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DOMINANTY OBCE - ZVONICE V MARŠOVICÍCH
O maršovické zvonici máme velmi kusé zprávy. Neznáme
přesně ani rok jejího vzniku. Při opravě kupole měl být
objeven vyrytý letopočet 1842. S velkou pravděpodobností
by se mohlo jednat o rok stavby.

Do zvonice byl instalován zvon, kterým se ohlašovala
nejen živelná nebezpečí, ale i úmrtí maršovických
sousedů. Stejně jako v Jezeřanech i Maršovičtí posílali na
svátek sv. Jana (16. května) do farního kostela na mši a
podobně se během roku konaly u sochy různé modlitby,
zvláště okolo světcova svátku.

Ještě podivnější otázky vzbuzuje pozdně barokní socha sv.
Jana Nepomuckého. Odkud pochází, již asi nezjistíme.
Vceňovací operát ke stabilnímu katastru z 30. let 19.
století ji neuvádí. V roce 1861 byla na opravu sochy
zřízena fundace. Fundátorem byl Vavřinec Hodek z č. 35
(dnes č.p. 165 - obecní knihovna). Hned druhá strana
fundačního výkazu informuje o hlavním účelu fundace:
K připamatovani jest že světlo po cely oktav kdiž se u Svateho
Jana Nepomuckeho pobožnost kona by rozžate bylo a na den
jeho svátku po cely den svetlo hořelo… v Maršovicich dne 1
ledna 1866 Václav Novosad starosta.
Na následující straně je pak samotný zápis fundačního
protokolu:
Fundaci na Svatého Jána Nepomuckého věnovanich 42 zl. r. č.
pišu čtiridcet dva zlati rak. čisla, který zemřely Pan Vavřin
Hodek ½ lanik a byvaly představeni obce Maršovske v posledni vuly jeho na tento dobročini skutek odkazal.
Vedeni a zoučtovani ročnich ouroku, jakož y okrašleni
svateho Jána Nepomuckého; co se každeho roku vida a se
již vidalo, se zoučtovani od roku 1862 počínajíc; a ve skutek se uvadi v roku 1866 dne 1ho ledna
a tato Kniha k tomuto pořadku vždicky na budouci
leta sloužit ma.
Dle usneseni představenstva obce spolu s podepsanim
viborem.
Václav Novosad starosta

Zvonice - návesní zvonice z první poloviny 19. století s
kamennou barokní sochou sv. Jana Nepomuckého s
podstavcem byla v roce 2015, ministerstvem kultury,
prohlášena za kulturní památku.
V rozhodnutí je uvedeno, že „Půvabná klasicistní návesní
zvonice představuje urbanistickou dominantu jádra obce.
Robusní věž zvonice s pozoruhodným výtvarně působivým
cibulovým zastřešením je také schránkou umělecky kvalitní
vrcholně barokní skulptury sv. Jana Nepomuckého patrně z
druhé třetiny 18. Století, jejíhož autora se bohužel nepodařilo
určit (patrně souvisí s řádovými držiteli obce v 18. století,
paulány či cisterciačkami ze Starého Brna).“
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kostele. Součástí této akce byla komentovaná prohlídka na
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Co se děje na obci, můžete vidět na vlastní oči, případně si
můžete přečíst zápisy ze zasedání zastupitelstva obce.
Protože se v uplynulém období konaly zasedání dvě,
zabírají tyto zápisy většinu stránek zpravodaje. K větším
akcím letošního roku proto napíšu jen nejnovější
informace. V současné době probíhá stavba „Rekonstrukce
místní komunikace k obratišti“, na kterou jsme dostali
dotaci od Jihomoravského kraje. Zároveň jsou se stavbou
spojené drobnější akce jako vybudování horské vpusti,
oprava dešťové kanalizační vpusti a také oprava výtluk na
místních komunikacích. Poté, co došlo k opravě splaškové
kanalizace, by měl v těchto dnech již nastupovat a převzít
staveniště zhotovitel stavby „Místní komunikace v lokalitě
Za kostelem“. V následujících dvou až třech měsících
vznikne místní komunikace, její napojení na silnici ke
hřišti a také parkoviště u sportovního areálu.

OSTATNÍ
17 Pozvánka na Cyrilometodějskou pouť
24 Společenská kronika (od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021)

Stojíme na prahu léta, na začátku školních prázdnin a
dovolených. Přeji Vám všem, abyste si toto příjemné
období užili v klidu, pohodě a ve zdraví. Zažijte co nejvíce
dovolenkových a prázdninových dobrodružství, načerpejte
mnoho krásných zážitků a sil do dalšího rodinného,
pracovního a školního života. Krásné prázdniny.
Ing. Petr Slavík, starosta

Krásy lesa "U obrázku"
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ZASTUPITELSTVO OBCE
07. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo,
příspěvková organizace, za rok 2020
08. Závěrečný účet obce Jezeřany-Maršovice za rok 2020
09. Dotace z rozpočtu obce pro rok 2021
10. Veřejná zakázka „Oprava splaškové kanalizace Za
kostelem“
11. Veřejná zakázka „Místní komunikace Za kostelem“
12. Projekt „Obytný soubor Horní loučky“
a) Vyjádření ke společnému povolení pro stavební záměr,
b) Smlouva o budoucí darovací smlouvě o převodu
vlastnictví k nemovitostem (vodovod a splašková
kanalizace)
13. Rozpočtové opatření č. 2/2021
14. Diskuse
15. Ukončení

Ze zasedání ZO J-M č. 02/2021,
konaného dne 21. 4. 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. Starosta dále konstatoval přítomnost
nadpoloviční většiny členů ZO a podle § 92 odst. 3 zákona
o obcích je zasedání ZO usnášeníschopné. Je přítomno
všech 9 členů ZO.
Použité iniciály členů ZO:
Lukáš Badin (LB), Ing. Ondřej Čáp (OČ), Mgr. Petr Eckl
(PE), Mgr. Svatava Hájková (SH), Milan Hamala (MH), Ing.
Martin Hladůvka (MaH), Radek Podhrázký (RP), Ing. Petr
Slavík (starosta), Ing. David Tesař (DT).
Použité iniciály občanů:
Iniciály diskutujících občanů jsou vyhotoveny ve tvaru
JP(o), kde J je jméno, P příjmení a (o) označení občana.
Jejich celé jméno s příslušnými iniciálami je uvedeno v
Listině přítomných, která je nedílnou součástí písemného
vyhotovení zápisu.

Zápis a výpis usnesení z minulého zasedání ZO byly
zveřejněny na internetových stránkách obce od 1. 3. 2021.
Členové ZO neměli vůči zápisu žádné námitky.
Starosta jako zapisovatele určil OČ a jako ověřovatele
navrhl PE a RP. ZO ověřovatele schválilo.
Usnesení č. 02/02/2021

Ad. 01: Zahájení (pořad jednání, určení zapisovatele a
ověřovatelů, námitky proti zápisu)

ZO J-M schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2021 Mgr.
Petra Eckla a Radka Podhrázkého.

Starosta seznámil ZO s pořadem jednání. ZO pořad
jednání schválilo.
Usnesení č. 01/02/2021
ZO J-M schvaluje následující pořad jednání Zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2021
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) Petice „Nesouhlas s plánováním a stavbou hasičské
zbrojnice na zelené louce/parku v areálu školy JezeřanyMaršovice“,
b) Michaela Ulreichová, Žádost o odkoupení obecního
pozemku p.č. 36/3 v k.ú. Jezeřany,
c) Tomáš Badin, Dis., Mgr. Anna Slavíková, Žádost o
uzavření smlouvy o připojení k vodovodnímu řadu,
d) ELSPACE s.r.o., Vyjádření k dokumentaci a Smlouva č.:
ZN-001030064312/003-SPIE, o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k pozemku p.č. 2352/13 v k.ú. Jezeřany a
p.č. 1487/3 v k.ú. Maršovice, s EG.D, a.s., ke stavbě
„Jezeřany –Slavíková_NN přip. kab. Příp“,
05. Nakládání s majetkem
a) prodej automobilu CAS 25, Š 706 - RTHP,
b) Smlouva o zřízení věcného břemene č.:
ZN-014330052996/001, s EG.D, a.s. (stavba „Maršovice Slavík: NN přip. kab. příp.“),
c) Smlouva o zřízení věcného břemene č.:
ZN-0143300057149/001-GPM (stavba „Jezeřany - č.p.
47,Badinová: NN přip. kab.“)
06. Účetní závěrka obce Jezeřany-Maršovice za rok 2020

Ad. 02: Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce
Zatrubnění koryta Jezeřanské strouhy
Na základě poptávky ze dne 22. 2. 2021 vypracovala
společnost VAS, a.s., nabídku na vypracování DUR + DSP
pro objekt "Úprava komunikace k čerpací stanici JezeřanyMaršovice", včetně sjezdů k pozemkům. Jedná se o
rozšíření stávající komunikace podél Jezeřanské strouhy
na 3,50 m v délce cca 100 m, 3 sjezdy na pozemky (pro
stavby rodinných domků), umístění odvodňovacího roštu
(napojení bude součástí kanalizace), DUR + DSP pro
dešťovou kanalizaci (zatrubnění strouhy) a vyřízení
společného územního a stavebního povolení, za cenu
uvedených činností ve výši 59 000 Kč bez DPH.
S ohledem na skutečnost, že se stavba bude nacházet na
soukromých pozemcích a souhlas vlastníků je nutný, ale
nejistý, předložil starosta nabídku k rozhodnutí s návrhem
nechat projekt vypracovat, aby bylo možné situaci v
lokalitě řešit kdykoliv v budoucnosti, popř. alespoň
částečně. Členové ZO souhlasí s objednáním projektu, DT
navrhl, aby projekt umožňoval etapovité řešení.
Jednání o dodatku kupní smlouvy
V souladu s postupem uvedeným na minulém zasedání
ZO, byl kontaktován právní zástupce kupujícího, který
uvedl, že jeho klient souhlasí s navazujícím postupem
navrženým v dopise ze dne 20. 1. 2021. V současné době
obě strany pracují na příslušných dokumentech. Pokud by
proběhlo vše dle předpokladu, bylo by možné na příštím
zasedání ZO předložit dokumenty ke schválení.
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Místní komunikace Za kostelem (Usnesení č. 16/01/2021
a č. 17/01/2021)

Jedná se o řešení vzniklé situaci týkající se počtu žáků
navštěvujících základní školy a zajištění možnosti školní
docházky dětí na prvním stupni ZŠ v naší obci. ZO dodatek
dohody schválilo.

Na základě jednání a poskytnutých informací, týkající se
možnosti projekt „Místní komunikace Za kostelem“,
realizovat jako žádost o dotaci v rámci Národního
dotačního programu ministerstva financí 29822, pokud
bude vyhlášena příslušná výzva, starosta uzavřel se
společností RPA Dotace, s.r.o., Příkazní smlouvu č. SML-ZM-21-191, jejímž předmětem jsou poradenské, analytické
a konzultační služby, týkající se výše uvedeného. S
ohledem na skutečnost, že v případě realizace žádosti a
následně dotace v programu ministerstva financí je
potřeba, aby výběrové řízení proběhlo v souladu a s
podmínkami poskytovatele dotace, starosta uzavřel se
společností Deregio Tender, s.r.o. Příkazní smlouvu č.
SML-Z-21-288, jejímž předmětem jsou poradenské,
analytické a konzultační služby při organizaci výběrového
řízení projektu „Místní komunikace Za kostelem“. ZO
smlouvy schválilo.

Konkurz na ředitele/ředitelku školy
Ve dnech 4. 3. 2021 až 6. 4. 2021 byl vyhlášen konkurz na
pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola a
Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo,
příspěvková organizace. Konkurz byl vyhlášen z důvodu,
že paní ředitelka se dne 22. 2. 2021 vzdala funkce. V
uvedeném termínu mohli zájemci předkládat svoje
přihlášky do konkurzního řízení, nikdo však přihlášku
nepodal. Starosta požádal paní ředitelku, aby s ohledem na
průběh konkurzu, zvážila svoji rezignaci a požádal ji, aby
pokračovala ve funkci. Paní ředitelka vše zvážila a dne 7. 4.
2021 vzala zpět vzdání se funkce. Proto následně starosta
konkurz zrušil.
Usnesení č. 05/02/2021
ZO J-M schvaluje Dodatek č. 1 Dohody ze dne 22. 6. 2018,
mezi Obcí Jezeřany-Maršovice a Obcí Loděnice, jehož
předmětem je změna dohody o vytvoření společného
školského obvodu.

Usnesení č. 03/02/2021
ZO J-M schvaluje uzavření Příkazní smlouvy č. č. SML-ZM-21-191, mezi Obcí Jezeřany-Maršovice a společností
RPA Dotace, s.r.o., jejímž předmětem jsou poradenské,
analytické a konzultační služby, týkající se žádosti o
poskytnutí dotace projektu „Místní komunikace Za
kostelem“.

Pořízení traktoru
Dne 7. 4. 2021 obec obdržela od SZIF Oznámení o výši
dotace na projekt „Pořízení traktoru“ a to ve výši 483 395
Kč (viz. rozpočtové opatření). Dotace bude obci
poskytnuta poté, co obec splnila všechny náležitosti
poskytovatele dotace. Společnost ALNIO Group s.r.o, která
obci poskytovala dotační poradenství a administraci
projektu, nabídla zajištění provozního monitoringu
projektu, kdy je po ukončení realizace projektu nutné vždy
1x ročně po dobu pěti let vykazovat povinné indikátory
projektu formou takzvané Zprávy o zajištění udržitelnosti
projektu za cenu 3 000 Kč/zprávu/rok. Spolupráce se
společností ohledně provozního monitoringu zajistí
včasné a úplné splnění podmínek poskytovatele dotace.

Usnesení č. 04/02/2021
ZO J-M schvaluje uzavření Příkazní smlouvy č. SMLZ-21-288, mezi Obcí Jezeřany-Maršovice a společností
Deregio Tender, s.r.o., jejímž předmětem jsou poradenské,
analytické a konzultační služby, týkající se organizace
výběrového řízení a zajištění realizačního managementu
projektu „Místní komunikace Za kostelem“.
Ad 03. Zpráva o činnosti
Starosta informoval o své činnosti a seznámil ZO s
problematikou, kterou se zabýval v přechozím období:
Účast na jednáních

Pomník padlým občanům Maršovice, reklamace

20. 4. 2021, setkání s vedením společnosti SUEZ CZ a.s.,
Brno
Problematika nového zákona o odpadech, možnosti nové
fakturace služeb a poplatku za uložení odpadu,
problematika motivačních a evidenčních systémů.
Účast na webinářích a videokonferencích (SUEZ, MESOH,
SMS ČR, SMO ČR) týkajících se problematiky odpadového
hospodářství, MESOH, činnosti místních knihoven a
tvorby obecních zpravodajů, činnosti místních samospráv
a služeb SMS a SMO.

Již 7. 9. 2020 byl kontaktován zhotovitel ohledně stavu
Pomníku padlým občanům Maršovice, který navrhl počkat,
jaký stav pomníku bude po zimním období. V průběhu
dalšího období, byla situace pomníku monitorována,
provedena fotodokumentace, která byla spolu s reklamací
znovu, dne 8. 4. 2021, odeslána zhotoviteli. Zhotovitel ve
své odpovědi uvedl, že je více než očividné, že situace
pomníku je neutěšená a naděje, že by mohlo dojít časem k
samovolné přírodní stabilizaci materiálu, se jeví jako lichá.
Po mnoha konzultacích s restaurátory a dle řešení
analogických problémů laboratorní zkouškou je jisté, že se
jedná o zbarvení biologického původu, které nepřichází
zvenčí, ale z nitra materiálu. Jde pravděpodobně o
"hnízdo" vzniklé již při sedimentaci kamene a
opracováním (otevřením) kamene takto reaguje na nové
podmínky - přístup vzduchu a vlhkosti. V podstatě se
jedná o přirozený proces, který ve většině případů
nepůsobí rušivě a je přirozenou součástí přírodního
materiálu. Avšak v tomto případě je míra koncentrace
zcela nebývalá a nepřijatelná . Vzhledem k tomu, že se

Školství, Dodatek č. 1 dohody o vytvoření společného
školského obvodu, konkurz na ředitele/ředitelku školy
Dodatek č. 1 dohody o vytvoření společného školského
obvodu
Dne 22. 6. 2018 byla podepsána Dohoda o vytvoření
společného školského obvodu mezi Obcí J-M a Obcí
Loděnice. Na základě žádosti ředitelství školy v
Loděnicích a společného jednání, byla dohoda upravena
dodatkem tak, že k vytvoření společného společného
školského obvodu dochází od šestého ročníku.

!5

jedná o zbarvení biologického původu, zhotovitel navrhuje
řešení chemickou a restaurátorskou cestou. Pokusil by se
během letošní pracovní sezony biologické zárodky
opakovaným napouštěním biocidními prostředky vyhubit,
pomník poté vyčistit a znovu zakonzervovat. Vzhledem k
tomu, že se jedná opravdu o problém nebývalého rozsahu,
nedovolí si předem odhadnout úspěšnost, ale i přesto by
tento postup viděl jako první a nejschůdnější krok k
nápravě. Předpokládá, že první zkoušky by započal v
květnu (dle počasí) a během roku by bylo vidět, zda tato
cesta je schůdná a přijatelná. Následně by poté mohly být
konzultovány další možnosti.
Někteří členové ZO vyjádřili pochybnosti, zda se
navrženým způsobem podaří vadu odstranit a zda nebude
nutné pomník vrátit. Starosta uvedl, že tato možnost není
vyloučená, ale ztotožnil se s návrhem zhotovitele.
Veřejně prospěšné práce
Dne 22. 3. 2021 byla podána na Úřad práce ČR, pracoviště
Znojmo, Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní
příležitosti (2 pracovních míst) v rámci veřejně
prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání.
Úřad práce vyhověl žádosti jen zčásti a poskytl příspěvek
na jednou pracovní místo, od dubna do září 2021, ve výši
15 000 Kč měsíčně. Za tím účelem byla dne 31. 3. 2021
podepsána Dohoda o vytvoření pracovní příležitosti v
rámci VPP a poskytnutí příspěvku č. ZNA-V-67/2021.
Uvedené pracovní místo bude sloužit zejména k údržbě
veřejných prostranství v obci.
Ad. 04: Žádosti občanů a organizací
a) Petice „Nesouhlas s plánováním a stavbou hasičské
zbrojnice na zelené louce/parku v areálu školy JezeřanyMaršovice“
Obec dne 8. 3. 2021 obdržela Petici „Nesouhlas s
plánováním a stavbou hasičské zbrojnice na zelené louce/
parku v areálu školy Jezeřany-Maršovice “.

Oprava pomníku padlým občanům Maršovic Podaří se sochaři odstranit „černou bakterii“?
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Petice splňuje náležitosti zákona č. 85/1990 Sb., o právu
petičním, ve znění pozdějších předpisy. Jak vyplývá z
názvu petice, jedná se o nesouhlas s výstavbou hasičské
zbrojnice ve školním areálu, kdy jako důvody nesouhlasu
jsou uváděny následující argumenty:

b) Michaela Ulreichová, Žádost o odkoupení obecního
pozemku p.č. 36/3 v k.ú. Jezeřany
Dne 13. 4. 2021 obdržela obec žádost od paní Michaely
Ulreichové o odkoupení obecního pozemku p.č. 36/3, v k.ú.
Jezeřany. Jako důvod uvádí, že k používání jako zahrádky k
rodinnému domu.
Uvedený pozemek je sousedním pozemkem k pozemkům v
lokalitě Dolní loučky, kde by mělo být vybudováno 8
rodinných domů. Pozemky jsou ve vlastnictví společnosti
KAPA WOOD - CZ s.r.o. Žadatelka nemá žádný vztah k
dotčeným pozemkům a projednávání je v současné době
předčasné a nedůvodné.

1. Místem plánované stavby je travnatý park v areálu školy, v
obydlené zástavbě centra obce Jezeřany-Maršovice.
2. Travnaté plochy a parky v centru obce musíme ochraňovat
a rozvíjet, ne zastavět. Hasičská zbrojnice patří do
průmyslové zóny nebo mimo obydlenou oblast, kde provoz
hasičské zbrojnice nebude nikoho obtěžovat.
3. Stavba nové hasičské zbrojnice, vyjde na astronomickou
částku. Finanční obnos určený na stavbu hasičské zbrojnice,
použijme raději ku prospěchu všech občanů, podzemní
elektrifikace obce, obnově dešťové kanalizace, opravy starých
a budování nových chodníků, opravy vozovek.

c) Tomáš Badin, Dis., Mgr. Anna Slavíková, Žádost o
uzavření smlouvy o připojení k vodovodnímu řadu
Žádost o uzavření smlouvy o připojení k vodovodnímu
řadu, kterou žadatelé předložili obci dne 9. 4. 2021,
směřuje ke skutečnosti uzavření smlouvy, týkající se
možnosti připojení na budoucí prodloužení vodovodního
řadu v lokalitě Na loukách. Tato problematika je řešena v
kontextu žádosti ze dne 7. 9. 2020, kdy žadatelé nabídli, za
prodloužení vodovodního řadu a zatrubnění strouhy,
pozemek p.č. 1236/2 v k.ú. Jezeřany a zřízení služebnosti k
pozemku p.č. 1236/1 v k.ú. Jezeřany, na kterých se nachází
chodník, který spojuje části obce a je hojně využívaný.
Obec spolupracuje na přípravě potřebných dokumentů s
advokátní kanceláří a na realizaci projektu a stavby s
provozovatele VAS, a.s.

4. Velmi vážný zdravotní stav členů rodiny Tomisových, kteří
jsou přímými sousedy plánované stavby hasičské zbrojnice.
Petici podepsalo 109 občanů, z toho 105 občanů s trvalým
pobytem v obci, což představuje cca 20 % oprávněných
osob. Dne 6. 4. 2021, v souladu se zákonem, byla osoba
oprávněná jednat za petiční výbor písemně vyrozuměna,
že petice bude předložena k projednání a zaujetí
stanoviska ZO J-M, jako bod pořadu jednání s tím, že o
stanovisku zastupitelstva obce bude písemně vyrozuměna.
V dané věci by mohlo konat místní referendum, v souladu
se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to z
rozhodnutí zastupitelstva v souběhu s volbami do
Parlamentu ČR (říjen 2021).

Na základě usnesení č. 03/05/2020 ze dne 9. 12. 2020,
starosta dne 14. 12. 2020 objednal vypracování projektové
dokumentace „Prodloužení vodovodního řadu Na
loukách“. Dne 9. 3. 2021 podala obec, v zastoupení VAS,
a.s. žádost o vydání společného povolení k umístění a
provedení stavby. Dne 31. 3. 2021 správní orgán MěÚ
Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, vyhotovil
oznámení zahájení společného územního a stavebního
řízení. Bylo by asi vhodné rozhodnout o dalším postupu, v
souvislosti s uvedenou žádostí ze dne 9. 4. 2021 o realizaci
akce „Prodloužení vodovodního řadu Na loukách “.
Schválení navrhovaného postupu je v zájmu nejen
žadatelů, ale i současných vlastníků sousedních rodinných
domů a do budoucnosti dalších možných stavebníků. Obec
bude mít možnost využívat chodník, v současné době
nacházející se na soukromých pozemcích.

BR(o) uvedl, že znovu upozorňuje na skutečnost, že k
uvedenému pozemku není přístup, protože přístupová
cesta se nachází na soukromém pozemku. Starosta sdělil,
že přístupová cesta – místní komunikace se nachází jen
částečně na soukromém pozemku a že v souladu se
zákonem o pozemních komunikacích je místní
komunikace v majetku obce, slouží k veřejnému užívání,
přestože její část může ležet na soukromém pozemku.
Následně proběhla diskuse mezi BR(o) a členy ZO ohledně
využívání, opravách, bezpečnosti provozu a možných
řešení tohoto problémů, avšak bez dosažení vzájemné
shody.
RP po diskusi navrhl, aby spor o vlastnické vztahy pod
komunikací byl řešen soudní cestou. Starosta uvedl, že by
bylo vhodné využít ustanovení zákona o pozemních
komunikacích, kdy by měl nejdříve rozhodovat příslušný
správní orgán (odbor dopravy MěÚ Moravský Krumlov).

LB oznámil starostovi osobní podjatost, protože žadatel je
jeho bratranec. ZO uložilo starostovi připravit příkazní
smlouvu a schválilo realizaci projektu.
Usnesení č. 07/02/2021
ZO J-M ukládá starostovi vypracovat a podepsat Příkazní
smlouvu, se žadateli Tomáš Badin, Dis. a Mgr. Anna
Slavíková, týkající se napojení novostavby rodinného
domu, na pozemcích p.č. 1237/1 až 5 v k.ú. Jezeřany, na
budoucí prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Na
loukách, dle nabídky žadatelů a potřeb obce.

Většina členů ZO souhlasila s postupem a zároveň
souhlasila s tím, aby starosta shromáždil informace k
uskutečnění místního referenda. ZO uložilo starostovi
zjistit informace.
Usnesení č. 06/02/2021
ZO J-M ukládá starostovi v souvislosti s připravovanou
stavbou hasičské zbrojnice zjistit informace ohledně
vyhlášení místního referenda o umístění stavby ve
školním areálu.

Usnesení č. 08/02/2021
ZO J-M schvaluje realizaci projektu „Prodloužení
vodovodního řadu v lokalitě Na loukách“, jehož
předmětem je rozvedení pitné vody v místech probíhající
zástavby v lokalitě Na loukách.
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d) ELSPACE s.r.o., Vyjádření k dokumentaci a Smlouva
č.: ZN-001030064312/ 003-SPIE, o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 2352/13 v k.ú.
Jezeřany a p.č. 1487/3 v k.ú. Maršovice, s EG.D, a.s., ke
stavbě „Jezeřany - Slavíková_NNpřip. kab. Příp“

Usnesení č. 12/02/2021
ZO J-M schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí JezeřanyMaršovice jako prodávajícím a Zdeňkem Selnerem jako
kupujícím, jejímž předmětem je prodej speciálního
cisternového automobilu Karosa CAS 25 - Š 706 RTHP, r.z.
6B5 6168.

Obec obdržela od společnosti ELSPACE s.r.o., která
zastupuje společnost EG.D, a.s., dne 4. 3. 2021 žádost o
vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas a návrh
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
týkající se pozemku p.č. 2352/13 v k.ú. Jezeřany a p.č.
1487/3 v k.ú. Maršovice, ke stavbě „Jezeřany Slavíková_NN přip. kab. Příp“. Na základě schválení
smlouvy bude vybudována přípojka NN ke stavbě
rodinnému domu, které bude realizována na pozemcích
p.č. 1237/2 až 5, v k.ú. Jezeřany. Po realizaci přípojky NN a
jejím zaměření bude ZO předložena smlouva o zřízení
věcného břemene. ZO smlouvu schválilo.
Usnesení č. 09/02/2021
ZO J-M schvaluje Smlouvu č.: ZN-001030064312/003SPIE, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, mezi
Obcí Jezeřany-Maršovice a EG.D, a.s., k pozemku p.č.
2352/13 v k.ú. Jezeřany a p.č. 1487/3 v k.ú. Maršovice,
jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Jezeřany Slavíková_NN přip. kab. Příp“.
Ad. 05: Nakládání s majetkem

CAS 25 Z prvního a zároveň posledního zásahu

a) prodej automobilu CAS 25, Š 706 - RTHP
Na základě usnesení č. 14/01/2021 ze dne 17. 2. 2021, kdy
bylo starostovi uloženo, aby zveřejnil prodej speciálního
cisternového automobilu Karosa CAS 25 - Š 706 RTHP, r.z.
6B5 6168, byl záměr prodat uvedené vozidlo zveřejněn, od
17. 3. 2021 do 15. 4. 2020, na internetových stránkách obce
a úřední desce. Žádost v termínu do 17:00 hod. dne 14. 4.
2021, podal pouze jeden zájemce a to dne 19. 3. 2021 pan
Zdeněk Selner. Zalepená obálka byla předložena ZO,
následně byla rozlepena a zkontrolován její obsah tak, aby
žádost obsahovala všechny náležitosti uvedené v záměru.
Nabídka splňuje požadované náležitosti a nabídková kupní
cena činí 55 000 Kč. S ohledem na skutečnost, že nabídku
předložil pouze jeden zájemce, který splnil podmínky a
jehož nabídková kupní cena činí 55 000 Kč, je navrhováno,
aby ZO schválilo prodej uvedeného pozemku tomuto
zájemci. Zároveň je ZO předložen návrh kupní smlouvy.
Uvedený postup respektuje požadavek ZO realizovat a
zveřejnit prodej automobilu za cenu tržní (v místě a čase
obvyklou) a zároveň s péčí řádného hospodáře. ZO
výsledek výběrového řízení, prodej a smlouvu schválilo.

b) Smlouva o zřízení věcného břemene č.:
ZN-014330052996/001, s EG.D, a.s. (stavba „Maršovice Slavík: NN přip. kab. příp.“)
K budoucí stavbě rodinného domu byla realizována
přípojka NN a rozsah věcného břemene byl vymezen dne
17. 2. 2021 geometrickým plánem č. 303-6502/2020. K
podepsání smlouvy se obec zavázala svým dřívějším
rozhodnutím schválením smlouvy o budoucí smlouvě,
která byla schválena usnesením ZO č. 08/01/2018 ze dne
21. 2. 2018. ZO smlouvu schválilo.
Usnesení č. 13/02/2021
ZO J-M schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
č.:ZN-014330048254/001, s EG.D, a.s., jejímž předmětem
je realizace stavby „Maršovice - Slavík: NN přip. kab.
příp.“.
c) Smlouva o zřízení věcného břemene č.:
ZN-014330057149/001-GPM (stavba „Jezeřany - č.p.
47,Badinová: NN přip. kab.“)
K rodinnému domu byla realizována přípojka NN a rozsah
věcného břemene byl v ymezen dne 4. 3. 2021
geometrickým plánem č. 621-2533/2021. K podepsání
smlouvy se obec zavázala svým dřívějším rozhodnutím
schválením smlouvy o budoucí smlouvě, která byla
schválena usnesením ZO č. 14/03/2019 ze dne 19. 6. 2019.
ZO smlouvu schválilo.

Usnesení č. 10/02/2021
ZO J-M schvaluje v ýsledek v ýběrového řízení
realizovaného obálkovou metodou, týkající se prodeje
speciálního cisternového automobilu Karosa CAS 25 - Š
706 RTHP, r.z. 6B5 6168, kdy v termínu do 14. 4. 2021
předložil nabídku pouze jeden zájemce.
Usnesení č. 11/02/2021

Usnesení č. 14/02/2021
ZO J-M schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
č.:ZN-014330057149/001-GPM, s EG.D, a.s., jejímž
předmětem je realizace stavby „Jezeřany - č.p.
47,Badinová: NN přip. kab.“.

ZO J-M schvaluje prodej speciálního cisternového
automobilu Karosa CAS 25 - Š 706 RTHP, r.z. 6B5 6168,
Zdeňku Selnerovi, bytem Moravské náměstí 136, 691 23
Pohořelice, za cenu 55 000 Kč.
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Ad. 06: Účetní závěrka obce Jezeřany-Maršovice za rok
2020

Na pevné úřední desce byl návrh zveřejněn v užším
rozsahu, dálkovým přístup bylo zveřejněno, a ZO je
předloženo, úplné znění návrhu Závěrečného účtu obce JM za rok 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020, včetně příloh.

V souladu se zákonem o účetnictví a obecní směrnicí č.
3/2013 o schvalování účetní závěrky, je potřeba projednat
a schválit účetní závěrku obce Jezeřany-Maršovice za rok
2020. Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly
zpracovány v souladu s § 4 vyhlášky a v souladu s
požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti. Účetní
jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné
skutečnosti. Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s
cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky. ZO účetní
závěrku obce schválilo.
Usnesení č. 15/02/2021
ZO J-M schvaluje Účetní závěrku obce JezeřanyMaršovice za rok 2020, k rozvahovému dni 31. 12. 2020.

Rovněž s celým obsahem návrhu závěrečného účtu se
občané mohli seznámit v kanceláři obecního úřadu. K
návrhu závěrečnému účtu doposud nebyly uplatněny ze
strany občanů žádné ústní ani písemné připomínky.
Schválení celoročního hospodaření obce je v souladu s
výsledky Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2020, kterou vypracovala auditorka Ing.
Zdeňka Cahlíková, když přezkoumání hospodaření obce se
uskutečnilo ve dnech 23. - 24. 10. 2020 a 5. a 11. 2. 2021, a
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ZO závěrečný účet
schválilo.
Usnesení č. 18/02/2021
ZO J-M schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný
účet obce za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, bez výhrad.

Ad. 07: Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres
Znojmo, příspěvková organizace, za rok 2020
V souladu se zákonem o účetnictví a obecní směrnicí č.
4/2013 o schvalování účetní závěrky příspěvkové
organizace, je potřeba projednat a schválit účetní závěrku
příspěvkové organizace za rok 2020. V souladu se směrnicí
byly předloženy podklady pro schválení řádné účetní
závěrky. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok
2020, který předložila ředitelka příspěvkové organizace,
celý výsledek hospodaření ve výši 61 014 Kč, přiděluje do
rezervního fondu (takže příděl do fondu odměn je 0 Kč a
příděl do rezervního fondu je 61 014 Kč. S ohledem na
skutečnost, že přebytek hospodaření za rok 2020 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
veřejnosprávní kontrola ve dnech 23. 10. 2020 a 16. 2.
2021. Kontrolu z pověření provedla Ing. Zdeňka Cahlíková
se závěrem, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny
systémové nedostatky a porušení zákonných norem.
Výsledek veřejnosprávní kontroly by ZO mělo vzít na
vědomí. ZO rozdělení výsledku hospodaření a účetní
závěrku příspěvkové organizace schválilo.

Ad. 9: Dotace z rozpočtu obce pro rok 2021
V souladu se Směrnicí č. 1/2015 ZÁSADY poskytování
dotace z rozpočtu obce J-M, byly projednány žádosti o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce. Žádosti byly
předloženy k projednání FV, který je projedná a předloží
ZO své doporučení. Jedná se o podporu zájmovým
organizacím, občanským sdružením, spolkům, fyzickým
nebo právnickým osobám, jejichž činnost je zaměřena ve
prospěch obyvatel nebo obce Jezeřany-Maršovice a
poskytnutím dotací bude podporováno aktivní využívání
volného času občanů obce, zejména dětí a mládeže, a to
zejména v oblasti kulturní, vzdělávací, tělovýchovné a
sportovní, požární ochrany, životního prostředí,
společenského života v obci.
Obec každý rok obdrží několik žádosti o podporu, resp.
poskytnutí daru různým sborům, spolkům a neziskovým
organizacím. Protože se v podstatě jedná o dotaci z
rozpočtu obce (poskytované jako dar) byly do tohoto bodu
k projednání zařazeny i další žádosti, které obec obdržela
od minulého zasedání ZO.
V rozpočtu obce pro rok 2021 bylo na dotace z rozpočtu
obce vyčleněno 300 000 Kč, v přijatých žádostech je
požadováno celkem 281 000 Kč. S ohledem na současnou
situaci a za předpokládaného snížení daňových příjmů v
roce 2021, je třeba opět zvážit snížení či úpravu výše
finančních dotací pro letošní rok.
Žádosti byly předloženy FV a jak uvedl jeho předseda DT,
po dohodě s vedením obce, navrhuje FV snížení dotací 20
% a jejich schválení.
LB oznámil starostovi osobní podjatost ve věci žádosti SH
ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jezeřany-Maršovice,
protože je statutárním zástupcem žadatele. ZO poskytnutí
dotací a darů schválilo.

Usnesení č. 16/02/2021
ZO J-M schvaluje rozdělení výsledku hospodaření za rok
2020 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo, příspěvková
organizace, ve výši 61 014 Kč, kdy příděl do fondu odměn
je 0 Kč a příděl do rezervního fondu je 61 014 Kč.
Usnesení č. 17/02/2021
ZO J-M schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice,
okres Znojmo, příspěvková organizace, za rok 2020, k
rozvahovému dni 31. 12. 2020.
Ad. 08: Závěrečný účet obce Jezeřany-Maršovice za rok
2020
V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů zveřejnila obec návrh Závěrečného
účtu obce J-M za rok 2020, a to od 22. 3. 2021 doposud, na
úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Usnesení č. 19/02/2021
ZO J-M schvaluje snížení finanční dotace z rozpočtu obce
na rok 2021 o 20 % z důvodu předpokládaného snížené
daňových příjmů a finančních možností obce v roce 2021.
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Usnesení č. 20/02/2021
ZO J-M schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2021 pro MS SOBOTKA Jezeřany-Maršovice, z.s., ve výši
48 000 Kč, na realizaci projektu „Zakoupení“.

Opravu splaškové kanalizace je potřeba uskutečnit, aby
uvedený úsek splaškové kanalizace odpovídal standardům
provozovatele a byly provedeny před dokončením místní
komunikace v dané lokalitě. Jedná se však o veřejnou
zakázku s oslovením a o ní musí rozhodnout ZO.

Usnesení č. 21/02/2021
ZO J-M schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2021 pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů JezeřanyMaršovice, ve výši 63 200 Kč, na realizaci projektu „Chod a
činnost sboru v roce 2021“.

RP upozornil na zhutnění výkopu po provedení oprav
vhodným zásypovým materiálem. ZO veřejnou zakázku,
dodavatele a smlouvu o dílo schválilo.
Usnesení č. 28/02/2021
ZO J-M schvaluje veřejnou zakázku „Oprava splaškové
kanalizace Za kostelem“, jejíž předmětem je oprava
splaškové kanalizace v lokalitě Za kostelem, konkrétně cca
18 m DN 250, v šachetních úsecích Š11 - Š10 cca 3-4m
před šachtou Š10, Š10 - Š9 cca 6m za šachtou Š10 a cca
5-6m před šachtou Š9 a Š8 - Š4 cca 3-4m před šachtou Š4,
nacházející se na pozemcích p.č. 1216/141 a p.č. 2349, v
k.ú. Jezeřany,
a)jako veřejnou zakázku s oslovením,
b)stanoví její předpokládanou hodnotu ve výši ve výši 330
000 Kč bez DPH.

Usnesení č. 22/02/2021
ZO J-M schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2021 pro Římskokatolickou farnost Loděnice, ve výši 48
000 Kč, na realizaci projektu „Příprava opravy okolí
kostela v Jezeřanech-Maršovicích“.
Usnesení č. 23/02/2021
ZO J-M schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2021 pro Český svaz chovatelů základní organizace
Jezeřany-Maršovice, ve výši 9 600 Kč, na realizaci projektu
„Uskutečnění výstavy drobného zvířectva u příležitosti
konání Václavských hodů dne 25 – 26. 9. 2021“.

Usnesení č. 29/02/2021

Usnesení č. 24/02/2021
ZO J-M schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2021 pro Tělovýchovnou jednotu Jezeřany-Maršovice, z.s.,
ve výši 56 000 Kč, na realizaci projektu „PRO FOTBAL A
POHYB“.

ZO J-M schvaluje veřejnou zakázku „Oprava splaškové
kanalizace Za kostelem“, jako veřejnou zakázku, která
bude zadána přímo jednomu dodavateli, kterým bude
společnost VHS plus, spol. s r.o., Dobšická 3580/17, 671 82
Znojmo, IČO: 46992138, s odůvodněním, že společnost
předložila konkrétní nabídku, která byla konzultována a
rozsah prací upřesněn provozovatelem splaškové
kanalizace a dodavatel je připraven zakázku operativně
realizovat.

Usnesení č. 25/02/2021
ZO J-M schvaluje dar z rozpočtu obce na rok 2021 pro
Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích, ve výši 3 000 Kč, za
činnost „Naplňování lidských potřeb pacientům LDN v
Nemocnici Ivančice“ v roce 2021.

Usnesení č. 30/02/2021
ZO J-M pověřuje starostu ve věci veřejné zakázky „Oprava
splaškové kanalizace Za kostelem“, uzavřel smlouvy o dílo
s vybraným dodavatelem.

Usnesení č. 26/02/2021
ZO J-M schvaluje dar z rozpočtu obce na rok 2021 pro
Linku bezpečí, z.s., ve výši 5 000 Kč, za provoz dětské
krizové linky.
Usnesení č. 27/02/2021
ZO J-M schvaluje dar z rozpočtu obce na rok 2021 pro
Zdravotní klaun, o.p.s., ve výši 3 000 Kč, za zdravotní
klauny navštěvující těžce nemocné děti.
Ad. 10: Veřejná zakázka „Oprava splaškové kanalizace
Za kostelem“
ZO usnesením č. 11/05/2020 ze dne 9. 12. 2020 schválilo
realizaci projektu „Oprava splaškové kanalizace v lokalitě
Za kostelem“, jehož předmětem je oprava splaškové
kanalizace na základě provedených kamerových zkoušek
ze dne 30. 11. 2017, v předpokládané výši cca 200 000 Kč.
Na základě tohoto usnesení starosta provedl poptávku a
průzkum trhu za účelem výběru nejvhodnějšího
dodavatele, v tomto případě i s ohledem na specifické
podmínky opravy a požadavky provozovatele kanalizace
VAS, a.s. a jeho doporučení, starosta oslovil společnost
VHS plus, spol. s r.o. Před podáním nabídky společnost
problematiku a rozsah oprav se zástupci VAS, a.s. Na
základě uvedených konzultací a posouzení kamerových
zkoušek a stanoveného rozsahu, zaslala společnost VHS
plus, spol. s r.o., nabídku za cca 325 000 Kč bez DPH.
Nabídka odpovídá cenám v místě a čase obvyklým.

Oprava splaškové kanalizace v lokalitě Za kostelem
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Ad. 12: Projekt „Obytný soubor Horní loučky“

RO upravuje v příjmech přijetí kompenzačního bonusu –
příspěvku ze státního rozpočtu (32 000 Kč), přijetí dotace
akce „Pořízení traktoru“ od SFŽP, která je rozdělena na
část ze státních zdrojů (244 100 Kč) a EU (239 300 Kč),
zvýšení za prodej pozemku (o 26 000 Kč). Ve výdajích se
zejména jedná o navýšení členského příspěvku pro DSO
MK (o 8 800 Kč), antigenní testy a respirátory občanům (20
000 Kč) a náhrady mzdy zaměstnance v karanténě (3 100
Kč) a další skutečnosti vyplývající se schválených usnesení
(oprava splaškové kanalizace, rozdělení dotací a darů).
Nevyčerpané výdaje budou převedeny na Financování a
bude je možno rozdělit či ponechat dle potřeby. ZO
rozpočtové opatření schválilo.

a) Vyjádření ke společnému povolení pro stavební záměr
Obec obdržela Žádost o vyjádření ke společnému povolení,
ze dne 31. 3. 2021, týkající se stavebního záměru „Obytný
soubor Horní loučky, Jezeřany-Maršovice“ dle předložené
projektové dokumentace. Předmětem projektové
dokumentace je vybudování technické a dopravní
infrastruktury pro nový obytný soubor v obci JezeřanyMaršovice. Předmětný prostor byl zpracován jako obytná
zóna, jedná se tedy o smíšený dopravní provoz automobilů
a pěších. Součástí výstavby jsou objekty komunikace,
splaškové kanalizace, dešťové kanalizace vodovod,
elektrická energie, veřejné osvětlení a sdělovací vedení.
Projektová dokumentace a stavba je v souladu s územním
plánem obce a územní studií Horní loučky. ZO s
projektovou dokumentací souhlasilo.

Usnesení č. 36/02/2021
ZO J-M schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021.
Ad. 14: Diskuse

Usnesení č. 34/02/2021
ZO J-M souhlasí s předloženou projektovou dokumentací
„OBYTNÝ SOUBOR HORNÍ LOUČKY, JEZEŘANYMARŠOVICE“ a kladným vyjádřením ke společnému
povolení.

V diskusi zaznělo:
BR(o) poděkoval všem občanům, kteří se připojili k petici
ohledně nesouhlasu s výstavbou hasičské zbrojnice ve
školním areálu.
MS(o) představil návrh na změnu umístění hasičské
zbrojnice k hasičskému tréninkovému hřišti, oproti v
současnosti uvažované lokalitě v areálu školy. Jeho
myšlenku podpořil BU(o). Rovněž BR(o) se zmínil, že
proti nové lokalitě nemá připomínek.
OČ představil návrh na veřejné vystavení projektu
plánovaných úprav návesních prostranství přímo v
úpravou dotčených místech – návsích, vzhledem k tomu,
že současná covidová situace neumožňuje setkání většího
počtu osob v jeden čas a na jednom místě. Dále navrhl
realizaci umístění laviček na místních hřbitovech.
RP upozornil na nutnou opravu výtluk na místních
komunikacích v obci. Starosta uvedl, že v rámci zakázek
týkajících se veřejných prostranství bude provedena i
oprava výtluk. Podle posledních informací dodavatele by
se tak mělo uskutečnit v červnu 2021.

b) Smlouva o budoucí darovací smlouvě o převodu
vlastnictví k nemovitostem (vodovod a splašková
kanalizace)
Obci byla předložena Smlouva o budoucí darovací smlouvě
o převodu k vlastnictví k nemovitostem, mezi Obcí
Jezeřany-Maršovice, jako budoucím obdarovaným a
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POZEMKŮ HORNÍ LOUČKY,
Z.S., jako budoucím dárcem a investorem, jejímž
předmětem je, že dárce na svoje náklady vybuduje
vodovod a splaškovou kanalizaci na pozemcích p.č.
1306/34, 1306/35 a 2350 v k.ú. Jezeřany, v souladu s
projektovou dokumentací, vydaným stavebním povolením
a standarty budoucího provozovatele VAS, a.s. Obě strany
se zavazují uzavřít darovací smlouvu na vybudovanou
stavbu, po její realizaci a před kolaudací díla. Dárce je
povinen zajistit na vlastní náklady technický dozor
investora pro realizaci stavby, jenž bude navržen obcí a
budoucím provozovatelem. Schválení smlouvy je
navrhováno z důvodu účelu budoucího vlastnictví a
provozování vodovodu a splaškové kanalizace. ZO
smlouvu schválilo.

Starosta zmínil ještě problematiku:
Vítání občánků 2020 - 2021
Každý rok (poslední dobou druhou neděli v květnu)
uskutečnilo vítání občánků. Poslední se uskutečnilo dne
12. 5. 2019, od té doby se narodilo celkem 20 dětí. S
ohledem na mimořádná opatření týkající se
epidemiologických opatření a nemožnosti připravit
důstojné vítání ani v květnu letošního roku, je
navrhováno, Vítání občánků nekonat a každému dítěti
věnovat finanční dar ve výši 1 000 Kč, což odpovídá
pravidelným nákladům na konání této akce. V následné
diskusi členové ZO se přiklonili k názoru, raději než
finanční dar, poskytnout dar věcný.
Pořízení komunální techniky
V návaznosti na využívání pořízené komunální techniky v
loňském roce, by bylo vhodné zvážit její další využívání
popř. její rozšíření dle potřeb obce. ZO se shodlo na tom,
aby byl pořízen ještě jeden vanový kontejner s výškou
bočnice 500 mm za cenu cca 30 000 Kč.
Mobilní rozhlas
Mobilní Rozhlas dává obcím, městům a institucím do
rukou ty nejmodernější nástroje pro chytrou komunikaci

Usnesení č. 35/02/2021
ZO J-M schvaluje o budoucí darovací smlouvě o převodu k
vlastnictví k nemovitostem, mezi Obcí JezeřanyMaršovice, jako budoucím obdarovaným a SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ POZEMKŮ HORNÍ LOUČKY, Z.S., jako
budoucím dárcem a investorem, týkající se vybudování
vodovodu a splaškové kanalizace na pozemcích p.č.
1306/34, p.č. 1306/35 a p.č. 2350 v k.ú. Jezeřany.
Ad. 13: Rozpočtové opatření č. 2/2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021 upravuje příjmy a výdaje
rozpočtu pro rok 2021, jejichž potřeba vyvstala od
minulého zasedání ZO a na základě nově schválené a
upravené výdaje rozpočtu roku 2021, které bude potřeba
realizovat, s ohledem na aktuální potřeby obce.
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se svými občany a zasílání informace pomocí SMS, emailů a zpráv do mobilní aplikace. Společnost Neogenia
s.r.o. poskytla obci tuto aplikaci zdarma pro krizovou
komunikaci.
Mostek Na loukách

c) Smlouva o zřízení služebnosti stezky, jejímž předmětem
je pozemek p.č. 2351 v k.ú. Jezeřany
06. Návrh na vyhlášení a konání místního referenda
týkající se výstavby hasičské zbrojnice ve školním areálu
07. Pohřebnictví, Řád pro veřejná pohřebiště obce
Jezeřany-Maršovice
08. Odpadové hospodářství, provozování systému MESOH
a přihláška do spolku NAŠE ODPADKY, z. s.
09. Projekt „Rekonstrukce místní komunikace k obratišti“,
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
10. Rozpočtové opatření č. 3/2021 a č. 4/2021
11. Diskuse
12. Ukončení

JU(o) nabídl obci materiál na opravu dřevěného mostku za
jeho domem na loukách. Opravu by mohli realizovat
zaměstnanci obce. Na návrh, zda by nebylo vhodnější
dřevěný mostek nahradit betonovým panelem, se ZO
přiklonilo k zachování současné podoby.
Ad. 15: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným občanům za
účast, a ukončil zasedání v 21:50 hod.

Zápis a výpis usnesení z minulého zasedání ZO byly
zveřejněny na internetových stránkách obce od 30. 4.
2021. Členové ZO neměli vůči zápisu žádné námitky.
Starosta jako zapisovatele určil OČ a jako ověřovatele
navrhl LB a SH, které ZO schválilo.

Ze zasedání ZO J-M č. 03/2021
konaného dne 16. 6. 2021

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.

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce (dále jen
„ZO“) v 18:03 hod. Přivítal členy ZO a přítomné
spoluobčany. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno
a vyhlášeno. Starosta dále konstatoval přítomnost
nadpoloviční většiny členů ZO a podle § 92 odst. 3 zákona
o obcích je zasedání ZO usnášeníschopné. Je přítomno
všech 9 členů ZO.

Ad. 02: Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce
Prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Na loukách
(Usnesení č. 07/02/2021 až č. 09/02/2021)

Ad. 01: Zahájení (pořad jednání, určení zapisovatele a
ověřovatelů, námitky proti zápisu)

Příkazní smlouva byla podepsána dne 24. 5. 2021 a vyplývá
z ní jednak závazek obce do konce roku 2022 prodloužení
vodovodního řadu a umožnění připojení žadatele na
veřejný vodovod a místní komunikaci a dále závazek
žadatele umožnit zprostředkování uzavření darovací
smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti cesty. Poté co dne
31. 3. 2021 stavební úřad zahájil společné územní a
stavební řízení, tak dne 8. 6. 2021 vydal společné povolení
stavebního záměru. Tak nic nebrání prodloužení zahrnout
do rozpočtu příštího roku a akci realizovat.

Starosta seznámil ZO s pořadem jednání, který ZO
schválilo.
Usnesení č. 01/03/2021
ZO J-M schvaluje následující a doplněný pořad jednání
Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č.
03/2021
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)Jaromíra Šedrlová, Žádost o odkoupení pozemku (p.č.
1491/13 v k.ú. Jezeřany),
b) Město Miroslav, Žádost o vyjádření podpory stavby
Domu pro seniory v Miroslavi,
c) Oblastní charita Znojmo, Žádost o dar na provoz
neregistrované služby Charitní záchranná síť
05. Nakládání s majetkem
a)Záměr obce pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku
majetek stavební objekt splaškové kanalizace stavby
„Jezeřany-Maršovice – zástavba RD – kanalizace splašková
lokalita Za kostelem I. etapa“ a stavební objekty vodovod a
splašková kanalizace stavby „Obec Jezeřany-Maršovice,
projekční práce IS – vodovod a splašková kanalizace Za
kostelem II. etapa“ do majetku svazku VODOVODY A
KANALIZACE ZNOJEMSKO, zájmového sdružení obcí,
b) Darovací smlouva, jejímž předmětem je pozemek p.č.
1236/2 v k.ú. Jezeřany,

Hospodaření obce (Usnesení č. 15/02/2021 až č.
18/02/2021)
Příspěvková organizace ZŠaMŠ byla o schválení účetní
závěrky písemně vyrozuměna dne 22. 4. 2021. Závěrečný
účet obce po schválení byl zveřejněn na internetových
stránkách Obce Jezeřany-Maršovice (www.jezeranymarsovice.cz), Dokumenty, Hospodaření obce a rozpočty,
Hospodaření a rozpočty v roce 2020(http://www.jezeranymarsovice.cz/dokumenty/hospodareni-a-rozpocty-vroce-2020/index.php). Oznámení o zveřejnění
závěrečného účtu bylo dne 22. 4. 2021 zveřejněno na
úřední desce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2020 byla dne 29. 4. 2021 doručena na podatelnu KÚ
JMK.
Oprava splaškové kanalizace Za kostelem (Usnesení č.
28/02/2021 a č. 30/02/2021)
Smlouva o dílo byla s dodavatelem uzavřena dne 22. 4.
2021 a následně byla provedena oprava jednotlivých úseků
splaškové kanalizace. Dne 30. 4. 2021 byly opravy
ukončeny a následně byly provedeny kamerové zkoušky.
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Na základě nich vyhotovil provozovatel vyjádření, ze dne
11. 5. 2021, že nebyly zjištěny závady, které by bránily v
užívání. Následně proběhla fakturace a úhrada ceny dle
smlouvy o dílo, ve výši 394 702 Kč včetně DPH.
Díky provedené opravě bude moci být konečně převedena
splašková kanalizace a vodovod v lokalitě Za kostelem do
majetku do hospodaření ZSO Vodovody a kanalizace
Znojemsko.

Vítání občánků

Místní komunikace Za kostelem (Usnesení č. 31/02/2021
a č. 33/02/2021)

Pomník padlým občanům Maršovic, realizace opravy
Ve dnech 22. 5. 2021 a 12. 6. 2021 realizoval zhotovitel
Pomníku padlým občanům Maršovice, část opravy
pomníku – odstranění biologického zbarvení kamene
chemickou cestou, neutralizace biologických zárodků a
následné vyhubení biocidními prostředky. Přibližně za dva
měsíce bude možné působení fungicidu a zvážení dalšího
postupu.

Protože se nekonalo vítání občánků v loňském a letošním
roce, byla dne 21. 5. 2021 realizována osobní návštěva
starosty v jednotlivých domácnostech malých občánků,
kterým byly předány dárkové předměty. Vítání proběhlo
tímto způsobem s ohledem na mimořádná opatření
týkající se epidemiologických opatření a nemožnosti
připravit důstojné vítání občánků.

Ministerstvo financí žádnou výzvu, která by mohla být
použita na akci „Místní komunikace Za kostelem“,
nevyhlásilo, takže k plnění dle příkazní smlouvy s RPA
Dotace, s.r.o., nedošlo. Co se týká výběrového řízení, tak o
tom bylo zastupitelstvo informováno na minulém
zasedání ZO. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem byla
podepsána dne 28. 4. 2021 a dle vyjádření zástupce
společnosti COLAS CZ, a.s. by stavba mohla být započata v
červnu a ukončena do konce prázdnin. Ve spolupráci s
projektantem byl proveden výběr stavebního dozoru a dne
24. 5. 2021 byla podepsána Příkazní smlouva s Ing.
Borisem Bielym.

Zvonice v Maršovicích, opravy dřevěných rámů okenic a
ostění nik a zvonu
Dne 2. 6. 2021 se za účasti zástupce památkové péče
odboru regionálního rozvoje MěÚ Moravský Krumlov
uskutečnilo místní šetření ohledně stavu dřevěných rámů
okenic a dřevěného ostění dvou nik, které jsou ve špatném
stavu a bylo doporučeno realizovat opravu ponecháním
současných rámů a ostění a výměnou pouze zničených
částí. Dále by bylo vhodné posoudit stav zvonu a jeho
uchycení, popř. realizovat jeho opravu. Pokud se podaří
sehnat zhotovitele opravy, potom bude potřeba navýšit v
rozpočtu finanční prostředky na tuto opravu.

Ad 03. Zpráva o činnosti
Starosta informoval o své činnosti a seznámil ZO s
problematikou, kterou se zabýval v předchozím období:
Veřejný rozhlas, vysílací zařízení SARAH IV
Dne 5. 5. 2021 došlo k poruše vysílacího zařízení místního
rozhlasu, které již nebylo možné odstranit a bylo nutné,
pro zajištění hlášení, pořídit nové vysílací zařízení. S
ohledem na skutečnost, že veřejný rozhlas v obci dodala
společnost BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., bylo nejdříve o
opravě a následně o provozu rozhlasu jednáno se
zástupcem této společnosti, který dne 12. 5. 2021 navrhl a
předložil nabídku na řešení situace, dodání vysílacího
zařízení SARAH IV, celkem za 71 511 Kč. Následně dne 18.
5. 2021 podepsal starosta Smlouvu o dodání vysílacího
zařízení bezdrátového rozhlasu SARAH IV č. 53/2021 a dne
19. 5. 2021 došlo k jeho dodání, montáži a zaškolení.
Protože se jednalo o havarijní situaci a bylo nutné co
nejdříve zajistit informování občanů.
Projektová dokumentace připravovaných akcí
V souladu se Strategickým plánem rozvoje obce
aktualizovaného na období let 2019 až 2022 je potřeba
dokončit akce „Výstavba místní komunikace v lokalitě
Panšula“, „Oprava fasády MŠ“ a „Oprava fasády obecní
byty“. Proto byl osloven projektant Ing. Jiří Hnízdil, který
na základě jednání dne 8. 6. 2021 předložil nabídky na
vypracování projektových dokumentací pro jednotlivé
akce. Na základě vypracované projektové dokumentace a
rozpočtů jednotlivých akcí, bude možné tyto akce
naplánovat a realizovat výběrová řízení na jejich
dodavatele.

Zvonice v Maršovicích Severozápadní nika

Mobilní rozhlas
Společnost MUNIPOLIS, s.r.o. (dříve Neogenia s.r.o.)
poskytla obci službu Mobilní Rozhlas, pro účely krizové
komunikace, na jeden rok, zdarma. V rámci kampaně obec
od 18. 5. 2021 oslovila prostřednictvím webových stránek
obce a roznesením letáků do domácností, občany a k
dnešnímu dni si stáhlo aplikaci, popř. se přihlásilo pomocí
letáčku, celkem 60 občanů. Je možné tuto službu ještě více
propagovat a získat další zájemce.

Studie revitalizace centrálních veřejných ploch

Chasa Jezeřany-Maršovice, Žádost o spolupráci a
finanční podporu

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 se uskuteční veřejné projednání
studie Revitalizace centrálních veřejných ploch, od 18:00
hod. v KD. Veřejné projednání by mělo být zakončením
přípravných prací na studii a završením předáním konečné

Již několik let obec podporuje konání tradičních
kulturních akcí v obci, kterými jsou Cyrilometodějská pouť
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a Václavské hody. V rozpočtu obce pro rok 2021 byly opět
vyčleněny finanční prostředky na úhradu hudební
produkce (vystoupení dechových hudeb), tak na podporu
zabezpečení pouti a hodů, kdy poskytujeme dar
krojovaným dívkám a ženám, které na těchto akcích
vystupují.
Starosta byl kontaktován a informován zástupci chasy, že s
ohledem na příznivou epidemiologickou situaci se obě
akce budou konat a zároveň obec dne 14. 6. 2021 obdržela
od Chasy Žádost o spolupráci a finanční podporu při
konání těchto akcí - finanční příspěvek na dechovou
kapelu. Proto by bylo vhodné podporu realizovat stejně
jako v předchozích letech a o případném daru krojovaným
dívkám a ženám rozhodnout až v případě hodů. ZO úhradu
produkce schválilo.

b) Město Miroslav, Žádost o vyjádření podpory stavby
Domu pro seniory v Miroslavi

Usnesení č. 03/03/2021
ZO J-M schvaluje úhrady hudební produkce ve výši 25 000
Kč za každý den konání Cyrilometodějské pouti a
Václavských hodů, konaných v roce 2021.

Obec obdržela dopis společně s Výroční zprávou za rok
2020, od Oblastní charity Znojmo, jako poděkování za
přízeň a podporu charitního díla, se žádostí o dar na
provoz neregistrované služby Charitní záchranná síť. V
posledních letech obec poskytla Oblastní charitě Znojmo
dar ve výši 3 000 Kč, proto je navrhováno dar poskytnout i
letos. ZO dar schválilo.

Obec obdržela dopis od Města Miroslav, týkající se
problematiky výstavby budoucího Domu pro seniory v
Miroslavi se žádostí o vyjádření podpory s touto stavbou.
Dům pro seniory by měl do budoucna sloužit nejenom
občanům města Miroslav, ale i široké veřejnosti především
ze znojemského okresu a budou ho moci využívat i občané
naší obce. ZO podporu vyjádřilo.
Usnesení č. 05/03/2021
ZO J-M vyjadřuje plnou podporu stavbě Domu pro seniory
v Miroslavi.
c) Oblastní charita Znojmo, Žádost o dar na provoz
neregistrované služby Charitní záchranná síť

Deratizace
Dne 17. 3. 2021 byla provedena opět celoplošná deratizace.
Bylo deratizováno 76 dešťových vpustí. Následně dne 22.
4. 2021 byla provedena kontrola a doplnění nástrah.
Výsledek byl velice pozitivní, protože oproti podzimu byl
výskyt jen 16% oproti 76% (procentuální požer návnad).
Potvrzení výsledků bude možno ověřit na podzim. Náklady
deratizace jsou za jaro celkem 6 048 Kč. Je navrhováno
provést deratizaci na podzim a v případě potvrzení
výsledku, provádět ji 1x ročně.

Usnesení č. 06/03/2021
ZO J-M schvaluje dar ve výši 3 000 Kč pro Oblastní charitu
Znojmo, na provoz neregistrované služby Charitní
záchranná síť pro rok 2021.
Ad. 05: Nakládání s majetkem
a) Záměr obce pronajmout nebo poskytnout jako
výpůjčku majetek stavební objekt splaškové kanalizace
stavby „Jezeřany-Maršovice – zástavba RD – kanalizace
splašková lokalita Za kostelem I. etapa“ a stavební
objekty vodovod a splašková kanalizace stavby „Obec
Jezeřany-Maršovice, projekční práce IS – vodovod a
splašková kanalizace Za kostelem II. etapa“ do majetku
svazku VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO,
zájmového sdružení obcí

Zásilkovna, Z-BOX
Obec obdržela od společnosti Zásilkovna s.r.o. nabídku, za
přenechání do užívání obecní plochy na bezplatné
umístění, provozu, servisu a případné obměně automatu k
vydávání zásilek a poskytování dalších služeb (Z-BOX). Je
potřeba rozhodnout zda popř. kde Z-BOX umístit. Jedná se
o službu občanům pro doručování zásilek.
ZO se vyslovilo pro umístění Z-BOXu v obci a jako vhodné
stanoviště byl navržen prostor před skladem (bývalou
prodejnou) v Maršovicích.

Již v roce 2017 ZO schválilo záměr obce pronajmout nebo
poskytnout jako výpůjčku majetek stavební objekt
splaškové kanalizace stavby „Jezeřany-Maršovice –
zástavba RD“ a stavební objekty vodovod a splašková
kanalizace stavby „Obec Jezeřany-Maršovice, projekční
práce IS – II. etapa“, za účelem vkladu majetku do
hospodaření ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko (dále
jen „svazek“), který byl vyvěšen na úřední desce ve dnech
25. 8. 2017 až 13. 9. 2017. ZO na svém zasedání dne 8. 11.
2017 schválilo dvě Smlouvy o vkladu majetku, na každou
stavbu zvlášť, včetně příloh o ceně převáděného majetku a
oprávek. K podepsání smluv resp. vkladu majetku nebylo
však realizováno s ohledem na skutečnost, že svazek
požadoval provedení kontroly stavu splaškové kanalizace
(I. etapy), která byla vybudována v roce 2007, a na základě
kamerových zkoušek byly zjištěny nedostatky. Po dohodě s
provozovatelem a svazkem byla naplánovaná oprava, která
byla realizována v letošním roce jako akce „Oprava
splaškové kanalizace Za kostelem“. ZO záměr schválilo.

Ad. 04: Žádosti občanů a organizací
a) Jaromíra Šedrlová, Žádost o odkoupení pozemku (p.č.
1491/13 v k.ú. Jezeřany)
Dne 2. 6. 2021 obdržela obec žádost od Jaromíry Šedrlové,
bytem Jezeřany-Maršovice 48, o odkoupení obecního
pozemku p.č. 1491/13, o výměře 50 m2, v k.ú. Jezeřany. Ze
skutečného stavu je zřejmé, že uvedený pozemek je již
dlouhodobě užíván jako část zahrady spolu s pozemkem
p.č. 61/3, v k.ú. Jezeřany, který je majetkem žadatelky. Je
třeba zvážit, zda obec upřednostní prodej před současným
stavem. ZO záměr schválilo.
Usnesení č. 04/03/2021
ZO J-M schvaluje záměr obce prodat nemovitý majetek,
pozemek p.č. 1491/13, 50 m2, ostatní plocha, v k.ú.
Jezeřany.

Usnesení č. 07/03/2021
ZO J-M schvaluje záměr obce pronajmout nebo
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poskytnout jako výpůjčku majetek, stavbu „JezeřanyMaršovice – zástavba RD – inženýrské sítě,
SO 02
Vodovod, SO 03 Kanalizace dešťová, SO 04 Kanalizace
splašková“, nacházející se na pozemcích p. č. 2349,
1216/141 a 1216/144 v k.ú. Jezeřany a na pozemku p. č.
1486 v k.ú. Maršovice, blíže specifikované jako stavební
objekt SO 04 Kanalizace splašková, jejímž předmětem je
splašková kanalizace PVC DN 250 délky 345,6 m, v
pořizovací hodnotě 1 896 456 Kč a stavbu „Obec JezeřanyMaršovice, projekční práce IS – II. etapa“, nacházející se na
pozemcích p.č. 2349, 1216/64, 1216/66, 1216/80, 1216/81,
1216/84, 1216/153, 1216/197 a 1216/144 v k. ú. Jezeřany a
na p.č. 1459/6, 1459/27 a 1486 v k. ú. Maršovice, blíže
specifikované jako stavební objekty SO 02 Vodovod a SO
04 Kanalizace splašková, jejímž předmětem je vodovod PE
DN 80 délky 107 m, v pořizovací hodnotě 232 495,45 Kč a
splašková kanalizace PVC DN 250 délky 73,4 m, v
pořizovací hodnotě 382 055,30 Kč, za účelem vkladu
majetku do hospodaření ZSO Vodovody a kanalizace
Znojemsko.

Na základě diskuse, která se odehrála na minulém
zasedání ZO, kdy byly projednávány záležitosti týkající se
obdržené petice „Nesouhlas s plánováním a stavbou
hasičské zbrojnice na zelené louce/parku v areálu školy
Jezeřany-Maršovice“, a usnesení č. 06/02/2021, kterým ZO
starostovi uložilo zjistit informace ohledně vyhlášení
místního referenda, je sděleno následující. Místní
referendum, které je místním lidovým hlasováním, je
institutem přímé demokracie. Systém přímé demokracie
může být přitom charakterizován jako přímé rozhodování
členů společnosti (občanů) o věcech veřejných, o věcech,
které se dotýkají života každého jedince. Jedná se o přímé
rozhodování občanů o důležitých politických otázkách či
tématech prostředky lidového hlasování. Místní
referendum, v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., o
místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, aby se mohlo konat, a to z rozhodnutí
ZO, v souběhu s volbami do Parlamentu ČR (říjen 2021).
Občané obce se mohou jednoznačně a svobodně vyjádřit k
výstavbě hasičské zbrojnice ve školním areálu.
Znovu byla mezi členy ZO a přítomnými občany
diskutována otázka vhodnosti či nevhodnosti umístění
požární zbrojnice ve školním areálu, zda vyhlásit místní
referendum nebo raději znovu prověřit možnost realizace
hasičské zbrojnice v lokalitě Sekery u hasičského hřiště.
Převážil názor, že s ohledem na současnou situaci,
obdrženou petici a významnost akce a její finanční
náročnost je důležité, aby se občané mohli k věci vyjádřit v
místním referendu. ZO vyhlášení místního referenda
schválilo.

b) Darovací smlouva, jejímž předmětem je pozemek p.č.
1236/2 v k.ú. Jezeřany
V souvislosti se závazkem obce realizovat akci
„Prodloužení vodovodního řadu Na loukách“, na základě
jednání a nabídky majitelů sousedních pozemků byla
vyhotovena darovací smlouva, jejímž předmětem je
pozemek p.č. 1236/2 v k.ú. Jezeřany, na kterém se nachází
veřejný chodník. Obec bude mít možnost udržovat a
opravovat chodník, který se v současné době nachází na
soukromých pozemcích a je hojně využíván občany. ZO
smlouvu schválilo.

Usnesení č. 10/03/2021
ZO J-M schvaluje v souladu s § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o
místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
a)vyhlášení konání místního referenda na území obce
Jezeřany-Maršovice o otázce: Souhlasíte se stavbou
hasičské zbrojnice ve školním areálu, pozemku p.č.
1475 v k.ú. Maršovice? ANO – NE,
b) odůvodnění pro vyhlášení referenda s tím, že proti
záměr obce realizovat na pozemku p.č. 1475 v k.ú.
Maršovice budovu požární zbrojnice bylo vzneseno
několik námitek a připomínek a dne 8. 3. 2021 obdržela
obec petici „Nesouhlas s plánováním a stavbou hasičské
zbrojnice na zelené louce/parku v areálu školy JezeřanyMaršovice“, která splňuje náležitosti zákona č. 85/1990
Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů, a
kterou podepsal takový počet občanů, že zastupitelstvo
obce požaduje, aby se občané obce Jezeřany-Maršovice
vyjádřili, zda souhlasí se stavbou hasičské zbrojnice ve
školním areálu,
c) stanovuje termín konání místního referenda na pátek 8.
října 2021 v době od 14:00 do 22:00 hodin a sobotu 9. října
2021 v době od 08:00 do 14:00 hodin,
d) stanovuje výši odměny pro místní a okrskové komise:
člen ve výši 1 500 Kč, místopředseda a zapisovatel ve výši
1 600 Kč a předseda ve výši 1 800 Kč,
e)odhaduje náklady na spojené s provedením referenda na
30 000 Kč,
f) ukládá starostovi zabezpečit přípravu a provedení
místního referenda v souladu se zněním zákona č. 22/2004

Usnesení č. 08/03/2021
ZO J-M schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí JezeřanyMaršovice jako obdarovanou a Antonínem Slavíkem jako
dárcem, jejímž předmětem daru je pozemek p.č. 1236/2 o
výměře 204 m2, ostatní plocha, v k.ú. Jezeřany.
c) Smlouva o zřízení služebnosti stezky, jejímž předmětem
je pozemek p. č. 2351 v k.ú. Jezeřany
V souvislosti se závazkem obce realizovat akci
„Prodloužení vodovodního řadu Na loukách“, na základě
jednání a nabídky majitelů sousedních pozemků, byla
vyhotovena smlouva o zřízení služebnosti stezky, jejímž
předmětem je zřízení služebnosti stezky k pozemku p.č.
1237/1, v k.ú. Jezeřany. Obec bude mít možnost
provozovat, udržovat a opravovat chodník, který se v
současné době nachází na soukromých pozemcích a je
hojně využíván občany. ZO smlouvu schválilo.
Usnesení č. 09/03/2021
ZO J-M schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti stezky,
mezi Obcí Jezeřany-Maršovice jako oprávněnou a Mgr.
Annou Slavíkovou jako povinnou, jejímž předmětem je
zřízení služebnosti stezky k pozemku p.č. 1237/1, o
výměře 386 m2, ostatní plocha, v k.ú. Jezeřany.
Ad. 06: Návrh na vyhlášení a konání místního referenda
týkající se výstavby hasičské zbrojnice ve školním areálu
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Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

Aby systém MESOH mohl být i nadále úspěšně používán v
naší obci, je potřeba řešit jeho další existenci a rozvoj.
Systém je ve vlastnictví a provozuje ho společnost ISNO
IT, s.r.o., u nás prostřednictvím zástupce Kryštofa
Bambuška. Za jeho použití hradíme po celou dobu částku
2,50 Kč za obyvatele a měsíc (cca 24 000 Kč ročně). Již v
průběhu loňského roku proběhla několik jednání mezi
zástupci zúčastněných obcí a společnosti ISNO IT, s.r.o.,
která dospěla do založení spolku NAŠE ODPADKY, tak aby
bylo i nadále rozvíjet spolupráci zejména v oblasti provozu
systému MESOH a další problematice odpadového
hospodářství. Aby vše probíhalo úspěšně je potřeba, aby se
zapojilo do činnosti spolku co nejvíce obcí, na druhé
straně, obce, které se nebudou chtít zapojit do spolku a
budou nadále využívat systém MESOH, musí počítat s
navýšením plateb za provoz služby MESOH. Proto obec
obdržela dne 26. 4. 2021 výpověď Smlouvy č. 7/2017 o
zavedení, provozování a koordinaci MESOH, s výpovědní
dobou 3 měsíce.

Ad. 07: Pohřebnictví, Řád pro veřejná pohřebiště obce
Jezeřany-Maršovice
Dne 21. 4. 2021 byla ze strany pracovníků krajského úřadu
dokončena kontrola návrhu řádu veřejného pohřebiště v
obci. Zároveň jsme byli upozorněni na skutečnost, že
pozemek p.č. 189/4, ostatní plocha, v k.ú. Jezeřany, který je
součástí hřbitova v Jezeřanech, je v katastru nemovitostí
veden jako manipulační plocha nikoli jako pohřebiště a
bude potřeba tuto změnu zrealizovat. Co se týká uvedené
parcely, byla dne 3. 5. 2021 podána na stavební úřad,
žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území ve
zjednodušeném územním řízení. Stavební úřad v této věci
doposud nerozhodl, ale dne 18. 5. 2021 vydal Oznámení o
zahájení územního řízení. Protože krajskému úřadu
postačovalo k jeho rozhodnutí pouze předložení žádosti
na stavební úřad, byly v návrhu provedeny požadované
úpravy a dne 25. 5. 2021 odeslána datovou schránkou
Žádost o souhlas ke změně řádu pro veřejná pohřebiště
obce. Na základě této žádosti, krajský úřad vydal dne 2. 6.
2021 souhlas ke změně č. 1 Řádu pro veřejná pohřebiště
obce J-M. Proto je možné Řád pro veřejná pohřebiště obce
J-M předložit ke schválení ZO. Nový řád bude po schválení
vyvěšen na úřední desce, zveřejněn na internetových
stránkách obce a na hřbitovních vývěskách. ZO Řád
schválilo.

Další zapojení záleží na rozhodnutí ZO, kdy jsou možné 3
varianty další spolupráce a to, varianta A) samostatný
vstup obce do spolku a uzavření smlouvy o poskytnutí
služby MESOH (roční náklady 42 000 Kč/ročně), varianta
B) vstup do spolku spolu s jinou obcí (mají stejný nebo
podobný způsob svozu a stejnou svozovou společnost) a
uzavření smlouvy MESOH (30 000 Kč/ročně) a varianta C)
nevstoupit do spolku a uzavřít smlouvu MESOH (42 000
Kč/ročně). Jako nejvýhodnější se jeví vstup do spolku
NAŠE ODPADKY a uzavření smlouvy na službu MESOH
společně s obcí Vedrovice.

Usnesení č. 11/03/2021
ZO J-M schvaluje Řád pro veřejná pohřebiště obce
Jezeřany-Maršovice, s účinností od 7. 7. 2021.

ZO vstup do spolku, sdružení s obcí Vedrovice a smlouvu
schválilo.

Ad. 08: Odpadové hospodářství, provozování systému
MESOH a přihláška do spolku NAŠE ODPADKY, z. s.

Usnesení č. 12/03/2021
ZO J-M schvaluje vstup Obce Jezeřany-Maršovice do
spolku NAŠE ODPADKY, z. s., se sídlem Uherčice 339, IČ:
10722289, jako řádný člen a Stanovy spolku NAŠE
ODPADKY, z. s.

Od 1. 1. 2018 využíváme v naší obci systém MESOH Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství.
Zavedením systému jsme tak reagovali na nové trendy a
trh v oblasti odpadového hospodářství, zejména v oblasti
druhotných surovin. Vedle třídění odpadů na sběrných
místech v obci, byl zaveden pytlový sběr plastu a papíru a
postupně umožněno občanům likvidace plastu a papíru do
barevných popelnic. Jeho úspěšnost lze spatřovat v tom,
že se do systému zapojilo více jak 85 % domácností,
zvyšuje se množství vytříděného domovního odpadu a
zmenšuje množství odpadu směsného. Ačkoliv se rozšířili
možnosti sběru a svozu odpadů, zvýšil se počet svozů
odpadů, se podařilo změnou úhrady z pevné částky na
obyvatele na úhradu počtů svezených pytlů a popelnic,
udržet náklady na odpadové hospodářství v přiměřených
číslech a došlo i k navýšení příspěvku za třídění od EKOKOM, a. s.

Usnesení č. 13/03/2021
ZO J-M schvaluje sdružení s Obcí Vedrovice, v souladu s §
5 odst. 4 Stanov spolku NAŠE ODPADKY, z. s.
Usnesení č. 14/03/2021
ZO J-M schvaluje Smlouvu č. 6/2021 o poskytování služby
Motivačního a evidenčního systému pro odpadové
hospodářství (dále jen „MESOH“), mezi Obcí JezeřanyMaršovice jako objednatelem a Kryštofem Bambuškem
jako poskytovatele, jejímž předmětem je služba spočívající
v zavedení, pronájmu a provozování aplikací a modulů
potřebných pro evidenci nádob a pro evidenci
obsloužených nádob a nastavení motivačních kritérií pro
efektivní třídění odpadů jakožto i pro snižování jejich
produkce a s tím spojenou koordinaci zaváděných změn
prostřednictvím garanta evidenčního a motivačního
systému.

Zároveň pro občany jejich zapojení do třídění přineslo
možnost ušetřit za místní poplatek za odpady (v letošním
roce byl poplatek snížen z 550 Kč na 530 Kč na obyvatele).
Na slevách je každý rok rozděleno více jak 100 000 Kč v
roce 2019 až po 170 000 Kč v roce letošním. Teprve v
tomto a zejména v příštím roce uvidíme, jak se na
odpadovém hospodářství v naší obci projeví nový zákon o
odpadech, který je platný od 1. 1. 2021.

Ad. 09: Projekt „Rekonstrukce místní komunikace k
obratišti“, dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Příslušným orgánem JMK bylo rozhodnuto o tom, že
žádosti obce o poskytnutí dotace bude vyhověno a dotace
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na akci „Rekonstrukce místní komunikace k obratišti“, ve
výši 250 000 Kč bude obci poskytnuta. Je potřeba dotaci
přijmout a schválit smlouvu o poskytnutí dotace.

Ad. 11: Diskuse
V diskusi zaznělo:
MS(o) představil svůj návrh na řešení dopravní situace na
křižovatce ke škole a proběhla diskuse o možnostech
řešení.
Starosta uvedl, že s ohledem na skutečnost, že již v
minulosti byla problematika neúspěšně řešena (nedošlo ke
shodě s vlastníky sousedních pozemků), je potřeba další
návrh na řešení nejdříve probrat s příslušnými orgány a
o d b o r n í k y, k o n k r é t n ě p r o j e k t a n t e m , k t e r ý s e
problematikou zabýval, odborem dopravy MěÚ Moravský
Krumlov, Policií ČR a zástupci SÚS Jmk.

V této souvislosti starosta ZO informoval, že na základě
Usnesení č. 20/01/2021, dne 10. 6. 2021 podepsal Smlouvu
o dílo se společností MIKO Neslovice s.r.o. na realizaci
této akce. Celková cena dle nabídky zhotovitele činí 688
853 Kč včetně DPH. Aby byl sjednocen název akce a
veřejné zakázky, byl původní název „Obratiště – místní
komunikace“ změněn na „Rekonstrukce místní
komunikace k obratišti“. ZO přijetí dotace a smlouvu
schválilo a podepsání smlouvy o dílo vzalo na vědomí.
Usnesení č. 15/03/2021
ZO J-M schvaluje přijetí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje pro rok 2021 v rámci dotačního
programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje
pro rok 2021, ve výši 250 000 Kč, na akci „Rekonstrukce
místní komunikace k obratišti“.

Ad. 12: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným občanům za
účast, a ukončil zasedání v 21:25 hod.

Poznámka redakce:

Usnesení č. 16/03/2021
ZO J-M schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu
Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok
2021, jejímž předmětem je dotace na realizaci akce
„Rekonstrukce místní komunikace k obratišti“.

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-a-usneseni-2021/index.php
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
protože zpátky už to bylo většinou jen z kopce, cesta nám
rychle uběhla a hlavně, všichni ji zvládli na jedničku!

Konec tak trošku jiného školního roku…
Není to tak dlouho, co jsme se vrátili opět do školních
lavic po nuceném distančním vzdělávání. 12. dubna, za
dodržování přísných protiepidemických opatření, zasedli
žáci do školních lavic ke klasické výuce. Všichni žáci a
zaměstnanci se museli každé pondělí a čtvrtek (později už
jen v pondělí) testovat a sedět celý den v rouškách a
vyučovat celé hodiny v respirátorech, což nebylo opravdu
nic příjemného. Ještě, že z těchto opatření byly vyjmuty
alespoň děti v MŠ. Přesto jsme se dočkali alespoň ke konci
školního roku lepších zpráv a výuka už mohla bez větších
omezení probíhat, jak jsme byli zvyklí i s některými
školními akcemi.

V těchto dnech už se píší závěrečné prověrky a zjišťujeme,
jak jsme všichni zvládli tento opravdu nelehký školní rok,
za který patří poděkovat také všem rodičům a prarodičům,
kteří distanční výuku se svými dětmi zvládali. Doufáme, že
už se takový nebude opakovat. Ve středu 16. 6. jsme měli
ve škole i ve školce projektový den „Dopravní výchova“ na
mobilním dopravním hřišti s elektrickými autíčky a
čtyřkolkami. Děti a žáci si nejenom připomenuli základní
dopravní značky, jak se chovat v dopravě, jak dbát na svoji
bezpečnost, ale hlavně si to i vyzkoušeli při jízdě na
mobilním dopravním hřišti.
Děti ve školce čeká ještě pěší výlet na Sobotku a
předškoláky „Pasování na školáky“ a jejich první školní
hodina ve škole s paní učitelkou Bílovou.

Ke „Dni Země“, který se slaví 22. 4. jsme si den nato 23. 4.
udělali projektový den zaměřený na ekologii, ochranu
životního prostředí, ale hlavně na třídění odpadků. Na
projektové vyučování jsme navázali sběrem odpadků v
obci. Fotografie z tohoto projektového dne si můžete
prohlédnout na webových stránkách školy. 30.dubna jsme
společně pálili čarodějnice. Malé čarodějnice a čarodějové
si plnili úkoly a nakonec jsme si opekli buřtíky na ohni.
Bohužel tentokrát bez písniček, protože zpívat se pořád
ještě ve škole nemůže. I letos se nemohl uskutečnit zápis
budoucích prvňáčků klasicky společně ve škole a i zápis do
MŠ se konal netradičně. I přes všechna opatření bylo
přijato 13 budoucích prvňáčků a 8 dětí do MŠ.

A to už bude opravdu konec tohoto opravdu nelehkého
školního roku. Ještě odevzdáme staré učebnice, dostaneme
nové, rozloučíme se s našimi páťáky, vyhodnotíme sběr
léčivých bylin, společně ukončíme školní rok 2020 – 2021.
Paní učitelky rozdají vysvědčení a potom už si jenom
popřejeme krásné prázdniny a dovolenou v rámci
možností, ale hlavně bez roušek a přísných opatření! A v
tomto zpravodaji už se zase můžete začíst do příspěvků
našich žáků.
Na úplný závěr školního roku bych chtěla touto cestou
poděkovat všem, kteří škole a školce pomáhají, podporují
ji a věří. Všem paním učitelkám za obětavou práci s dětmi,
všem, kteří zvládli distanční výuku, paním kuchařkám za
to, že nám moc chutná a paním uklízečkám za pěkné a
čisté prostředí.

11. května k nám zavítalo mobilní planetárium. Ve velké
nafouknuté kopuli jsme se vydali s malými průvodci
Vesmírem. Proletěli jsme celou Sluneční soustavu a
navštívili všechny její planety. Jak pro naše malé kamarády
ze školky, přes všechny školáky až po paní učitelky to byl
opravdu nádherný zážitek.

Tak na shledanou v novém školním roce 2021 – 2022 už
doufejme v takovém, jaký má být, bez omezení a na jaký
jsme byli zvyklí!

18. května k nám ještě zavítalo divadlo „Kašpárek“ z
Opavy s dřevěnými marionetami a pohádkou „O princezně
Rozmařilce“. Dalším krásným zážitkem pro nás pro
všechny a předškoláky z MŠ byla návštěva podmořského
světa prostřednictvím 3D kina. Najednou jsme se ocitli v
moři v roli potápěčů a sledovali život v moři, jako bychom
tam opravdu byli. Byl to nezapomenutelný zážitek.
Všechny tyto akce se konaly po skupinách tak, aby byla
dodržena všechna hygienická opatření. A protože ještě
nebyl umožněn školní výlet, na „Den dětí“ jsme se vydali
do našeho krásného lesa k rybníku „U obrázku“.

Mgr. Květoslava Bílová

Linkovým autobusem jsme dojeli ke kaštanům a potom šli
lesem. Myslím, že mnozí občané naší vesnice ani neví, jaký
kus krásné přírody u nás v lese máme. Prošli jsme kolem
tří menších rybníků, krásného velkého krmelce až k
rybníku „U obrázku“. Před námi se objevila nádherná
veliká louka, na které se natáčely některé scény z filmové
pohádky Sněžný drak. Protože nám počasí po dlouhé době
opravdu přálo a všude kolem krásně kvetly aleje kaštanů,
mohli jsme si pobyt opravdu užít. Kdo chtěl, vylezl si na
posed, pozorovali jsme kachní rodinku na rybníku,
posvačili pěkně v trávě, zahráli si různé venkovní hry a
nakonec jsme našli i veverčí pelíšek ve vykotlaném
stromu. Zpátky jsme šli celou cestu pěšky až do školy. A

Školní výlet V lese u rybníka „U obrázku“
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DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Dopravní výchova Výuka proběhla tradičně na víceúčelovém hřišti
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Ze školních lavic Návrat z výletu do lesa
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Stavební a demoliční odpad nepatří
na polní cesty

Nedostatky v třídění
plastu a papíru

Třídíme odpad, snažíme se omezit nákup jednorázových
obalů, na zahradě zakládáme komposty, které vytlačují
dříve častější hnojiště a na konci naše popelnice na
směsný odpad zejí skoro prázdnotou.
Zcela správný
přístup, nad kterým by možná někdo z nás ještě před lety
kroutil hlavou. Chováme se tak ale opravdu ke všem
druhům odpadů? Nebo některým z nich sami udělujeme
výjimku? Na mysli mám nakládání se stavebním a
demoličním odpadem. Stále přetrvávají „pseudo terénní
úpravy“ polních cest zavážením nerovností stavební sutí,
často i s příměsí odpadů nestavebního původu. Stavební
odpad není odpadem komunálním a z tohoto důvodu není
odstraňován prostřednictvím systému nakládání s
komunálním odpadem obce. Rozhodně tedy nepatří do
popelnic. Každý komu takový odpad vzniká je povinen se o
tento odpad v mezích zákona postarat na vlastní náklady
což jinými slovy znamená předat jej takové oprávněné
osobě, kterou se rozumí provozovatel zařízení pro
nakládání s odpady a tuto skutečnost si případně ověřit.
Nelze se tedy zbavovat vlastních stavebních odpadů
„takzvaným využitím“ na pozemcích třetích osob ke
zpevňování polních cest a podobně. I když se to celé
mohlo v nedávných letech zdát jako „šikovný“ způsob
oprav těchto cest. Nyní je takovýto postup klasifikován
jako založení černé skládky, protože cesta není zařízení
pro nakládání s odpady. Je nutné si uvědomit, že
takovýmto konáním můžeme vystavit sami sebe nebo
nevinného vlastníka pozemku, jemuž patří pozemek s
„opravenou cestou“ nemalé pokutě. A to přeci nechceme.
Kam tedy s ním? Vznikne-li nám stavební odpad máme
jako jeho vlastník dvě řešení. Prvním z nich v případě
pokud se jedná o větší množství je přistavení kontejneru
přímo od provozovatele skládky nebo dopravce, který nám
jistě poradí, kde takový materiál zlikvidovat. V našem
případě se bude zřejmě jednat o skládku v Žabčicích nebo
mezi Němčičkami a Bratčicemi. Druhým řešením při
minimálním objemu odpadu je využití sběrného dvoru ve
Vedrovicích. Možnosti kam s ním tedy máme. Snažme si
na ně vzpomenout, až nám takový odpad vznikne.

Při svozu odpadu je zjišťováno, že některé domácnosti
netřídí plast a papír, tak jak se má, v souladu se systémem
MESOH. Provedenými kontrolami v minulých dnech byly
zjištěny nedostatky, kterými zejména jsou
- poloprázdné popelnice a pytle,
- špatně vytříděný popř. silně znečištěný odpad,
- špatně nalepené, umístěné či poškozené kódy.
Je třeba si uvědomit, že obec platí za každou jednu
přistavenou popelnici, za každý jeden vyvezený pytel nebo
balík, na kterém je vylepen čárový kód. Tím, že někteří
neukáznění občanů přistavují poloprázdné popelnice nebo
poloprázdné pytle nebo pytle o objemu menším než 120
litrů (které jak určitě všichni ví, dáváme občanům zdarma)
zvyšují přímé náklady obce na sběr a svoz odpadů a snižují
příjmy obce za množství vytříděného odpadu.
Zároveň si tak neukáznění občané získávají neoprávněně
více EKO bodů a je jim poskytována vyšší sleva než by jim
náležela při odpovědném nakládání s odpady. Tím
získávají neoprávněnou výhodu na úkor ostatních občanů.
V konečném důsledku to může v budoucnu na jedné straně
vést ke zvyšování poplatků za sběr a svoz odpadů a na
druhé straně k omezování popř. až zrušení úlev od tohoto
poplatku.
Proto žádáme všechny občany o odpovědné nakládání s
odpady a dodržování následujících pravidel:
- nechávejte odvézt jen plné pytle a popelnice (včetně těch
na směsný odpad)
- sešlapujte plastové lahve, vyprázdněte jejich obsah,
včetně krabic od mléka a džusů
- pytle či papírové balíky řádně svazujte a označte
nepoškozeným příslušným kódem
- při třídění dodržujte návod uvedený v Příloze č. 5 k
pravidlům MESOH (zveřejněný i v dnešním zpravodaji)
Děkujeme za váš odpovědný přístup.
Třiďte odpad – má to smysl

Nakládání s odpady Takto určitě NE!

Nakládání s odpady Více plastů než jiní za rok - takto taky NE!
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Zadejte nebo vložte text

Nakládání s odpady Pytel papíru měl odhadem kilo - takto NE!
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KRÁSY LESA - „U OBRÁZKU“

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
(OD 1. 4. 2021 DO 30. 6. 2021)
ŽIVOTNÍ JUBILEA
50 let Lenka Hájková
55 let Pavlína Slavíková
Milan Šles
60 let Zdeněk Burjan
Květoslava Bílová
65 let Libor Palán
Jarmila Fráňová
Pavel Procházka
75 let Blažena Světlíková
Karel Prokeš
80 let Božena Bočková
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší
a hlavně pevné zdraví do dalších let.

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

ÚMRTÍ
Jan Geyer
Bohuslav Heikenwälder
František Berger
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou soustrast.
POHYB OBYVATELSTVA
Přistěhovaní: 5
Narození: 1

Odstěhovaní: 3
Zemřelí: 3

K 30. 6. 2021 mají Jezeřany-Maršovice 786 obyvatel
Jezeřany: 480 Maršovice: 306
Muži: 390
Ženy: 396

Vydává obec Jezeřany-Maršovice, tel. 515 337 423, info@jezerany-marsovice.cz, www.jezerany-marsovice.cz
Náklad 300 ks. MK ČR E 23772. Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Archiv na www.funprint.eu/archiv/jezeranymarsovice
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