roli, ale jejich hlavní přínos byl v
povznesení slovanské kultury a vzdělanosti. My
Moravané pak můžeme být právem hrdi, že prvotní
impuls k jejich nesmrtelnému dílu vzešel z naší země.
Použitá literatura:
Magnae Moraviae fontes historici, Prameny I, Brno
2008.
Pitha, P., Svatí Cyril a Metoděj, Olomouc 2010.
Havlík, L. E., Velká Morava a středoevropští Slované,
Praha 1964.
Hudeček, J., Slovanští apoštolové Cyril a Metoděj,
Velehrad 1935.
Válka, J., Dějiny Moravy I., Brno 1992.

Pravděpodobná podoba velkomoravské trojlodní baziliky v
Mikulčicích

Pro Moravskou národní obec vypracoval
Jaroslav Svozil
V Postřelmově 31. 5. 2012

Je zřejmé, že Svatopluk sympatizoval spíš s Wichingem
13
a Janem z Benátek, 14 kteří se čím dál otevřeněji
stavěli proti Metodějovi a zasílali na něj stížnosti
12
13
14
15
16

Dle legendy Život svatého Konstantina.
Wiching – původně švábský duchovní, který se postupně dostával do čela latinského kléru na Moravě.
Jan z Benátek – Svatoplukův diplomat, latinský kněz.
Toto obvinění se objevovalo i ve středověku, kdykoli se latinští kněží cítili ve slovanských zemích ohroženi.
Tady je vhodné poznamenat, že Východní církev byla k slovanské liturgii mnohem vstřícnější – díky ní mohli Metodějovi
žáci šířit své poselství.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Z tiskové zprávy společnosti EKO-KOM, a.s.
Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU. Každý z nás vytřídil v roce 2019 do barevných
popelnic přes 51 kilogramů odpadu.
Za evropské premianty v třídění odpadu jsou Češi označováni právem. Meziročně dosáhli dalšího zlepšení
v množství vytříděného odpadu, a to již poněkolikáté v řadě. V roce 2019 vytřídil každý z nás v průměru 51,3
kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů, což je meziroční nárůst o více než 2 kilogramy odpadů
vytříděných do barevných kontejnerů.
S tříděním odpadů má zkušenost většina obyvatel ČR, pravidelně pak své odpady třídí téměř ¾ národa, přesně 73
% obyvatel. Loni jsme vytřídili nejvíc papíru, téměř 22 kilogramů, dále pak 15,1 kilogramu plastů, bezmála 14
kilogramů skla a necelé půl kilo nápojových kartonů. A stále více třídíme i kovy, těch vytřídil každý obyvatel
v průměru 13,9 kilogramu. Prostřednictvím sběrných systémů obcí se tak shromáždilo přes 693 tisíc tun
vytříděných odpadů, což je o 4 % více než v roce 2018.
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje v ČR již více než 20 let provoz systému třídění a recyklace
obalových odpadů, které jsou významnou složkou tříděného komunálního odpadu. Do systému bylo na konci
roku 2019 zapojeno 21 197 firem a 6 146 obcí ČR. Díky spolupráci s nimi je třídění odpadů v České republice
dostupné pro 99 % obyvatel. Aby bylo pro lidi co nejdostupnější a snadné, systém neustále spolupracuje s obcemi
na dalším zahušťování sběrné sítě na třídění. Češi tak mohou třídit své odpady prostřednictvím 473 359
barevných kontejnerů a menších nádob na ulicích i přímo u rodinných domů. Jedno sběrné hnízdo tak slouží
v průměru pro 118 obyvatel, což je v evropské konkurenci velmi dobrý výsledek.
Díky třídění odpadů v domácnostech obcích vzniká surovina, která se na třídících linkách dotřídí na jednotlivé
druhotné
suroviny
připravené
k recyklaci a využití - pro výrobu
nových produktů nebo jako zdroj
energie či náhrada hnědého uhlí v
teplárnách.
Tříděním
systém
snižuje zátěž životního prostředí každoročně tříděním a recyklací
obalových odpadů zachráníme
ekvivalent zhruba 29 km2 přírody,
šetříme stromy, přírodní zdroje
surovin a zamezujeme rozšiřování
skládek. A díky třídění a recyklaci
obalových odpadů jsme tak loni
uspořili téměř 6 milionů MWh
energie.

Recyklace odpadů z obalů v systému EKO-KOM v roce 2019

A jak je to s tříděním odpadů v naší obci?
Pokud bychom měli parafrázovat tiskovou zprávu společnosti EKO-KOM, a.s., tak u nás v obci nepatříme ke
špičce v třídění odpadů v ČR. Každý z nás vytřídil v roce 2019 do barevných popelnic něco málo přes 34
kilogramů odpadu, což je o 17 kilogramů méně než je republikový průměr. Ani meziročně jsme nedosáhli
dalšího zlepšení v množství vytříděného odpadu. V roce 2019 vytřídil každý z nás v průměru 34,2 kilogramu
papíru, plastů, skla a nápojových kartonů, což je meziroční pokles o 1,6 kilogramu vytříděných odpadů než v
roce 2018, kdy jsme vytřídili v průměru 35,8 kilogramu.
Třídění odpadů
S tříděním odpadů má zkušenost většina obyvatel naší obce. Nemáme informace kolik občanů pravidelně své
odpady třídí, máme ale přesnou informaci kolik občanů se zapojilo do pytlového sběru, resp. sběru do barevných
popelnic umístěných v jednotlivých domácnostech. Jedná se celkem o 79,4 % domácností, ve kterých žije 84,3 %
občanů obce. Na rozdíl od občanů ČR jsme nejvíce vytřídili plastu 16 262 kg, což odpovídá 20,7 kilogramu na
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obyvatele (což je téměř o 5 kg více než je průměr v ČR). Teprve nyní následuje papír v množství 7 319 kg, průměr
na obyvatele tak činí 9,3 kg (což je o 11,7 kg méně, než je český průměr), dále jsme na každého jednoho obyvatele
vytřídili 3,9 kilogramů skla a necelých čtvrt kilogramu nápojových kartonů.
Přestože s ohledem na roky 2018 a 2019 mluvíme jako o stagnaci ve třídění odpadů v naší obci, musíme
konstatovat, že zavedení systému MESOH (třídění papíru a plastu v jednotlivých domácnostech) se osvědčil a
pozitivně se tento způsob odrazil na množství vytříděných odpadů a to právě v těchto dvou komoditách. V
ostatních je stav stejný. Podíváme-li se na jednotlivá období (před zavedením MESOH v roce 2017 a nyní), je
nárůst vytříděného papíru o 110 % větší a množství vytříděného plastu o více jak 79 %.
Specifickou komoditou je biologicky rozložitelný odpad, jehož sběr do 1 100 litrových kontejnerů byl v obci
zaveden teprve v roce 2015 a již tento rok se ho sesbíralo více jak 25 tun. Jeho množství stoupalo až na téměř 50
tun v roce 2018. Odhlédneme-li od toho, že cca 25 % odpadu tvoří tráva z hřiště, nespatřujeme tento nárůst v
tom, že by občané biologicky rozložitelný odpad přestali dávat do popelnic na směsný komunální odpad, ale
spíše v tom, že mnozí zrušili hnojníky či skládky na svých pozemcích a zahradách a zbavují se trávy tak, že ji
vyvezou na sběrná místa. Zlepšení v této oblasti přineslo pořízení více jak 140 ks kompostérů a jejich rozmístění
do jednotlivých domácností v roce 2018 (pro rok 2021
10000
je připravován podobný projekt, k němuž anketa
proběhla v únoru letošního roku a zájem o kompostéry
8443
projevilo 125 domácností). V roce 2019 činilo svezené
množství bioodpadu cca 42 tun, což je pokles téměř o
7319
8000
8 tun. Uvidíme, zda tento trend bude pokračovat i v
roce letošním.
Veškeré třídění by mělo směřovat k tomu, že bude
méně a méně směsného odpadu v klasických
popelnicích, protože nakládání s tímto odpadem bude
v následujících letech dražší a dražší. To bude souviset
s ukončení možnosti ukládání odpadů na skládkách a
postupném zdražování poplatků za ukládání odpadů. V
naší obci se i přes zkvalitňování třídění a nakládání s
tříděným odpadem nedařilo množství směsného
komunálního odpadu snižovat. Teprve v loňském roce
došlo k výraznému poklesu v jeho množství, ze 120 tun
v roce 2018 na 80 tun v roce 2019, což představuje cca
102 kilogramy na jednoho obyvatele. Pokud však
budeme počítat komunální odpad (směsný společně s
tříděným) jedná se o 136 kilogramů na jednoho
obyvatele a pokud ještě do komunálního odpadu
zahrneme velkoobjemový odpad (kterého jsme loni
vyprodukovali téměř 20 tun a již zmíněný biologicky
rozložitelný odpad) dostaneme se na produkci 169 tun
odpadu ročně, což je 215 kilogramů na hlavu. Toto
množství je pořád velmi pěkné oproti roku 2018, kdy
jsme v produkci odpadu dosáhli maxima 223 tun (285
kilogramů na každého obyvatele). Následující roky
teprve ukáží, zda tento trend bude pokračovat, či se
alespoň nebude množství odpadu opět zvyšovat.
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Sběr kuchyňského oleje a tuku a drobného železného
odpadu

6343
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V nádobách umístěných na sběrném místě před
prodejnou Jednoty je možné ukládat použitý
kuchyňský olej a tuk a do druhé nádoby drobný
železný odpad (např. plechovky všeho druhu). Se
železným odpadem není problém, ale s olejem jsou
problémy velmi často a zaměstnanci obce musí řešit
problémy týkající se uloženého oleje do nevhodných
nádob. Toto způsobuje, že olej vyteče a znečistí ostatní
lahve a vnitřek sběrné nádoby.

Množství vytříděných plastů za období 2015 až
2019 (v kilogramech)

Proto žádáme občany, aby olej ukládali pouze do PET
lahví s pevným šroubovacím uzávěrem.
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Financování odpadového hospodářství v obci (v Kč)

Financování odpadového
hospodářství

Příjmy a výdaje odpadového
hospodářství jsou patrné z uvedené
tabulky. Ve výši místního poplatku
2017
2018
2019
Druh odpadu
za sběr a svoz komunálního
odpadu za rok 2019 se již odráží
Místní poplatek
úleva na poplatku poplatníkům,
392 602,392 235,289 843,kteří se zapojili do Motivačního a
TKO
evidenčního systému pro odpadové
Příspěvek EKOhospodářství MESOH. Hodnota
73 212,114 010,96 524,KOM
jednoho EKO bodu byla pro rok
2019 stanovena ve výši 10 Kč a
Výdaje na sběr a
maximální možná úleva činila 70 %
480 573,542 172,559 876,svoz odpadů
výše stanoveného poplatku, který
byl 500 Kč. Celkem na úlevách bylo
v roce 2019 rozděleno 108 000 Kč.
- 76 358,- 53 631,- 94 206,rozdíl
V roce 2020 byl poplatek navýšen
na 550 Kč a hodnota jednoho EKO
bodu byla stanovena na 8 Kč. Zároveň poplatníkům, kteří dosáhli v příslušném kalendářním roce věku 70 let a
více, byla navíc poskytnuta úleva ve výši 150 Kč, takže úlevy v roce 2020 činí cca 165 000 Kč. Předpokládáme, že i
pro rok 2021 bude nutno upravit výši místního poplatku a k tomu stanovit jednotlivé úlevy tak, aby rozdíl v
příjmech a výdajích v odpadovém hospodářství nebyl větší jak 100 000 Kč.
Do financování odpadového hospodářství se navíc v letošním roce projeví výdaje spojené s likvidací odpadu,
který občané naší obce odvezli do Sběrného dvora ve Vedrovicích. Tam má obec smluvně zajištěno, že naši
občané zde mohou ukládat odpad v souladu se smlouvou o využití sběrného dvora, kterou obce mezi sebou
uzavřely dne 30. 09. 2019. Za uplynulé období využilo této možnosti více jak 30 občanů naší obce a obec v 1.
pololetí tohoto roku již za tuto službu zaplatila více jak 22 000 Kč (jedná se o konkrétní náklady obce Vedrovice
na likvidaci tohoto “našeho” odpadu).
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
(od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020)
ŽIVOTNÍ JUBILEA
50 let Soňa Bindzarová
Gabriela Pilařová
Jarmila Möllerová
55 let Marie Troppová
60 let Petr Lazar
75 let Jan Slavík
Jan Světlík
80 let Bohuslav Slavík
Jana Pelikánová
Jan Slavík
91 let Ludmila Holešínská
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší
a hlavně pevné zdraví do dalších let.

NAROZENÉ DĚTI
Elena Haasová
Dora Tichá
Emma Neuwirthová
Blahopřejeme rodičům k narození jejich
dítěte a srdečně je vítáme do života v naší
obci.

ÚMRTÍ
Marie Slavíková
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou
soustrast.

POHYB OBYVATELSTVA
Přistěhovaní: 6
Odstěhovaní: 0
Narození: 3
Zemřelí: 1
K 30. 06. 2020 mají Jezeřany-Maršovice
786 obyvatel
Jezeřany: 482, Maršovice: 304
Muži: 395, Ženy: 391

ARCHIV

Malý festival loutky 2020
se uskuteční znovu i v naší obci.
Srdečně Vás zveme na divadelní představení

Jak se hledají princezny
se kterým vystoupí Divadlo Bořivoj
v sobotu 05. 09. 2020 v 16:00 hod v KD JezeřanyMaršovice.
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