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DOMINANTY OBCE - KAPLIČKA SV. MARKA
Kaplička sv. Marka na mírné vyvýšenině v jižní části
bývalé samostatné obce Jezeřany v ulici nazývané „Véhon“
a zvonice v západní části maršovické návsi dotváří více
než 100 let kolorit našeho domova. Stojí zde jako němí
svědkové událostí dvou předešlých staletí a současně
poukazují na naše kulturní, a především duchovní kořeny.
Stavěli je svorně naši předkové ne jako nějaký pomník, ale
jako memento, které i přes hranice času stále promlouvá k
těm, kteří jejich řeč dokáží dešifrovat a porozumí jí.
Kdysi stávala v Jezeřanech na návsi kaple zasvěcená Panně
Marii. Téměř nic o ní nevíme, kromě holého faktu,
doloženého nejstarším plánem vesnice, tzv. indikační
skicou z poloviny 2. dekády 19. století. Stará kaple musel v
roce 1874 ustoupit novostavbě „obecní kanceláře“. O šest
let později se obec rozhodla zřídit novou kapličku. V
souvislosti se založením nové ulice zvané „Véhon“ (kdysi
se na planině nad vesnicí nacházela pastvina a cestě, která
k ní vedla se říkalo véhon, protože po ní obecní pastýř
„veháněl“ dobytek jezeřanských sousedů) bylo
rozhodnuto, že na nápadném návrší, svíraném dvěma
úvozovými cestami, zřídí kapli novou, věnovanou
evangelistovi sv. Markovi. O tom, že byl Marek patronem
vesnice již v předešlých letech, svědčí fakt doložený v
ojediněle zachovaných obecních účtech z 19. století, že
totiž o svátku tohoto světce nechávala obecní rada sloužit
ve farním kostele v Loděnicích mši za blaho obce. Kaplička
byla vybavena drobným mobiliářem: oltářním stolem,
módními porcelánovými figurkami svatých, procesními
kříži a v roce 1905 nechala Markéta Wallová namalovat u
akademického malíře Emila Pirchana i velký obraz světce.

U kapličky se konávaly nejrůznější pobožnosti. Pamětníci
vzpomínají ná „májové“ a na procesí o svátku sv. Marka a o
tzv. křížových dnech.
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je to více jak rok, co jsme poprvé slyšeli o koronavirové
pandemii a nemoci Covid-19. Později virus mnozí z nás
poznali i na vlastní kůži. Od loňského března je covid
jedním z nejčastěji používaných slov nejen ve sdělovacích
prostředcích a na sociálních sítích, ale i v našich rodinách
a při setkávání s dalšími občany. Často skloňovaným
termínem je také nouzový stav. Spojení do této doby
téměř nepoužívané, jen občas se vyskytující s přírodními
katastrofami, v naší republice například s povodněmi.
Nejde však ani tak o to, kolikrát jsme tato slova slyšeli, ale
spíše o to, jakým způsobem nás zasáhla a jakou nebývalou
mírou ovlivnila náš každodenní život.
Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru na území České republiky byl nouzový
stav vyhlášen na celém území České republiky dne 12.
března 2020. Trval do 17. května 2020, tedy celkem 66 dní.
Takové omezení základních práv a svobod každého z nás
zažilo jednadvacáté století poprvé. Došlo k omezení
volného pohybu lidí, zákazu maloobchodního prodeje
zboží a prodeje služeb, zákazu cestování a také zákazu
osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách. Uvedených
66 dní jsme na jaře loňského roku relativně v klidu
přečkali a věřili jsme, že společně jsme nemoc porazili, a
že se zase co nejdříve vrátíme k normálnímu způsobu
našich životů.
Když jsem o těchto věcech psal do prvního čísla loňského
zpravodaje, tak mě ani nenapadlo, že za rok bude situace
mnohem horší. Myslím, že drtivá většina z nás měla tehdy
optimističtější vyhlídky na situaci v roce 2021. Slova covid
a nouzový stav z našeho slovníku nejenže nezmizela, ale
zdá se, že se v něm pevně zabydlela. Nouzový stav se k
nám po letním vydechnutí vrátil a od 5. října 2020 trvá s
různými omezeními doposud. Tedy již více jak 170 dní.
Stejně jako na jaře 2020 je omezen volný pohyb, nyní v
rámci okresu či obce, znovu jsou uzavřeny školy, a navíc i
školky, nehrají divadla, kina, zavřená jsou sportoviště,
restaurace a většina obchodů. Nejhorší je však skutečnost,
že každý z nás už má s touto nemocí svoji vlastní
zkušenost, a že pokud jsme loni počítali nemocné v
desítkách či stovkách, tak dnes jsou v naší zemi
nemocných statisíce a zemřelých již více jak 25 tisíc.
Nadějí pro nás všechny je očkování. Jak často čteme, je
světlem na konci tunelu, které však taky nepostupuje
podle našich představ. A tak nám nezbývá než čekat a
dodržovat epidemiologická a hygienická opatření. Proto je
potřeba poděkovat všem, kteří dodržují bezpečnostní
opatření, a tak chrání nejen sebe, ale i ostatní
spoluobčany.
Ač se může zdát, že se život zastavil, tak i přes všechna
různá omezení je zřejmé, že žijeme své životy dál – hlavně
ve svých rodinách a v kontaktu se svými nejbližšími.
Mnozí nadále pracují ve svých zaměstnáních a plní si svoje
pracovní úkoly. Stejně tak se i na obci snažíme být s vámi v
kontaktu, tedy alespoň v takové míře, kterou nám
současná situace umožňuje.
Dokončení na straně 4

ÚVODNÍ SLOVO

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Dokončení ze strany 3

Co se týká investičních aktivit a hospodaření obce,
můžeme uplynulý rok hodnotit vcelku úspěšně. Značný
propad daňových příjmů nakonec vyrovnala finanční
kompenzace od státu, takže rok 2020 dopadl nad
očekávání dobře. Podařilo se nám realizovat největší akci
od vybudování splaškové kanalizace, alespoň co do
finančních nákladů, tak i do stavebně technických
podmínek, týče – rozšíření splaškové kanalizace v lokalitě
na Pérkách. Byli jsme úspěšní při získání dotací na
pořízení traktoru a další techniky a také na obnovu
veřejného osvětlení v obci. Úspěšně se podařilo realizovat
za pomocí dotace od Jihomoravského kraje rekonstrukci
víceúčelové budovy, ve které se nachází obecní knihovna.
Zároveň se podařilo ušetřit finanční prostředky pro další
akce.
Troufám si říct, že na rok 2021 jsme připraveni. A to i
přesto, že plánování rozpočtu na letošní rok může
připomínat věštění z křišťálové koule spíše než seriózní
predikci. Zejména s ohledem na deficit státního rozpočtu,
který předpokládá výpadky daňových příjmů řádově v
desítkách miliard. Obecní rozpočet jsme sestavili tak, že i
přes pokles daňových příjmů, který nedokáže nikdo přesně
vyčíslit, se snad dokáže vyrovnat. Snažíme se hospodařit
zodpovědně a na letošní investice máme našetřeno.
Přebytek hospodaření za uplynulé roky ve výši přibližně
4,5 milionu korun nám letos umožní realizovat další
prioritu našeho rozvoje. Tou je dokončení místní
komunikace v lokalitě Za kostelem a rovněž – v menším
měřítku – i dokončení místní komunikaci k obratišti v
Maršovicích na výhoně. Věřím, že se nám podaří předložit
k veřejné diskusi i studii Revitalizace centrálních
veřejných ploch na návsi v Jezeřanech a Maršovicích.
Začátek roku 2021 nebyl pro nikoho z nás jednoduchý, a
přestože nemůžeme za současné situace očekávat nějaké
okamžité zlepšení a oslabení nepříjemných omezení,
věřím, že se můžeme do příštích dní dívat optimističtěji.
Dovolte mi, abych Vám popřál krásné a klidné prožití
Velikonoc. Prožijte je v kruhu vašich rodin a vašich
nejbližších. Přeji Vám, abyste prostřednictví velikonočních
svátků a skrze ně, přiblížili ke světlu na konci tunelu.
Ing. Petr Slavík, starosta

Prázdno a klid ve školních
lavicích …
Takto začínal můj příspěvek přesně před rokem ale s
vírou, že se brzy vše vrátí zase do správných kolejí.
Bohužel přešel rok a situace s pandemií koronaviru je
ještě horší než před rokem . Od začátku roku už nechodí
4.a 5.ročník a navíc se k nim 1. března přidaly i děti z MŠ
a také 1.,2. a 3. ročník. Všechny ročníky se učí distančně
zadáváním úkolů přes webové stránky a roznáškou úkolů
a také on-line výukou přes PC. Musím říci, že naprostá
většina žáků opravdu bez problémů spolupracuje a učivo
v rámci možností zvládá. Všichni ale doufáme, že tato
situace už nebude dlouho trvat a děti a žáci se opět vrátí
do lavic, protože kolektiv a společné učení ve škole nic
nenahradí. V souvislosti s tímto se také ve škole nekonaly
žádné naplánované akce a neustále se odkládají termíny.
Také se s Vámi nemohou podělit naši žáci ve svých
příspěvcích o těšení se na jaro a Velikonoce. Už to budou
druhé, které strávíme jinak, než jsme byli celé roky
zvyklí.
Alespoň touto cestou Vám přeji prožít svátky jara ve
zdraví , v kruhu svých nejbližších. Snad bude trošku
pěkné počasí a jaro přivítáme na procházkách přírodou a
Velikonoce si přiblížíme pěknou výzdobou svých
domácností a aspoň malinkým vymrskáním a vajíčkovou
nadílkou.
Pěkné první jarní dny a v dalším zpravodaji už,
doufejme, bez špatných zpráv na shledanou!
Květoslava Bílová
______---_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O Velikonocích
(z příspěvků žáků, které byly uveřejněny v minulých letech)
Na jaře se konají jarní slavnosti a velikonoční zvyky...
K Velikonocům patří například Zelený čtvrtek, Popeleční
středa a tak dále a konečně i ty Velikonoce. ..
Mezi krásné jarní svátky patří Velikonoce, na které se jen
trochu těším...
Nejhezčí je, když kluci jdou poprvé hrkat, to se seběhne
celá vesnice...
Taky se těším, protože nejsem kluk a nemusím hrkat...
Už se těším na Velikonoce. Na Zelený čtvrtek budeme mít
špenát z kopřiv, ten má bráška rád, protože mu potom
rostou svaly...
Hrkání mě baví, ale trasa, kterou jdeme by mohla být
trochu kratší...
O Velikonočním pondělí chodím s bratrem po vesnici, což
bývá často také únavné....
Dokončení na straně 20

ZASTUPITELSTVO OBCE
Ze zasedání ZO J-M č. 01/2021,
konaného dne 17. 2. 2021
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce (dále jen
„ZO“) v 18:00 hod. Přivítal členy ZO a přítomné
spoluobčany. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno
a vyhlášeno. Informace o místě, době a navrženém
programu zasedání ZO byla zveřejněna na úřední desce
obecního úřadu od 9. 2. 2021, současně způsobem
umožňující dálkový přístup (na „elektronické úřední
desce“) a způsobem v místě obvyklým, hlášením v místním
rozhlase a vývěskách obce. Členové ZO byli svoláni
elektronickou poštou.
S ohledem na ochranu obyvatel a prevence nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, jsou osoby
účastnící se zasedání ZO, povinny užívat ochranu
dýchacích cest (nos a ústa), jako je respirátor a rouška a
dodržovat bezpečnou vzdálenost 2 metry.
Starosta dále konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny
členů ZO a zasedání ZO je usnášeníschopné. Je přítomno 8
členů ZO, omluven je PE z rodinných důvodů.
Použité iniciály členů ZO:
Lukáš Badin (LB), Ing. Ondřej Čáp (OČ), Mgr. Petr Eckl
(PE), Mgr. Svatava Hájková (SH), Milan Hamala (MH), Ing.
Martin 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 a na základě
žádosti navrhl v bodu 02. Kontrola plnění usnesení z
minulého zasedání zastupitelstva obce, o projednání a
vystoupení zástupce žadatele k bodu STUDIO97A s.r.o. –
Žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci (ke
stavbě Základní technická vybavenost (ZTV) obytného
souboru 8 rodinných domů v obci Jezeřany), dále uvedl
opravu chybného textu v bodu 08., kdy správně patří
08. Veřejná zakázka „Obratiště – místní komunikace“
ZO opravený pořad jednání, včetně doplněného bodu
schválilo.
Usnesení č. 01/01/2021
ZO J-M schvaluje následující pořad jednání Zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 01/2021
01. Zahájení (pořad jednání, určení zapisovatele a
ověřovatelů, námitky proti zápisu)
02. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce
03. Zpráva o činnosti
04. Žádosti občanů a organizací
a)Radek Podhrázký, Žádost o souhlas s vybudováním

vjezdu do garáže na pozemku p.č. 1216/60 v k.ú.
Jezeřany,
b) DUR plus, spol. s r.o., Smlouva č. 10300594/001 o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku
p.č. 1491/1 v k.ú. Jezeřany, s E.ON Distribuce, a.s., ke
stavbě „Jezeřany-KAPA WOOD, RD,BD: NN přip.kab.v“

05. Nakládání s majetkem
a)prodej pozemku p.č. 949/5 v k.ú. Maršovice,
b) prodej automobilu CAS 25, Š 706 – RTHP
06. Pronájem garáže od společnosti AGROSPOL, s.r.o.
07. Veřejná zakázka „Místní komunikace Za kostelem“
08. Veřejná zakázka „Obratiště – místní komunikace“
09. Připravované projekty
10. Inventarizace majetku a závazků obce za rok 2020
11. Rozpočtové opatření č.10/2020 a č. 1/2021
12. Diskuse
13. Ukončení
Zápis a výpis usnesení z minulého zasedání ZO byly
zveřejněny na internetových stránkách obce od 21. 12.
2020. Členové ZO neměli vůči zápisu žádné námitky.
Starosta jako zapisovatele určil OČ a jako ověřovatele
navrhl MH a MaH. ZO ověřovatele schválilo.
Usnesení č. 02/01/2021
ZO J-M schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 01/2021 Milana
Hamalu a Ing. Martina Hladůvku.
Ad. 02: Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce
STUDIO97A s.r.o. – Žádost o vydání stanoviska k
projektové dokumentaci (ke stavbě Základní technická
vybavenost (ZTV) obytného souboru 8 rodinných domů v
obci Jezeřany)
Společnost Studio 97A s.r.o. jako zpracovatel dokumentace
stavby Základní technická vybavenost (ZTV) obytného
souboru 8 rodinných domů v obci Jezeřany, objednatele
stavby KAPA WOOD - CZ s.r.o., podala dne 12. 2. 2021
Žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci.
Jedná se o zastavovací studii, návrh typů domů a projekt
obslužné komunikace. Žádost se týká projektové
dokumentace pro podání žádosti o územní řízení a
zároveň o stanovisko k budoucímu bezplatnému převodu
ZTV v této lokalitě do majetku obce.
Starosta umožnil vystoupit zástupci žadatele Ak. arch.
Milanu Navarovi, který seznámil ZO s upraveným návrhem
výstavby 8 rodinných domů. Objasnil záměr a představy
investora. Jedná se o typově stejné RD pro čtyřčlenné
rodiny, dostupné pro běžnou rodinu. Průběh výstavby
bude organizován tak, aby měl co nejméně nepříznivý vliv
na okolí. Místní komunikace bude vybudována ze zámkové
dlažby a po její kolaudaci by měla být převedena bezplatně
do majetku obce.
Na upozornění, že výstavba RD je v blízkosti vinohradů,
kde může docházet k problémům týkajících se postřiků
(chemického ošetření) vinné révy a střelbu na ochranu
před špačky, uvedl, že kupující si musí být vědom toho, že
kupuje dům v blízkosti takové lokality.
ZTV, která zde bude vybudována musí splňovat požadavky
jejich provozovatelů (resp. majitelů). Splaškovou
kanalizaci a vodovod provozuje společnost VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST , a.s., která vydává stanovisko k

převzetí infrastruktury. Majitelem bude sdružení obcí
Vodovody a kanalizace Znojemsko. Je třeba se k věci
vyjádřit, popř. stanovit podmínky, za kterých by obec
převzala ZTV do svého majetku a tato skutečnost bude
upravena smlouvou. ZO souhlasné stanovisko schválilo a
uložilo starostovi je vydat.
Usnesení č. 03/01/2021
ZO J-M schvaluje souhlasné stanovisko k záměru stavby
„Základní technická vybavenost (ZTV) obytného souboru
8 rodinných domů v obci Jezeřany“ a k bezplatnému
převzetí ZTV do majetku obce.
Usnesení č. 04/01/2021
ZO J-M ukládá starostovi vydat stanovisko k záměru
stavby „Základní technická vybavenost (ZTV) obytného
souboru 8 rodinných domů v obci Jezeřany“ a bezplatného
převzetí ZTV do majetku obce za podmínek stanovených
zastupitelstvem obce.

integrovaného záchranného systému (IZS). Vozidlo bylo
připraveno k provozu a vybaveno materiálem za cca 12
000 Kč.
Pořízení techniky
V souladu s uvedeným usnesením byla oslovena
společnost HITL, s.r.o., Dobelice a dne 18. 12. 2020
zakoupen sypač – rozmetadlo zn. MATEV SPR-IX400
celkem za 106 935 Kč a zametač zn. MATEV SWE-H/
M15-60 včetně vany na nečistoty za 167 585 Kč.
Dovybavení traktoru KIOTI provedl dodavatel Jan Holý,
Vémyslice. Zadní závěs pro zapřažení dodaného hákového
nosiče byl dodán v prosinci 2020 a v lednu 2021 byl traktor
dovybaven předními zvedací rameny ZUIDBERG, včetně
montáže, za 71 208,50 Kč.

Vizualizace zástavby RD (Dolní loučky)

Lokalita Na loukách - prodloužení vodovodního řadu,
zatrubnění strouhy
Na základě usnesení ZO starosta dne 14. 12. 2020 objednal
vypracování projektové dokumentace. Zároveň jednal s
projektantem a některými vlastníky pozemků, přes které
vede koryto Jezeřanské strouhy. Souhlas majitelů je
podmínkou zatrubnění, na dotčených pozemcích by mohlo
být zřízeno věcné břemeno. ZO uložilo starostovi jednat.
Usnesení č. 05/01/2021
ZO J-M ukládá starostovi, aby jednal, popř. objednal
vypracování projektové dokumentace ohledně zatrubnění
koryta Jezeřanské strouhy v lokalitě Na loukách.
Zakoupení CAS
Po podepsání kupní smlouvy bylo vozidlo dne 19. 12. 2020
převzato v Dubňanech, hasiči pod vedením Lukáše Badina
a převezeno do obce. Prostřednictvím zástupce
společnosti EZ Invest bylo k tomuto dni uzavřeno
pojištění z provozu vozidla (povinné ručení), které bylo
začátkem února ukončeno z důvodu zařazení vozidla do

Nová cisternová automobilová stříkačka KAROSA CAS K 25-L 101

Lesní hospodářství

Ad 03. Zpráva o činnosti

V rámci těžebních prací, provedených v listopadu a
prosinci 2020, bylo vytěženo 160,8 m3 dřeva, z toho bylo
95 m3 prodáno zájemcům z řad občanů obce a 15,8 m3
společnosti JAVAZD, s.r.o. 50 m3 bylo uskladněno a bude
prodáno až následně. V letošní roce by měly být
realizovány prořezávky na 2,08 ha lesa a těžba 200 m3
dřeva.

Starosta informoval o své činnosti a seznámil ZO s
problematikou za přechozí období:

Dodatek ke smlouvě příkazní byl s odborným lesním
hospodářem podepsán dne 10. 12. 2020. Dne 3. 2. 2021
byly orgánu státní správy lesů (MěÚ Moravský Krumlov,
odbor životního prostředí) v souladu s § 40 lesního zákona
odeslány souhrnné údaje lesní hospodářské evidence za
rok 2020.
Dne 7. 1. 2021 bylo na KÚ JMK, odbor životní prostředí
odesláno ohlášení žadatele o poskytnutí finančního
příspěvku na hospodaření v lesích pro rok 2021 ve výši 14
000 Kč a dne 9. 2. 2021, ve smyslu ustanovení § 40 lesního
zákona, byly orgánu státní správy lesů (odbor životního
prostřední MěÚ Moravský Krumlov) předány Souhrnné
údaje lesní hospodářské evidence za rok 2020.
Odpadové hospodářství
Pravidla MESOH a Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů byly zveřejněny na úřední desce od
10. 12. 2020 do 4. 1. 2021. Vyhláška nabyla účinnosti od 1.
1. 2021. Dne 12. 1. 2021 byla vyhláška odeslána na odbor
dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra, který
konstatoval, že nebyla shledána v rozporu se zákonem.
S účinností od 1. 1. 2021 platí nový zákon č. 541/2020 Sb.,
o odpadech. Prováděcí vyhláška o podrobnostech s
nakládání s odpady doposud vydána nebyla. V průběhu
roku bude nutné upravit obecně závazné vyhlášky o
místních poplatcích a o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství obce. Zákonem bylo nově
zavedeno placení poplatku za ukládání odpadů na skládku
a zároveň byla nově zavedena možnost uplatnit tzv. třídící
slevu. Poplatek bude hradit původce, tedy obec a bude
nutno tyto skutečnosti uplatnit i do smluvních podmínek
se svozovou společností. Dále je nezbytné oznámit
uplatnění slevy provozovateli skládky, což jsme učinili
právě prostřednictvím svozové firmy a zároveň jí udělili
plnou moc zejména za účelem zajištění agendy spojené s
ukládáním odpadů na skládku, včetně placení poplatků a
uplatnění tzv. slevy (ukládání odpadů ve sníženém dílčím
poplatku). Poplatek pro rok 2021 činí 800 Kč za tunu,
snížený poplatek 500 Kč za tunu, do množství 158,8 tun
(200 kg na obyvatele a rok).
Hospodaření obce
Schválený rozpočet pro rok 2021 a střednědobý výhled
rozpočtu na období 2022 - 2023 byly zveřejněny na úřední
desce od 10. 12. 2020 do 4. 1. 2021. Byl proveden podrobný
rozpis rozpočtu, ve kterém byly zapracovány ukazatele
schválené ZO a to podle platné rozpočtové skladby. Další
změny rozpočtu bude potřeba řešit rozpočtovými
opatřeními.

Účast na jednáních
15. 12. 2020, 70. členská schůze DSO MK, Petrovice
Byl projednán návrh rozpočtu 2021, návrh střednědobého
výhledu rozpočtu na roky 2022-2024, smlouvy o
poskytnutí dotace od Nadace ČEZ v roce 2020 a návrhy pro
rok 2021, pořízení křovinořezů a jejich převod na obce a
akce Moravskokrumlovskem na kole.
17.12.2020, valná hromada ZSO VaK Znojemsko, Znojmo
Byl projednán návrh výše členského příspěvku na rok
2021, návrh rozpočtu svazku na rok 2021, SVR na období
2022 – 2024 a informace o ceně vodného a stočného pro
rok 2021.
Poskytování informací
V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, zveřejnila obec na úřední desce
Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací
za rok 2020, a to ve dnech od 28. 1. 2021 do 28. 2. 2021. V
roce 2020 byly evidovány dvě žádosti, odpovědi jsou
zveřejněny na internetových stránkách obce.
Jednání o dodatku kupní smlouvy
Advokátní kancelář Solvia připravila návrh Dodatku č. 1
kupní smlouvy s dohodou o zřízení předkupního práva a
práva zpětné koupě uzavřené dne 25. 2. 2014 a dohodu o
zřízení zákazu zcizení a zatížení, který spolu s průvodním
dopisem, starosta zaslal dne 20. 1. 2021 kupujícímu. Dne
10. 2. 2021 obec obdržela odpověď kupujícího, který uvedl,
že principiálně s postupem navrženým obcí souhlasí, ale
dalším jednání pověřil svého právního zástupce. Požádal,
aby se na něho obec obrátila s návrhem příslušných smluv,
které návrh dodatku předpokládá, aby mohl vyjednat
všechny nezbytné podrobnosti. Další příprava právních
dokumentů a jednání, předpokládá další spolupráci s
advokátem (advokátní kanceláří) a je třeba počítat s
finanční náročností těchto kroků. ZO uložilo starostovi
jednat.
Usnesení č. 06/01/2021
ZO J-M ukládá starostovi, aby ve věci Kupní smlouvou ze
dne 25. 2. 2014, realizoval ve spolupráci a advokátem
kroky k přijetí dodatku kupní smlouvy a jednání s právním
zástupcem kupujícího, tak aby byl naplněn účel, pro který
byla uvedená kupní smlouva uzavřena.
Projekt „Malá komunální technika IV“ – darovací
smlouva
Dne 17. 6. 2020 ZO usnesením č. 07/03/2020 schválilo
přijetí dotace od sdružení Energoregion 2020 ve výši 62
000 Kč formou finančního daru na zakoupení malé
komunální techniky. Následně byl projekt realizován a byl
pořízen traktorový nosič kontejnerů. V rámci administrace
a vyúčtování dotace, dne 16. 12. 2020 obec obdržela
nabídku na zvýšení finančního daru na 79 333 Kč a
starosta souhlasil a podepsal darovací smlouvu.

Tímto byl navýšen finanční dar o 17 333 Kč a finanční
prostředky byly použity na financování uvedeného
projektu. ZO se zvýšení členského příspěvku souhlasilo a
bezúplatný převod schválilo.
Usnesení č. 07/01/2021
ZO J-M schvaluje přijetí dotace a darovací smlouvu se
sdružením Energoregion 2020, jako dárcem, formou
finančního daru ve výši 79 333 Kč na zakoupení malé
komunální techniky, v rámci projektu „Malá komunální
technika IV“.
Stavba „Větrolamy V1 a V2 v k.ú. Vedrovice a Jezeřany“
ZO svým usnesením č. 12/02/2018 ze dne 18. 4. 2018
schválilo realizaci větrolamů V1 a V2 v k.ú. Vedrovice a v
k.ú. Jezeřany, na obecních pozemcích, konkrétně části
větrolamu V1 na pozemku p.č. 2655 a části větrolamu V2
na pozemku p.č. 2632, v souvislosti s komplexními
pozemkovými úpravami v k.ú. Zábrdovice u Vedrovic a
Vedrovice, části k.ú. Jezeřany, části k.ú. Kubšice a části k.ú.
Moravský Krumlov, které byly realizovány v letech 2011 až
2014. V souladu s výše uvedeným starosta dne 14. 1. 2021
podepsal Smlouvu o udělení souhlasu k provedení
stavebního záměru (stavby) Větrolamy V1 a V2 v k.ú.
Vedrovice a Jezeřany, jejímž předmětem je udělení
souhlasu vlastníka pozemku s provedením a umístěním
stavby.

Podávání žádostí o dotaci z rozpočtu obce
V souladu s čl. III. odst. 2 Směrnice č. 1/2015 Zásady
poskytování dotace z rozpočtu Obce Jezeřany-Maršovice je
termín pro podání žádostí do 31. ledna příslušného
kalendářního roku. V daném termínu nebyla podána žádná
žádost, resp. jednu žádost podalo MS SOBOTKA JezeřanyMaršovice, z.s. Proto bude termín pro podání žádosti v
letošním roce prodloužen do 31. 3. 2021. K posunutí
termínu dochází s ohledem na současnou
epidemiologickou situaci a omezení vyplývající z
nouzového stavu a vyhlášených mimořádných opatření.
Projednání podaných žádostí bude probíhat jako obvykle a
poskytování dotací bude projednáno na příštím zasedání
ZO.
Revitalizace CVP
Dne 17. 12. 2020 se uskutečnilo společné jednání s
projektanty nad pracovní verzí studie revitalizace CVP.
Následně byl návrh k dispozici a k připomínkám členům
ZO. Konkrétní připomínky a náměty, které od členů ZO
zazněly, projektanti zapracují a následně by se mohla
uskutečnit za účasti projektantů veřejná diskuse. Její
termín bude včas oznámen, s ohledem na
epidemiologickou situaci, by se mohla uskutečnit v měsíci
dubnu 2021.

Ukázky ze Studie centrálních prostor

VZP ČR - kontrola plateb na veřejné zdravotní pojištění

Ad.04: Žádosti občanů a organizací

Dne 4. 2. 2021 zaměstnanec VZP ČR proved kontrolu
plateb pojistného na veřejném zdravotním pojištění a
dodržování ostatních částí povinností plátce pojistného za
období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2020. Ke dni kontroly nebyly
zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR, jen drobné
evidenční nedostatky.

a) Radek Podhrázký, Žádost o souhlas s vybudováním
vjezdu do garáže na pozemku p.č. 1216/60 v k.ú. Jezeřany

Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělu v k.ú.
Kubšice
Dne 9. 2. 2021 obdržela obec výzvu k přistoupení k řízení o
pozemkových úpravách, týkající se řízení o jednoduchých
pozemkových úpravách – upřesnění přídělu v k.ú. Kubšice,
které bylo zahájeno dne 3. 10. 2020. Výzva byla obci
zaslána, protože zemním obvodem sousedí pozemky
zahrnuté do pozemkových úprav s katastrem obce. Tyto
pozemkové úpravy nejsou pro obec natolik důležité, aby k
nim přistoupila jako účastník řízení.
Stravenkový paušál
Od 1. 1. 2021 může zaměstnavatel, v souladu se zákoníkem
práce a § 6 odst. 9 písm. b) zákona o dani z příjmů,
poskytovat zaměstnancům peněžitý příspěvek na
stravování. Doposud mohla obec, v souladu se Směrnicí č.
2/2014 o poskytování stravování, poskytovat příspěvek na
stravování jen prostřednictvím dovozu obědů a nebylo
možno poskytnout příspěvek na jiný způsob stravování.
Starosta ZO předložil návrh Směrnice č. 1/2021 o
poskytování příspěvku na stravování, která umožňuje obci
poskytnout zaměstnancům obce příspěvek na stravování
ve výši 70 % horní hranice stravného, které lze poskytovat
zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě
trvající 5 až 12 hodin, tedy 75 Kč za každý odpracovaný
den. Příspěvek poskytovaný na stravování bude
zaměstnanci poskytnut spolu se mzdou za daný
kalendářní měsíc a zaměstnanec se může sám rozhodnout,
jak ho využije. Příspěvek obdrží i zaměstnanci, kteří
možnost odebírat dovážené obědy nevyužívali. Celkové
náklady na poskytování příspěvku zaměstnancům na
stravování budou ročně činit cca 80 000 Kč, což je cca o 50
000 Kč více jak doposud, protože ho budou čerpat všichni
zaměstnanci obce. Jedná se o jediný benefit, který
zaměstnanci obce mají. Bude záležet na nich, jakým
způsobem tento příspěvek na stravování použijí, ať již na
obědy dovážené (nadále budou realizovány jako služba pro
seniory), v restauraci či vlastní.
Aby mohl být stravenkový paušál poskytován i uvolněným
členům ZO, a to za obdobných podmínek jako
zaměstnancům obce, potom v souladu s ustanovením § 80
odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona o obcích, je potřeba, aby
Směrnice, resp. tuto skutečnost, schválilo ZO. Je
navrhováno, aby stravenkový paušál byl poskytován již od
1. 1. 2021. ZO stravenkový paušál schválilo.
Usnesení č. 08/01/2021
ZO J-M schvaluje Směrnice č. 1/2021 o poskytování
příspěvku na stravování a poskytnutí příspěvku na
stravování uvolněným členům zastupitelstva obce za
obdobných podmínek a výše jako zaměstnancům obce.

Žadatel žádá o souhlas s vybudováním vjezdu do garáže,
která se nachází na pozemku p.č. st. 348 v k.ú. Jezeřany.
Vjezd by se měl nacházet na obecním pozemku p.č.
1216/60 v k.ú. Jezeřany a bude ze zámkové dlažby. Souhlas
lze učinit v souladu se schváleným postupem ZO a se
žadateli může být podepsána smlouva o právu provést
stavbu s tím, že vjezdu bude realizován v součinnosti s
konečným řešením místní komunikace Za kostelem.
RP oznámil starostovi osobní podjatost, protože je
žadatelem. ZO smlouvu schválilo.
Usnesení č. 09/01/2021
ZO J-M schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu, jejímž
předmětem je vybudování vjezdu do garáže (p.č. st. 308),
nacházejícího se na pozemku p.č. 1216/60, v k.ú. Jezeřany,
pro žadatele Radek Podhrázský, bytem Jezeřany-Maršovice
320.
b) DUR plus, spol. s r.o., Smlouva č. 10300594/001 o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku
p.č. 1491/1 v k.ú. Jezeřany, s E.ON Distribuce, a.s., ke
stavbě „Jezeřany-KAPA WOOD, RD,BD: NN přip.kab.v“
Obec obdržela od společnosti DUR plus, spol. s r.o., která
zastupuje společnost E.ON Distribuce, a.s., dne 21. 1. 2021
žádost o souhlas se stavebním záměrem a návrh na
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene týkající se pozemku p.č. 1491/1, v k.ú. Jezeřany,
ke stavbě „Jezeřany-KAPA WOOD, RD,BD: NN přip.kab.v“.
Na základě schválení smlouvy bude vybudována přípojka
NN k rodinným domům nacházejícím se na pozemcích
náležejících k bývalému č.p. 71 a následně bude ZO
předložena smlouva o zřízení věcného břemene.
Před hlasováním byla dána možnost sdělit ZO a
přítomným občanům své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a
ZO smlouvu schválilo.
Usnesení č. 10/01/2021
ZO J-M schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030059429/001, mezi Obcí JezeřanyMaršovice a E.ON Distribuce, a.s., k pozemku p.č. 1491/1 v
k.ú. Jezeřany, jejímž předmětem je realizace stavby s
názvem „Jezeřany-KAPA WOOD, RD,BD: NN přip.kab.v“.
Ad. 05: Nakládání s majetkem
a) prodej pozemku p.č. 949/15 v k.ú. Maršovice
Záměr obce prodat obecní pozemek p.č. 949/5, v k.ú.
Maršovice, byl řádně schválen usnesením ZO č. 24/04/2020
ze dne 16. 9. 2020 a vyvěšen na úřední desce ve dnech 1.
12. 2020 do 11. 2. 2021. Žádost v zalepené obálce podali v
termínu do 17:00 hod. dne 10. 2. 2021 dva zájemci. Dne 1.
2. 2021 Ing. Michal Bíla (nabídka č. 1) a dne 10. 2. 2021
Lubomír Čáp (nabídka č. 2). Zalepené obálky byly
předloženy ZO, byly rozlepeny a byl zkontrolován jejich
obsah tak, zda žádosti obsahují všechny náležitosti
uvedené v záměru. Nabídka č. 1 splňuje požadované
náležitosti a nabídková kupní cena činí 306 000 Kč.

Nabídka č. 2 splňuje požadované náležitosti a nabídková
kupní cena činí 300 000 Kč.
S ohledem na skutečnost, že zájemce Ing. Michal Bíla
předložil nejlepší nabídku, která obsahuje nejvyšší
nabídkovou kupní cenu, je navrhováno, aby ZO schválilo
prodej uvedeného pozemku tomuto zájemci za cenu 306
000 Kč. Zároveň je ZO předložen návrh kupní ceny.
Uvedený postup respektuje požadavek realizovat prodej
pozemku za cenu tržní (v místě a čase obvyklou) a zároveň
s péčí řádného hospodáře. Prodejem pozemku bude
realizován záměr obce prodat uvedený pozemek. Kupující
rovněž uhradí správní poplatek na vklad do KN. ZO prodej
a smlouvu schválilo.
Usnesení č. 11/01/2021
ZO J-M schvaluje v ýsledek v ýběrového řízení
realizovaného obálkovou metodou, kdy ze dvou zájemců
předložil nejvyšší nabídkovou kupní cenu ve výši 306 000
Kč zájemce Ing. Michal Bíla.
Usnesení č. 12/01/2021
ZO J-M schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 949/5, o
výměře 269 m2, zahrada, v k.ú. Maršovice, za cenu 306 000
Kč, Ing. Michalu Bílovi, bytem Jezeřany-Maršovice 340.
Usnesení č. 13/01/2021
ZO J-M schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí JezeřanyMaršovice jako prodávajícím a Ing. Michalem Bílou jako
kupujícím, jejímž předmětem je prodej obecního pozemku
p.č. 949/5, v k.ú. Maršovice.
b) prodej automobilu CAS 25, Š 706 - RTHP
Na základě doporučení zastupitelů a členů Jednotky SDH
Jezeřany-Maršovice, byla koncem roku 2019 bezúplatně
převedena cisternová automobilová stříkačka CAS 25 –
Š706 RTHP Obcí Chvalčov, která sloužila pro potřeby JSDH
a jako zdroj vody pro případný požární zásah v obci. Aby
mohla stříkačka sloužit svému účelu, bylo potřeba provést
její úpravy a opravy. Přestože členové Jednotky SDH si
některé věci opravili sami, tak jenom nutné opravy a
náhradní díly stály cca 35 000 Kč. Po roce obec obdržela
nabídku na novější vozidlo – cisternovou automobilovou
stříkačku CAS K 25 - L 101, rok výroby 1988, vybavenou
novou nástavbou a dalším vybavením. Vozidlo bylo
zakoupeno od Města Dubňany za 100 000 Kč. Již při koupi
tohoto vozidla byl předpoklad, že staré vozidlo bude
prodáno.
S ohledem na skutečnost, že vlastnit dvě stříkačky je pro
obec neúnosné ja navrhováno vozidlo prodat. Není
potřeba zveřejňovat záměr prodat vozidlo, ale dle § 39
odst. 2 zákona o obcích, je při úplatném převodu majetku
sjednat cenu zpravidla ve výši, která je v daném místě a
čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem.
Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o
cenu nižší než obvyklou. Není-li odchylka od ceny obvyklé
zdůvodněna, je právní jednání neplatné. Starosta nechal
vypracovat znalecký posudek o ceně a technickém stavu
vozidla soudním znalcem Ing. Rostislavem Vedralem,
který stanovil časovou cenu vozidla na 36 320 Kč.
Obec dne 19. 1. 2021 obdržela nabídku na odkoupení
vozidla za částku 40 000 Kč od pana Zdeňka Selnera,
bytem Moravské náměstí 136, Pohořelice. S ohledem na

S ohledem na výše uvedené je možné stříkačku za cenu 40
000 Kč prodat.
RP a LB sdělili, že by bylo vhodnější zveřejnit nabídku na
prodej vozidla na obecních stránkách, aby se mohli
vyjádřit i jiní zájemci. V následné diskuzi ohledně
možností prodeje tento požadavek převážil. ZO uložilo
starostovi nabídku zveřejnit.
Usnesení č. 14/01/2021
ZO J-M ukládá starostovi, aby zveřejnil prodej speciálního
cisternového automobilu Karosa CAS 25 - Š 706 RTHP, r.z.
6B5 6168, s tím, že rozhodnutí o prodeji bude učiněno na
příštím zasedání zastupitelstva obce, na základě
předložených nabídek.
Ad.06: Pronájem garáže od společnosti AGROSPOL, spol.
s r.o.
Obec zejména v minulém roce pořídila pro potřeby obce a
Jednotky SDH techniku, kterou je potřeba garážovat ve
vhodných prostorách (hasičský automobil Karosa CAS K
25-L 101, traktor, návěs PORTÝR 3, sypač a zametač).
Proto by bylo vhodné využít nabídky společnosti
AGROSPOL, spol. s r.o. a pronajmout si prostory bývalých
dílen o užitné ploše 167 m2. Výše nájemného by činila 7
000 Kč měsíčně, včetně elektrické energie a plynu. Dle
znaleckého posudku, který vypracoval znalec Ing. Miroslav
Krajíček, odpovídá výše nájemného ceně v čase a místě
obvyklé, což je 39 Kč/m2. ZO pronájem schválilo.
Usnesení č. 15/01/2021
ZO J-M schvaluje pronájem provozní místnosti garáže, o
užitné ploše 167 m2, v objektu nemovitosti zemědělské
stavby bez č.p. (dříve „Dílny“) v zemědělském areálu, za
nájemné 7 000 Kč měsíčně včetně energií, od společnosti
AGROSPOL, spol. s r.o., se sídlem Jezeřany-Maršovice 302,
za účelem provozování garáže obecní techniky.
Ad.07: Veřejná zakázka „Místní komunikace Za
kostelem“
ZO na svém zasedání dne 9. 12. 2020 usnesením č.
10/05/2020 schválilo realizaci projektu „Dokončení
povrchu místní komunikace v lokalitě Za kostelem“, jehož
předmětem je dokončení stavby zpevněných ploch v
lokalitě Za kostelem, místní komunikace, napojení
komunikace v obytné zóně na stávající komunikaci před
sportovním areálem a parkoviště, v předpokládané výši
cca 4 500 000 Kč. V lokalitě Za kostelem je dokončena
výstavba rodinných domů a je možno řešit dokončení
zahájené akce, která obdržela stavební povolení v roce
2007 (I. etapa) a v roce 2017 (II. etapa).
Na základě posouzení projektové dokumentace a
aktualizace položkového rozpočtu stavby, resp. výkazu
výměr, které provedl Ing. Martin Smělý, bude možné
realizovat výběrové řízení na dodavatele a uvedenou
stavbu dokončit. Rozpočet stavby po aktualizaci dosahuje
částky cca 5 500 000 Kč (viz. předložené rozpočty), takže
pro úspěšné dokončení je potřeba navýšit finanční
prostředky v letošním rozpočtu. Dalším předpokladem
úspěšné realizace této akce je její příprava, zejména
realizovat výběrové řízení na dodavatele stavby a následné
zajištění technického, popř. autorského dozoru, takže

Místní komunikace Za kostelem I. etapa

pro úspěšné dokončení je potřeba navýšit finanční
prostředky v letošním rozpočtu. Dalším předpokladem
úspěšné realizace této akce je její příprava, zejména
realizovat výběrové řízení na dodavatele stavby a následné
zajištění technického, popř. autorského dozoru, takže
potřeba další finančních prostředků. Dále je potřeba
realizovat veřejnou zakázku opravy splaškové kanalizace.
ZO veřejnou zakázku schválilo a uložilo starostovi jednat.
Usnesení č. 16/01/2021
ZO J-M schvaluje veřejnou zakázku „Místní komunikace
Za kostelem“, jejíž předmětem je dokončení zpevněných
ploch v obytné zástavbě Za kostelem, nacházející se na
pozemcích p.č. 1216/64, 1216/66, 1216/76, 1216/80,
1216/81, 1216/84, 1216/141, 1216/144, 1216/153, 1216/197

a 2349, v k.ú. Jezeřany a p.č. 1459/5, 1459/6 a 1486, v k.ú.
Maršovice,
a) jako veřejnou zakázku s vyhlášením,
b) předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 4 500
000 Kč bez DPH,
c) seznam přímo obesílaných dodavatelů,
d) složení hodnotící komise ve složení Ing. Petr Slavík, Ing.
Ondřej Čáp, Milan Hamala, náhradník Ing. Martin
Hladůvka.
Usnesení č. 17/01/2021
ZO J-M pověřuje a ukládá starostovi, ve věci veřejné
zakázku malého rozsahu s v yhlášením „Místní
komunikace Za kostelem“, realizovat poptávkové řízení na
zajištění inženýrské činnosti pro průběh realizace stavby,
popř. realizaci výběrového řízení.

Místní komunikace Za kostelem II. etapa

Ad. 08: Veřejná zakázka „Obratiště – místní komunikace“
V souladu s usnesením č. 12/05/2020 ze dne 9. 12. 2020
oslovil starosta společnost MIKO Neslovice s.r.o. ohledně
dokončení stavby „Obratiště pro osobní automobily“ v
lokalitě v Maršovicích na Výhoně, Je vybudované vlastní
obratiště, ale místní komunikace vedoucí k obratišti je ve
špatném technickém stavu a dopravní situace v této
lokalitě je velmi špatná. Nabídka společnosti MIKO
Neslovice s.r.o. činí cca 690 000 Kč za kompletní
vybudování komunikace, vybudování kanalizační vpusti a
její připojení na stávající dešťovou kanalizaci. Nabídka
odpovídá cenám v místě a čase obvyklým. ZO veřejnou
zakázky a dodavatele schválilo a uložilo starostovi
podepsat smlouvu o dílo.
Usnesení č. 18/01/2021
ZO J-M schvaluje veřejnou zakázku „Obratiště – místní
komunikace“, jejíž předmětem je vybudování místní
komunikace k obratiště pro osobní automobily v lokalitě
Výhon, nacházející se na pozemku p.č. 911/2 a p.č. 1494/1,
v k.ú. Maršovice,
a) jako veřejnou zakázku s oslovením,
b)stanoví její předpokládanou hodnotu ve výši 600 000 Kč
bez DPH.
Usnesení č. 19/01/2021
ZO J-M schvaluje veřejnou zakázku „Obratiště – místní
komunikace“, jako veřejnou zakázku, která bude zadána
přímo jednomu dodavateli, kterým bude společnost MIKO
Neslovice s.r.o., Hlavní 38, 664 91 Neslovice, IČO:
07662157, s odůvodněním, že společnost realizovala I.
etapu výstavby a předložila nabídku, kterou je připravena
operativně realizovat.
Usnesení č. 20/01/2021
ZO J-M pověřuje starostu ve věci veřejné zakázky
„Obratiště – místní komunikace“, aby uzavřel smlouvu o
dílo s vybraným dodavatelem.
Ad. 9: Připravované projekty
Dlouhodobým problémem v obci, zejména v místech, kde
končí místní komunikace a navazuje polní cesta, je
skutečnost že při deštích stéká z přilehlých polí voda a
bláto, které znečišťuje místní komunikace, popř. zanáší
dešťovou kanalizaci. Jedním ze způsobů, které mohou
alespoň částečně zabránit neustálým zaplavováním těchto
komunikací blátem jsou tzv. horské vpusti, které na
několika místech v obci byly v minulosti vybudovány.
Na základě místní znalosti a zkušenostech z minulosti
byla vytipována nejvíce exponovaná místa a v rámci
spolupráce a po obhlídce jednotlivých míst, předložila
společnost MIKO Neslovice s.r.o. nabídky na realizaci
následujících akcí, kterými jsou:
1. „Horská vpusť na Výhoně v Jezeřanech“, na cestě za RD
č.p. 113 a 114 (horská vpusť včetně vsakovací jímky), na
pozemku p.č. 1491/4 v k.ú. Jezeřany, za cenu 90 750 Kč,
2. „Oprava dešťové šachty“ v Jezeřanech pod Výhonem,
před RD č.p. 111 a 116, na pozemku p.č. 1491/4 v k.ú.
Jezeřany, za cenu 30 250 Kč,
3. „Horská vpusť včetně odvodnění u RD č.p. 44 a 45“ v
Jezeřanech (zhotovení horské vpusti včetně opravy

stávající dešťové šachty a napojení horské vpusti na tuto
šachtu, oprava stávající komunikace a upravení části
cesty), na pozemku p.č. 2357/2 v k.ú. Jezeřany, za cenu 186
521 Kč,
4. „Horská vpusť na Výhoně v Maršovicích“, za RD č.p.322
(zhotovení horské vpusti, přípojky do dešťové kanalizace,
včetně nových obrubníků a opravy komunikace a její
rozšíření o 45 m2), na pozemku p.č. 911/70 v k.ú.
Maršovice, za cenu 329 423 Kč,
5. „Horská vpusť u transformátoru“ v Maršovicích, vedle
RD č.p.229 (prodloužení horské vpusti a napojení na
stávající, oprava komunikace kolem horské vpusti), na
pozemku p.č. 1487/3 v k.ú. Maršovice, za cenu 89 540 Kč.
6. Zároveň obec obdržela nabídku na akci „Oprava výtluků
místních komunikací“ (cca 15 t ACO8), za cenu 90 750 Kč.
Bylo by vhodné vyčlenit finanční prostředky a jednotlivé
akce realizovat za účelem zlepšení situace na jednotlivých
místech. S ohledem na finanční náročnost akcí by bylo
možné uskutečnit část z nich v letošním roce a část v roce
2022.
Další akce, které by bylo vhodné připravit (doplnění
stávajících projektů), je akce „Fasáda MŠ“ a „Fasáda OB“,
které by se mohly vysoutěžit a připravit pro realizaci v
roce 2022. ZO veřejné zakázky schválilo.
Usnesení č. 21/01/2021
ZO J-M schvaluje s realizací veřejných zakázek s výběrem
„Horská vpusť na Výhoně v Jezeřanech“, jejímž
předmětem je vybudování horské vpusti a „Oprava dešťové
šachty“, jejímž předmětem je oprava dešťové šachty, oboje
na pozemku p.č. 1491/4 v k.ú. Jezeřany a „Oprava výtluků
místních komunikací“, jejímž předmětem je oprava
výtluků na místních komunikacích v obci.
Ad. 10: Inventarizace majetku a závazků obce za rok
2020
Inventarizace byla provedena v určených termínech
jednotlivými inventarizačními komisemi. Jak vyplývá z
provedené inventarizace, je stav majetku obce ke dni 31.
12. 2020 ve vybraných účtech následující (přírůstek (+) –
úbytek (-)):
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (číslo účtu 021) +
90 185 Kč, celkem 243 400 Kč, stavby (021) + 1 384 51 Kč,
celkem 24 702 577,60 Kč, samostatné hmotné movité věci
(s pořizovací cenou nad 40 000 Kč), (022) + 1 648 301,96
Kč, celkem 2 745 639,96 Kč, drobný dlouhodobý hmotný
majetek (s pořizovací cenou do 40 000 Kč), (028) + 44
103Kč a - 26 000,91 Kč, celkem 2 529 678,12 Kč, pozemky
(031) + 10 127,57 Kč a - 6 076,51 Kč, celkem 13 603 291,44
Kč, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (místní
komunikace Za kostelem, Pérka) (042) + 9 228 692,57 Kč a
- 2 932 819,57 Kč, celkem 8 710 216,45 Kč, materiál na
skladě (dřevo) + 60 000 Kč, celkem 60 000 Kč.
Při inventarizaci za rok 2020 nebyly zjištěny žádné
inventarizační rozdíly a s návrhem na vyřazení majetku
byl vyjádřen souhlas. ZO inventarizaci schválilo.
Usnesení č. 22/01/2021
ZO J-M schvaluje Inventarizaci majetku a závazků obce za
rok 2020.

Ad. 10: Rozpočtové opatření č.10/2020 a č. 1/2021
Rozpočtové opatření č. 10/2020
RO upravuje příjmy a výdaje rozpočtu roku 2020, kdy na
konci roku došlo k příjmům a výdajům, které nebyly v
rozpočtu dostatečně zohledněny. RO č. 10/2020 bylo
provedené starostou ke dni 30. 12. 2020. Na příjmové
stránce došlo k navýšení daně z nemovitých věcí o 23 000
Kč, přijetí dotace na školení členů Jednotky SDH o 10 400
Kč a daru od sdružení Energoregion 2020 ve výši 79 400
Kč. Ve výdajích se jedná zejména o opravu a doplnění
traktoru předním závěsem 48 000 Kč, spotřebu elektřiny
na veřejné osvětlení o 12 700 Kč, odměn a pojistné na
zdravotní pojištění zastupitelstva obce o 9 900 Kč.

PRODEJ DŘEVA

Rozpočtové opatření č. 1/2021
RO upravuje příjmy a výdaje rozpočtu pro rok 2021, jejichž
potřeba vyvstala na základě nevyčerpaných výdajů z roku
2020, nově schválených a upravených výdajů, které bude
potřeba realizovat.
RO upravuje v příjmech těžbu a prodej dřeva (+ 280 000
Kč), prodej pozemků (+ 260 000 Kč) a prodej vozidla CAS (+
40 000 Kč). Ve výdajích zejména náklady na těžbu v lese (+
85 000 Kč), navýšení investic na akce „Místní komunikace
Za kostelem“, „Obratiště – místní komunikace“, „Horská
vpusť“ (+1 800 000 Kč), úhrada zádržného za akci
„Pérka“ (520 000 Kč), Příprava projektové dokumentace na
akce „Fasáda MŠ“ a „Fasáda OB“ (2 x 20 000 Kč), oprava v
obecním bytě (+ 25 000 Kč), pronájem garáže na obecní
techniku (+ 84 000 Kč), zavedení stravenkového paušálu
(+ 80 000 Kč). Navýšení výdajů oproti příjmům činí 2 169
200 Kč. Navýšení bude pokryto přebytkem hospodaření z
let minulých. K 31. 12. 2021 činil tento přebytek celkem 4
793 996, 67 Kč, takže když odečteme uvedené navýšení a
již vyčleněnou částku 1 022 000 Kč, zbývá rezerva (k
případnému přerozdělení) částka cca 1 600 000 Kč.
Usnesení č. 23/01/2021
ZO J-M schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2020, které
provedl starosta ke dni 30. 12. 2020.
Usnesení č. 24/01/2021
ZO J-M schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021.
Ad. 12: Diskuse
V diskusi zaznělo:
BR(o) sdělil, že za občany bydlící v dané lokalitě nadále
nesouhlasí s uvažovanou výstavbou požární zbrojnice ve
školním areálu. Příjezd do této lokality je přes místní
komunikaci, která se nachází na jejich pozemcích.
Ad. 13: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným občanům za
účast, a ukončil zasedání v 20:30 hod.
Poznámka redakce:
tento text za zasedání ZO má pouze informativní charakter.
Kompletní zápisy ze zasedání ZO jsou k dispozici k
nahlédnutí na obecním úřadě a zveřejněny na internetových
stránkách obce
http://www.jezerany-marsovice.cz/dokumenty/zapisy-ausneseni-2021/index.php

Obec J-M oznamuje občanům, že v souladu s plánem
těžby v obecních lesích, bude opět v letošním roce
provádět, prostřednictvím odborné firmy, předmýtní
nahodilou těžbu dřeva.
Cena surových kmenů stromů (zejména dubu, min.
akátu) bude 1 200 Kč za m3, přičemž 1 fůra dřeva bude
představovat 5 až 6 m3. Dopravu na místo určení
provede firma za poplatek 200 Kč bez DPH za m3.
Zájemci o dřevo se mohou průběžně přihlásit na
obecním úřadě, telefonicky či e-mailem. V případě
většího zájmu se bude těžba realizovat i během roku.

HISTORIE
Židovské základy Velikonoc
V minulých letech jsem se zabývali jak křesťanským, tak i
předkřesťanským (pohanským) původem velikonočních
svátků. Co však doposud bylo zanedbáno, jsou židovské
kořeny jarních slavností, které představují fundament
Velikonoc křesťanských, které integrovaly i staré evropské
tradice. Židovský svátek Pesach se v mnohém od
evropských Velikonoc odlišuje, nelze však popřít, že
především křesťanský kult, který evropskou kulturu staletí
ovlivňoval, přejal v zásadě hlavní prvek oslav – slavnostní
večeři – do
liturgie (bohoslužby), která je stěžejním
prvkem náboženského života křesťanů.
Tak se tedy vydejme po stopách událostí, které se odehrály
před více než třemi tisíci lety a zanechaly hlubokou stopu
jak v lidské paměti, tak i v kulturách, které ovlivnily.
„Třikrát v roce budeš slavit mé slavnosti“ (Ex 23,14). „Každý z
vás, kdo je mužského pohlaví, se ukáže třikrát v roce před
tváří Hospodina, tvého Boha, na místě, které on vyvolí: při
slavnosti nekvašených chlebů, při slavnosti týdnů a při
slavnosti stánků“ (Dt 16,16).
Tolik starozákonní texty o ustanovení židovské tradice tzv.
poutních neboli velkých svátků. Jako první je jmenován
svátek nekvašených chlebů – tedy Pesach čili Velikonoce.
Jen pro pořádek dodejme, že slavnost týdnů je svátek
Šavuot - Letnice (připomíná den, kdy Hospodin daroval
Mojžíšovi Tóru - Zákon na Sinaji) a slavnost Stánků je tzv.
Sukot (oslavuje sklizeň). Při těchto svátcích se měl každí
Žid vypravit na pouť do Jeruzaléma, aby zde patřičně
oslavil dny díků a radosti. Kromě vzpomínky na určitou
událost dějin spásy (vyvedení z Egypta, zákonodárství na
Sinaji, putování pouští) bylo obsahem těchto svátků také
poděkování za úrodu (ječmen o Velikonocích, pšenice o
Letnicích, víno a ovoce o svátku Stánků).
„Čtrnáctého dne prvního měsíce navečer bude Hospodinův
hod beránka. Patnáctého dne téhož měsíce začne
Hospodinova slavnost nekvašených chlebů; po sedm dní
budete jíst nekvašené chleby. Prvého dne budete mít
bohoslužebné shromáždění; nebudete konat žádnou všední
práci. Po sedm dní budete přinášet ohnivou oběť Hospodinu.
Sedmého dne bude bohoslužebné shromáždění; nebudete
konat žádnou všední práci.“
Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: „Mluv k Izraelcům a řekni
jim: Až přijdete do země, kterou vám dávám, a budete sklízet
obilí, přinesete snopek jako prvotiny své žně knězi.
Podáváním nabídnete snopek Hospodinu, aby ve vás našel
zalíbení; druhého dne po dni odpočinku jej nabídne kněz
podáváním. V den, kdy za vás bude nabízet váš snopek
podáváním, připravíte Hospodinu k zápalné oběti ročního
beránka bez vady a k němu přídavnou oběť, dvě desetiny éfy
bílé mouky zadělané olejem, jako ohnivou oběť Hospodinu v
libou vůni. K tomu i úlitbu, čtvrtinu hínu vína. Až do toho dne,
kdy přinesete dar svému Bohu, nebudete jíst chléb ani zrní
pražené ani čerstvé. To je provždy platné nařízení pro
všechna vaše pokolení ve všech sídlištích“ (Lv 23,5-14).

„Dbej na měsíc ábíb (te je měsíc klasů), abys slavil hod
beránka Hospodinu, svému Bohu, protože tě Hospodin, tvůj
Bůh, v měsíci ábíbu vyvedl v noci z Egypta. Hospodinu, svému
Bohu, budeš obětovat hod beránka z bravu nebo skotu na
místě, které Hospodin vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno.
Nebudeš při něm jíst nekvašené chleby, chléb poroby, neboť
jsi chvatně vyšel z egyptské země. Po všechny dyn svého života
budeš si připomínat den, kdy jsi vyšel z egyptské země. Na
celém tvém území se u tebe po sedm dní neuvidí kvas. Z masa,
které připravíš prvního dne navečer, nezůstane nic přes noc
do rána“ (Dt 16,1-4).
Starozákonní texty s příkazy ke konání svátku Pesach
ovšem nijak nenaznačují na původ onoho zvláštního
jména slavnosti. Hebrejský výraz p-s-h je užit v první
knize královské ve významu „poskakovat, dopadat na
nohu při výkonu rituálního tance kolem oltáře“ a jiný
význam zaznamenáváme ve 21. kapitole stejné knihy, kdy
se hovoří o „kolísání“ mezi Hospodinem a pohanským
kenaanským božstvem Baalem. Izraelský svátek však
pojmu dodal nový význam. Pesach zde znamená „přejití/
překročení Hospodinovo“, při kterém byli ušetřeni izraelští
prvorozenci, když Hospodinův anděl zabíjel po egyptské
zemi. Ve zcela obecné rovině pak Pesach znamená „ušetřit,
zachránit“. V Ježíšově době byl výraz Pesach užíván ve
dvojím významu: 1. přejití, ochrana Hospodinova
(subjektem je Bůh, který jedná) a 2. přejití, přechod
Izraelitů (subjektem je lid).
V dějinném vývoji svátku pak můžeme spatřovat několik
vývojových stupňů. Nejstarší vrstvou je nomádský jarní
kultovní svátek. Ten se konal v době jarního úplňku, a to v
situaci „přechodu“ – přesunu ze zimní pastvy na jarní.
Slavnost se koná ve vlastním stanu v příbuzenstvu nejširší
velkorodiny a předsedá jí otec rodiny.

Tradiční séderový obřad. Hagada šel Pesach. Vídeň 1928

Vše se odehrává při západu slunce a pokračuje dlouho do
noci. Oslava spočívá v zabití malého zvířete a potření
vchodu do stanu jeho krví. V následující hostině se zvíře
upraví a sní. Zbytky se spálí v ohni. Jako příloha slouží
nekvašený chléb a hořké byliny. Tato slavnost vyjadřuje
kultovní společenství, které je v přechodové situaci
chráněno před zlem (krev na stanovém vchodu
symbolizuje život). Příbuzenstvo má být společnou účastí
na jídle upevněno, zbytky jídla se pálí proto, aby nikdo

(především škodlivý démon) nemohl mít účast na společné
hostině. Tato nejstarší vrstva odráží prastarou zkušenost
člověka, že přechodová období přírody i člověka jsou
nebezpečná a kritická, proto se stávají předmětem
ritualizace.
Další dějiny Izraele svátek přijímají v nezměněné podobě,
jen se mění teologický obsah. Nejde již v první řadě o
škůdce/ničitele, ale o Hospodina, který jedná ve prospěch
svých vyvolených. Krev nemá moc sama ze sebe, ale je
znamením pro Hospodina, který přejde a zachrání. Už se
tedy nejedná o přírodní svátek, ale o „slavnost
Hospodinovu“. Starý přírodní svátek je historizován a
zasazen do národních a náboženských dějin Izraele a stává
se svátkem dějin záchrany. Prvky starého rituálu jsou
proto vsazeny do určité dějinné situace vyjití (exodu) z
egyptského otroctví: potření krví = Hospodinova
záchrana; hořké byliny = hořkost útlaku v egyptském
zajetí; nekvašený chléb = chléb soužení; datum slavnosti =
datum exodu.
Po zkušenosti babylonského zajetí Židů a po jejich návratu
do Izraele (Zaslíbené země) po r. 537 př. Kr. jsou postupně
zapisovány starozákonní biblické texty. Redaktor tzv.
kněžského kodexu spojil tradici Pesachu se svátkem
Macot. Ten pochází z rolnického prostředí a objevuje se i
ve starých kenaanských kultech. Rituál spočíval v
obětování prvního koše z úrody ječmene (polním)
božstvům. Teprve po této oběti bylo možno užívat sklizně,
a tak první chléb, který byl z nových zrn upečen, byl nutně
nekvašený, protože první den svátku musel být odstraněn
všechen starý, kvašený chléb. Svátek trval sedm dní, první
a sedmý den jsou zvlášť zdůrazněny. Je rovněž svátkem
poutním a konal se u svatyní. Jedná se podobně jako u
Pesachu o přírodní svátek, který v cyklech oslavuje
plodnost země. Když se Izraelci usadili v zemi Kenaan po
čtyřiceti letech na poušti po vyjití z Egypta, převzali tento
svátek a dali mu nový obsah. Opět jej teologizovali –
svátek byl zaměřen na Hospodina, kterému Izraelité
vděčili za záchranu, za slíbenou zemi a za její plody. Tento
svátek se tedy stal „Hospodinovou slavností nekvašených
chlebů“. Svátek byl také historizován a spojen s událostí
východu z Egypta. Svátek Macot spojený s Pesachem tak
získal i nové pevné datum, které dříve postrádal, protože
byl spojený se začátkem žní ječmene. Svátek Pesach se
naopak stává svátkem poutním, kterým před spojením
obou slavností nebyl.
V další fázi pak můžeme sledovat přechod od domácího
slavení k poutní slavnosti v jeruzalémském chrámu. V
souvislosti s tím je kult centralizován na místo, které si
„zvolil Hospodin“, stává se slavností jediného lidu,
jednoho národa, který vytváří vyznání víry v jediného
Boha; rodinné slavení je tak potlačeno ve prospěch
slavnosti národního společenství. V návaznosti na
chrámový kult je velmi silně zdůrazněn obětní charakter
slavení. Zabíjení zvířete je výslovně nazýváno obětí,
Pesach je tak včleněn do řádu obětního kultu v
jeruzalémském chrámu. V době babylonského exilu
(587-537 př. Kr.) je Pesach opět domácí slavností. Když se
Izraelité vrací zpět do Izraele a znovu vybudují chrám,
stává se místem zabíjení zvířat, avšak hostina se přesouvá
do domácího prostředí. Domy už se nepotírají krví zvířat,

Pečení velikonočního beránka v Jeruzalémě 2012

ale kropí se jí celé shromáždění. Většího významu nabývají
zpěv a chvála Hospodina za spásný čin ve prospěch svého
lidu. Slavnost se teologicky a obsahově prohlubuje. Pesach
je připomínkou Božího zásahu, který se slavností znovu
aktualizuje. Zdůrazňuje se dialogický charakter svátku:
Hospodin vyvádí svůj lid z otroctví, je to jeho noc „bdění“
pro Izrael. Tak se stává Pesach pro jeho lid „nocí bdění pro
Hospodina“.
V Ježíšově době můžeme ve slavení Pesachu pozorovat
tyto nové prvky: 1. vyhledávání zbytků kvašeného chleba,
2. oběť v chrámu, 3. pesachová večeře a 4. svátek Macot.
Co znamená ono vyhledávání kvašeného chleba? Před
svátky je sice uklízen celý dům a je odstraňován i starý
kvas v podobě chleba či těsta. Přesto však večer ze 13. na
14. nisan (biblický první a dle židovského kalendáře sedmý
či osmý měsíc roku, 15. – 21. nisanu se slaví Velikonoce)
koná otec rodiny rituální prohlídku: s lampou prochází
celý dům a hledá zbytky kvašeného chleba. Nalezený
chamec (kvašený chléb) je druhého dne spálen v ohni.
Oběť v chrámu probíhá před západem slunce. Celé
shromáždění Izraelců je rozděleno do tří skupin. Když
první skupina vstoupí na přední chrámové nádvoří, je
spuštěna brána a zazní trubky. Kněží stojí ve dvou
dlouhých rovnoběžných řadách od vchodu až k obětnímu
oltáři, drží v rukou zlaté a stříbrné nádoby. Každý Žid
zabíjel beránka sám, konal tedy obětní úkon. Kněží chytali
krev do nádob, podávali si je a krev byla vylévána k oltáři,
odkud byla kanálkem odváděna do potoka Kidron. Tučné
části beránka byly spáleny na oltáři. Všechny tyto úkony
doprovázel zpěv halelových žalmů (žalmů začínajících
slovem aleluja = chvalte Hospodina). Josphus Flavius
uvádí, že při sčítání za římského místodržitele Cestia
(doba císaře Nerona, 54-68 po Kr.) bylo napočítáno
256.500 obětovaných beránků, to by odkazovalo na
skutečnost, že těch, kteří beránky jedli, mohlo být téměř
tři miliony (tento počet je však patrně nadsazený). Zabitý
beránek byl odnesen domů, kde byl upečen na rožni nebo
na větvi granátové jabloně. Svátek Macot začínal 15.
nisanu a trval sedm dní. Povinnost jíst nekvašený chléb se
patrně vztahovala jen na jeho první den. Centrálním
obsahem celého slavení je vysvobození z Egypta. K této
události jsou pak připojeny ještě další, tak jsou tedy dle

tradice v noci Pesachu obsaženy ještě další čtyři noc spásy:
noc stvoření, noc, kdy se Bůh zjevil Abrahámovi a on byl
ochoten obětovat svého syna Izáka; noc vysvobození z
Egypta a noc, ve které přijde Mesiáš.
A nyní ještě zaměřme naši pozornost na slavnostní
pesachovou večeři. Jak už bylo řečeno, koná se v rodinném
společenství, přičemž se nutně nemusí jednat o konkrétní
rodinu, mohlo být vytvořeno společenství jen pro tuto
příležitost (viz Ježíšova poslední večeře). Hostina měla
velmi slavnostní ráz a podobala se řecko-římským
hostinám. Stůl byl obklopen polštáři, určenými k ležení,
účastníci leželi na levém boku, levá ruka sloužila jako
opora, pravou se jedlo.

Struktura pesachové večeře – tzv. séderu – vypadala asi
takto:
- úvodní obřady (kiduš)
- hagada večeře
- modlitba po jídle (birkat ha-mazon)
- závěrečné obřady.
Přesný popis séderu se však vymyká prostorovým
možnostem tohoto příspěvku. Proto tedy jen takto
stručně. Pouze první a sedmý (u ortodoxních židů také
druhý a osmý) den sedmidenního svátku jsou dny
pracovního klidu, podobně jako šabat (sobota), ostatní dny
jsou tzv. polosvátky. Předpis o nekvašených chlebech se
však dnes vztahuje na všechny dny svátku.
Slavnost Pesachu, tak jak ji dnes Židé slaví, je nejen
vzpomínkou na záchranu v minulosti, ale i výrazem
stálého zápasu za osvobození všech lidí, kteří jsou různě
na světě utlačováni, nemohou žít svobodně a kterým je
znemožněno svobodně vyznávat svou víru. V širším
chápání je židovské slavení Pesachu poselstvím pro celé
lidstvo – je totiž protestem proti zlu, násilí a nesvobodě v
jakékoli podobě. V centru Pesachu je přece sám Bůh, který
vyzývá k exodu z otroctví k opravdové svobodě.
Literatura:
Kunetka, František: Židovský rok a jeho svátky. Olomouc
2008.
Putík, Alexandr – Pavlát, Leo – Fiedler, Jiří: Židovské
tradice a zvyky, In: Židé. Dějiny a kultura. Praha 2002.
Obrázky: zdroj www.wikipedia.org

připravil Petr Eckl

Sederový stůl s textem velikonoční Haggady

ODPADY - Co patří a nepatří do nádoby
na kuchyňsk olej a tuk

Takto taky NE

Do takto označené nádoby odkládejte použitý kuchyňský
olej a tuk v řádně uzavřených PET lahvích.

A takto už vůbec NE!!!

Likvidace vyteklého oleje a nevhodných obalů není nic
příjemného ani jednoduchého!!!

motorový olej a barvy jsou odpadem NEBEZPEČNÝM a
ten kdo se tohoto odpadu zbavil vyhozením do nádoby na
kuchyňský olej by si zasloužil pořádnou pokutu!

Takže takto rozhodně NE

Děkuje všem, kdo třídí, tak jak se má.

CHARITA
Oblastní charita Znojmo
Oblastní charita Znojmo byla založena dne 15. února 1993. Spolu s dalšími devíti Oblastními charitami a
diecézními středisky jsme součástí Diecézní charity Brno.
Jejím posláním je poskytování profesionální i dobrovolné pomoci všem potřebným lidem v oblasti sociální,
zdravotní a humanitární. Na základě křesťanských a morálních hodnot usiluje o dobro a zachování lidské
důstojnosti.
Ze spousty služeb, které Oblastní charita Znojmo nabízí, Vám dnes přinášíme informaci týkající se domácí
zdravotní péče a charitativní pečovatelské služby, doplněnou o letáky s informací ohledně problematiky
rodinného sociálního asistenta.

Charitní pečovatelská služba
Znojmo
Domácí zdravotní péče
Službu zajišťujeme v domácím prostředí, na základě
indikace obvodního nebo ošetřující lékaře. Odborné
výkony provádí tým diplomovaných zdravotních sester.
Ošetření poskytujeme denně, včetně sobot a nedělí, po
celém znojemském okrese.

Poslání
Domácí zdravotní péče je ošetřování pacientů ve vlastním
domácím prostředí. Odborná zdravotní péče je
poskytována pacientům s akutním nebo chronickým
onemocněním, pacientům tělesně postiženým a závislým
na cizí pomoci.

Cíle
Domácí zdravotní péče je umožnit našim pacientům co
nejdelší pobyt v jejich domácím prostředí a zlepšit jim
kvalitu života, zkrátit nebo zamezit pobytu v nemocnici,
oddálit nebo zamezit umístění v domovech důchodců
nebo na oddělení pro dlouhodobě nemocné.

Cílové skupiny
jimž je Domácí zdravotní péče určena, jsou senioři, osoby
se zdravotním postižením, pacienti s onkologickým
onemocněním, pacienti po úrazech, po operacích, pacienti
s neurologickým onemocněním, pacienti s diagnosou
diabetes mellitus.

je poskytována jako služba terénní, přímo v domácím
prostředí jednotlivých osob. Máte-li zájem o poskytování
pečovatelské služby kontaktujete vedoucí služby
Bc. Jaroslava Valová, DiS. - vedoucí

Doba poskytování služby
Pracovník v sociálních službách:
pracovní dny
6:45 - 20:00
víkend a svátky
6:45 – 20:00
Provozní doba o víkendu a ve svátek je stanovena s
ohledem na možnosti využívání terénní pečovatelské
služby uživateli, tedy s ohledem na potřeby uživatelů.
Provozní doba kanceláře pro veřejnost:
po – pá 9:00 – 14:00

Poslání
Posláním Charitní pečovatelské služby Znojmo je
poskytnout terénní pečovatelské služby v domácím
prostředí osob a rodin s dětmi, které bydlí ve Znojmě a v
obcích znojemského regionu, a které se ocitly v nepříznivé
sociální situaci z důvodu věku, ztráty soběstačnosti, zdraví
nebo z jiných závažných důvodů a umožnit jim naplnit
jejich individuální potřeby tak, aby mohly žít ve stálém
kontaktu s ostatními lidmi v přirozeném prostředí svého
vlastního domova.

Cíle
Dlouhodobé cíle Charitní pečovatelské služby Znojmo:

Co nabízíme:

Cílem služby je uživatel:

• zajišťujeme odbornou zdravotní službu: aplikaci injekcí,
infuzí, inzulínu, ošetření a převazy defektů a pooperačních
ran, kontroly krevního tlaku, odběry biologického
materiálu na vyšetření, ošetřovatelskou rehabilitaci...

• který zůstává ve svém domácím prostředí a žije běžným
způsobem života

• kterému umožníme plnění jeho individuálních potřeb

• který má podpořeny své sociální a rodinné vazby

• poradíme rodinným příslušníkům, event. blízkým, jak
zvládat jednoduché ošetřovatelské postupy.

Cílová skupina

• zapůjčujeme po telefonické domluvě (Dagmar
Doležalová 737 809 531) různé prostředky zdravotnické
techniky: antidekubitní podložky s kompresorem,
chodítka, invalidní vozíky, WC křesla, lůžka s hrazdou...

• Osoby se zdravotním postižením

• naše služba může zkrátit nebo zamezit pobyt v
nemocnici, oddálit nebo zamezit umístění v domově
důchodců.

osoby, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a
mají sníženou soběstačnost z důvodu
• Osoby s chronickým onemocněním
• Rodiny s dětmi
• Senioři

Věkové vymezení cílové skupiny

• jsme zaregistrováni jako nestátní zdravotnické zařízení.
Zdravotní výkony indikované ošetřujícím lékařem proplácí
příslušná zdravotní pojišťovna.

Bez omezení věku

• naše pracovnice se neomezují jen na profesionální
výkony, ale navazují se svými klienty přátelské vztahy,
které jsou zvláště pro starší a opuštěné lidi nedocenitelné.

tel.: 731 402 781, e-mail: chps@znojmo.charita.cz

• s naší službou se setkáte ve Znojmě, Moravském
Krumlově a okolí.

tel.: 604 294 176
e-mail: dzp@znojmo.charita.cz

Kontakty:

Kontakty na domácí zdravotní péči:

OSTATNÍ
Úhrada místních poplatků v roce 2021
Místní poplatek za odpady:
od 1. 1. 2021 je platná OZV č. 2/2020, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku činí 530 Kč.
Úleva se poskytuje fyzickým osobám, které dosáhly v
příslušném kalendářním roce věk 70 let a více ve výši 130
Kč, poplatníkům, kteří se zapojili do Motivačního a
evidenčního systému pro odpadové hospodářství
(MESOH), přičemž hodnota jednoho EKO bodu se stanoví
na 6 Kč. Maximální možná úleva činí 80 % výše
stanoveného poplatku.
Výši poplatku naleznete na svých odpadových účtech na
www.mojeodpadky.cz
nebo vám ho sdělíme osobně,
telefonicky nebo e-mailem na obecním úřadě. Poplatek
můžete uhradit nejlépe bankovním převodem na č.ú.
1582194339/0800 s uvedením variabilního symbolu číslo
popisné vaší nemovitosti.
Jen pokud nemůžete uhradit poplatek bankovním
převodem je možno v úřední hodiny zaplatit hotově na
pokladně OÚ.
Splatnost poplatku je do 31. 5. 2021 ve stejném termínu je
poplatník povinen nahlásit údaje rozhodné pro
osvobození nebo úlevu, nebo do 30 dnů od skutečnosti
zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

nebo rekreaci a pokud je tato fyzická osoba je současně
poplatníkem dle čl. 2 odst. 1 písm. a),
e) po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby,
f) narozená v příslušném kalendářním roce.
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 a
odst. 2 písm. a), c), d) a e) tohoto článku je poplatník
povinen ohlásit ve lhůtě do 31. 5. kalendářního roku nebo
do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození
nebo úlevu.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na
osvobození nebo úlevu zaniká.
Proto pokud se Vás osvobození týká, nezapomeňte vyplnit
formuláře Ohlášení dle § 6 odst. 1 a 2 OZV č. 2/2020 , které
naleznete na
http://www.jezerany-marsovice.cz/dokumenty/formulare-avzory/index.php
a včas je doručte na OÚ.
Místní poplatek ze psů:
Místní poplatek ze psů dle OZV č. 3/2019 o místním
poplatku ze psů, se pro rok 2021 nemění.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

Osvobození od poplatku:

a) za jednoho psa ... 100 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ... 150
Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ... 80 Kč,

od poplatku se osvobozuje fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1
písm. a), která je

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým
je osoba starší 65 let ... 120 Kč.

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku,
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy,

Poplatek je splatný ve stejném termínu jako poplatek za
odpady a uhradit je můžete stejně jako tento poplatek
nebo společně bankovním převodem.

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce
dítěte nebo nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním
postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním
režimem nebo chráněném bydlení.
Dále se od poplatku osvobozuje fyzická osoba:
a)která se v obci v daném kalendářním roce nepřetržitě
nezdržuje, přestože je zde přihlášena,

Odklad hromadné vakcinace psů
proti vzteklině
Oznamujeme majitelům psů, že v souladu s
nařízením vlády ČR, jsme nuceni termíny
hromadného očkování posunout na pozdější dobu a
uskutečníme je co nejdříve. O termínu budeme včas
informovat.
To však nebrání zájemcům nechat psa naočkovat
individuálně v ordinaci, doporučujeme se předem
objednat na tel. 546 421 370 nebo 603 236 972.

b) která byla úředně přihlášena na ohlašovně úřadu a
která se v daném kalendářním roce v obci nepřetržitě
nezdržuje,

V současné době máme ordinační hodiny:

c) pobývající dlouhodobě (nejméně 12 měsíců) mimo
území České republiky,

Děkuji za pochopení

d) uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. b), která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, stavba není prokazatelně využívána k bydlení nebo

Po, St, Pá 9 -12 hod a 16-19 hod, Út 8-14 hod, Čt
12-18 hod, So 9-11 hod.
MVDr. Lenka Černá
Jiráskova 60, 664 64 Dolní Kounice
tel. +420 603 236 972
e-mail: mvdrcerna@centrum.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
(OD 1. 1. 2021 DO 31. 3. 2021)

ŽIVOTNÍ JUBILEA
50 let Jiří Hnilica
60 let Miroslav Bíla
Ludmila Badinová
Miroslava Slavíková
Marie Palánová
65 let Blanka Schořová
Jana Buchmayerová
Vladimír Balatka
Josef Hájek
70 let Jarmila Zoufalá
Eduard Nešpůrek
Petr Tropp
80 let Adolf Purč
Marie Ulreichová
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší
a hlavně pevné zdraví do dalších let.
NAROZENÉ DĚTI
Karolína Čechová
Jáchym Hájek
Blahopřejeme rodičům k narození jejich dítěte
a srdečně je vítáme do života v naší obci.
ÚMRTÍ
Petr Eckl
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou soustrast.
POHYB OBYVATELSTVA
Přistěhovaní: 1 Odstěhovaní: 0
Narození: 2
Zemřelí: 1
K 31. 3. 2021 mají Jezeřany-Maršovice 786 obyvatel
Jezeřany: 482 Maršovice: 304
Muži: 392 Ženy: 394
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Docela se na ty Velikonoce těším. Ráda bych chodila s
pomlázkou i já. Alespoň bych to těm klukům oplatila...
V pondělí ráno si dáme beránka a potom chodí kluci
na pomlázku. Zaklepou a vykoledují si sladkou
odměnu. Odpoledne přijedou návštěvy a všichni jsou
velmi šťastní...
Když jsou Velikonoce, cítím se šťastně. Velikonoce
jsou prostě super svátek!
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