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železitých balounů. Postaven je z něho například
románský kostel v Řeznovicích, či arkády slavných
moravských renesančních zámků. Od 18. století v Nové Vsi
pracoval rozvětvený kamenický rod Majerů a náš
kamenický mistr František Majer pochází z třetí generace
tohoto rodu. Pozoruhodné je, že ačkoliv se podobně jako
jeho otec a dva bratranci vyučil kameníkem, většinu
produktivního života vykonával profesi novoveského
hostinského. Zásadní zlom v jeho dosavadním životě
nastává okolo přelomu století 18. a 19. století, kdy
novoveskou hospodu pověsil hostinskou živnost na hřebík,
podruhé se oženil, přestěhoval a opět se začal věnovat
kamenickému řemeslu – a mimo jiné se začal se značným
zápalem věnovat tvorbě křížů. V poměrně širokém regionu
s těžištěm kolem Ivančic a na sever od nich v okolí
Náměště a v několika obcích jižně od Brna se jeho křížů z
let 1802–1810 asi třicet jednoduchých křížů. Všechny mají
český nápis na podstavci a minimum výzdobných prvků, tu
a tam jsou doplněné vkusnou kamennou ohrádkou. Kristus
je nápadný svou stále stejnou podobou – se zavřenýma
očima, hlavou nakloněnou na bok, vousy na bradě
oddělenými do dvou pramenů a trnovou korunou
připomínající turban. Kristova podoba je řemeslně dobře
zvládnuta, lze ale sledovat, jak se z počátku nijak zvlášť
anatomická postava Krista postupnou praxí stává čím dál
tím propracovanější. Také nápisy jsou si podobné jako
vejce vejci: buď se začíná formulací „Fundátor (techo
kříže) je“, nebo „Tento kříž jest z nákladu … založeni“.
Většinu křížů doprovází biblický citát z 15. kapitoly z
evangelia sv. Marka: „Tam Bil Napis Wini Jecho“, jindy
také z Pláče Jeremiášova „Pozorujte prosím všichni a vizte,
je-li bolest jako bolest má“. Mapu celé jeho tvorby si
můžete prohlédnout zde, a někdy se za takřka identickými
„sourozenci“ vašich jezeřansko-maršovických křížů
vypravit:

Kamenický mistr František Majer a jeho dva
kříže v Jezeřanech-Maršovicích
Kamenné kříže zaujímají významné místo v paměti naší
krajiny. Stávají na rozcestích, na hranicích obecních
katastrů, na výrazných horizontech v krajině, za
posledním domem ve vsi – zkrátka všude tam, kde
nějakým způsobem končil důvěrně známý prostor a
kolemjdoucímu nabízely možnost obrátit myšlenky k Bohu
a pomodlit se. Jejich původ bývá různý, většina z nich patří
mezi sériově vyráběné kusy průmyslového věku z 19. a z
20. století – často však stojí na starobylých místech, která
pamatují mnoho generací jim předcházejících dřevěných
křížů. Pokud se do dnešní doby dochová do kamene
vytesaný text, nesou v sobě kříže také památku na zcela
konkrétní lidský osud jeho fundátora, kterého k jeho
vybudování různé životní pohnutky a prožitky. A nakonec,
jedná-li to kříž starší a řemeslně provedený, vypovídá také
o jeho tvůrci, kamenickém mistru, a jeho pracovních i
uměleckých obzorech. V našem regionu mezi lety 1780–
1850 vzniklo v měšťanské kamenické dílně v Moravském
Krumlově a v lomu v Nové Vsi u Oslavan přibližně 180
takových, dodnes dochovaných kamenných křížů a jsou
rozesety takřka po celé jižní Moravě, od Náměšťska, přes
Brněnsko a Mikulovsko až ke Znojmu. V JezeřanechMaršovicích se dodnes dochovaly právě dva takové
unikátní staré kamenné kříže – kříž u kostela (dříve stál o
něco blíže Maršovicím) a kříž v polích (v trati Dílce),
jejichž příběh bych vám v tomto článku chtěla povyprávět.
Oba kříže pocházejí z ruky stejného autora, kamenického
mistra Františka Majera (*1752–†1813) z Nové Vsi u
Oslavan. Materiál pochází ze starobylého kamenolomu na
břehu řeky Jihlavy naproti Hrubšicím, ve kterém se po
staletí těžil kvalitní a tvrdý pískovec šedého zabarvení,
dobře rozpoznatelný podle tu a tam se vyskytujících
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máme za sebou krásné období školních prázdnin a letních
dovolených. Léto je za námi a my jsme všichni rádi, že se
děti mohly vrátit do školních lavic a společně jsme zahájili
nový školní rok a přivítali dvanáct prvňáčků. Prezenční
výuka nebyla v posledních dvou letech samozřejmostí a
věříme společně se žáky, učitelkami a všemi rodiči, že na
distanční výuku už nedojde.

02 Kamenický mistr František Majer a jeho dva kříže
v Jezeřanech-Maršovicích
Z OBCE
03 Úvodní slovo
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Jak víte v tomto volebním období jsme se zaměřili na
dokončení investičních akcí, které byly zahájeny v
minulosti, ale nebyly doposud dokončeny. Loni jsme
realizovali výstavbu splaškové a dešťové kanalizace a
místní komunikace v lokalitě Pérka. Letošní největší akcí,
je dokončení místní komunikace v lokalitě Za kostelem.
Ještě před tím jsme dokončili akci Rekonstrukce místní
komunikace k obratišti, na kterou nám poskytl finanční
příspěvek ve výši 250 000 Kč Jihomoravský kraj. Nechali
jsme přepracovat projekt Místní komunikace v lokalitě
Panšula, kterou bychom rádi realizovali příští rok.

05 Ze zasedání ZO J-M č. 04/2021, ze dne 15. 9. 2021
CHASA
15 Pozvánka na Václavské hody
ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
16 A máme tu nový školní rok …
17 Prázdniny (příspěvky žáků)
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Ale nejen prací živ je člověk. Jak jsme Vám slíbili v
minulém čísle Zpravodaje, můžete si v tomto zpravodaji
přečíst články od slečny Štěpánky Grunové „Kamenický
mistr František Majer z Nové Vsi a jeho dva kříže v
Jezeřanech-Maršovicích“, týkající se hraničních křížů,
které byly prohlášeny za kulturní památku. Je to její první
příspěvek do našeho zpravodaje a věříme že ne poslední.
Naopak pravidelným přispěvovatelem je Mgr. Petr Eckl,
který si připravil aktuální téma „1100. výročí svaté kněžny
Ludmily“. Oběma moc děkuji.

20 1100. výročí svaté kněžny Ludmily
BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
23 Pomoc obětem kriminality je nyní na jižní
Moravě dostupnější
MÍSTNÍ REFERENDUM
24 O místním referendu
26 Nová hasičská zbrojnice
27 Výstavba hasičské zbrojnice - Pozvánka
k referendu

Rovněž tradičními přispěvovateli jsou paní ředitelka školy
Mgr. Květoslava Bílová a naši žáci základní školy. Jim taky
děkuji za to, že nás často rozesmějí svou upřímností a
pravidelně vykouzlí úsměv na našich rtech.

OSTATNÍ
28 Malý festival loutky, 15. ročník

S nastupujícím podzimem Vám spolu s chasou přeji,
abyste si užili tradiční Václavské hody a znovu se potkali
se svými známými a spoluobčany. Užívejte krásných dnů
babího léta a druhý víkend v říjnu přijďte vyjádřit svůj
názor v místní referendu.

28 Společenská kronika (od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021)

Ing. Petr Slavík, starosta

Místní komunikace k obratišti
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hodin po kázání vyšlo procesí vedené farářem z farního
kostela loděnického k výše jmenovanému místu
Jezeřanům. Když přišel průvod s věrným lidem k tomu
místu, kde byl postaven kříž, byl kříž požehnán. Po
skončení požehnání se všichni s knězem vrátili v procesí
do loděnického kostela, kde mezitím po příchodu faráře s
lidem bylo nařízeno zvonit všemi zvony na věži, byl
zazpíván chvalozpěv, a nakonec byla sloužena mše na
úmysl svrchu psaných tří fundátorů.“

Starší z křížů pochází z roku 1807 a dříve stával přesně na
hranicích katastrů Maršovic a Jezeřan. Ze zápisu ve farní
kronice víme, že na místě měl již svého staršího
předchůdce, trámovitý kříž postavený z kamene v roce
1720. Ten se však rozpadl, a proto se maršovický kovářský
mistr Antonín John rozhodl na stejném postavit kříž nový
– jak se dočteme také na nápisové desce: „fundátor toho
kříža je Anton Jon, s pomocí starších bratrů skutečné lásky
bližního, totiž Joanesa Ruibra a Wencla Hodka. Ke cti a
chvále Boží a spasení duší lidských.“ Pisatel farní kroniky
nás kromě toho informuje, že do nového kříže byly
vloženy tytéž relikvie jako v původním starém kříži a že
nový kříž je „zvlášť umělecky provedený“. Již víme, že se
maršovičtí obrátili na kamenického mistra do Nové Vsi,
který byl zrovna na vrcholu svých řemeslných sil. Co však
víme o jeho fundátorech? Hlavní fundátor Anton John
(*1757–†1822) byl v Maršovicích v podstatě náplavou.
Pocházel z Pěčína v Orlických horách a nevíme, jaké
okolnosti ho přivedly zrovna sem na jižní Moravu. Nejprve
se přiženil v roce 1782 do Jezeřan, vzal si vdovu po zdejším
kováři a počátkem 90. let 18. století se přestěhoval do
Maršovic. Zemřel roku 1822. Ostatní dva fundátoři
vystupovali v oficiální funkci představených Bratrstva
Účinné Lásky a jejich účast je vlastně trochu paradoxní.
Těmito spolky Josef II. totiž nahradil veškerá zrušená
barokní náboženská bratrstva a jejich úkolem nemělo být
pěstování pompézní zbožnosti, ale měli se věnovat
výhradně charitě a skutkům křesťanského milosrdenství.
Fundátorství jde tedy zcela proti jeho principům. Zde
vidíme, že co se však rozhodne ve Vídni, může v praxi na
venkově nakonec vypadat úplně jinak.

Štěpánka Grunová (Petrovice)

Zajímavý, a ne zcela jasný příběh vypráví jezeřanský kříž.
Jisté je, že za jeho postavením stáli tři sedláci z Jezeřan,
Matouš Ruibar (*1765–†1849), Matěj Čáp (*1765–†1849) a
Anton Koretz (*1781–†1857). Nepochybně měli přání mít
přesně takový pěkný kříž, jako mají sousedé v Maršovicích
– zda je k zbožnému počinu vedly i jiné pohnutky, nevíme.
Nejasná naopak zůstává jeho datace. Na podstavci je
datován rokem 1811, farní kronika uvádí, že byl objednán
roku 1816 a požehnán o rok později. Abychom pochopili,
co je na této dataci tak problematické, musíme se vrátit
zpátky k osudu kamenického mistra Františka Majera.
Připomeňme si, že již když začal s tvorbou křížů, byl na
svou dobu již v letech. Po roce 1810 mu zřejmě začaly
docházet síly a churavěl. Řadu jeho křížů dokončoval
velmi provizorním způsobem v otcově stylu mladý, sotva
dvacetiletý syn František. Jeho nezkušenost dala za vznik
opravdu bizarní postavičce na kříži v nedalekých
Moravských Bránicích z roku 1811 i jinde. Jiné z jeho
původních zakázek převzal a ve svém specifickém stylu
zpracoval jeho příbuzný Jakub Majer, budoucí vůdčí
postava novoveské dílny. Dne 20. prosince 1813 František
Majer v 63 letech umírá – a styl tvorby v novoveské dílně
se opět mění. Těžko tedy tento náš kříž mohl vzniknout až
roku 1816, ledaže by na výslovné přání jezeřanských
sedláků někdo dokázal naprosto věrně napodobit um
Františka Majera. Tak, či tak „dostavba byla ukončena roku
1817 dne 8 června, což byla 2. neděle po svatém Duchu, a
kříž požehnal farář následujícím způsobem: Ráno v 7

Poznámka redakce:
V roce 2015 byly oba kříže rozhodnutím ministerstva
kultury jako příslušným orgánem státní správy na úseku
státní památkové péče prohlášeny za kulturní památku,
na návrh Národního památkového ústavu , který k jejich
zhodnocení uvedl:
„Jedná se o hodnotný příklad kvalitní lokální kamenické
produkce mohutných kamenných tesaných křížů s plastickými
expresivně pojatými Korpusy z období pokročilého 18. století
a prvních dekád věku následujícího na širším Brněnsku
spojené snad s velkou kamenickou dílnou rodiny Majerů z
Nové Vsi u Oslavan působící v regionu v 18. a 19. století.
Nápis v doposud pravopisně nekodifikované češtině je
zajímavým dokladem podoby psaného českého jazyka v
lidovém prostředí. Předmětné Ukřižování představuje
působivou umělecko – historickou památku a hodnotný prvek
barokní a klasicistní kulturní krajiny, krajiby sakrální, ideově
ovládané kultovními stavbami a sochařskými díly často
kvalitní úrovně, jejichž donátorem v řadě případů nebyly
společenské elity, ale nižší vrstvy společnosti, které v
posledních desetiletích 17. st. všeobecně přijaly barokní
katolickou kulturu za svou a staly se skutečným nositelem
identity českého a moravského venkova, jehož barokní tvář
dokonaná kolem r. 1800 přežívá doposud a je jedním z
nejcennějších kulturních dědictví, které naše země a národ
má.“
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ZASTUPITELSTVO OBCE
Ze zasedání ZO J-M č. 04/2021,
konaného dne 15. 9. 2021

02. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce
03. Zpráva o činnosti
01. Žádosti občanů a organizací
a)Jan a Martina Slavíkovi, Žádost o změnu Územního
plánu Jezeřany-Maršovice zkráceným postupem pořízení
dle § 55a stavebního řádu,
b) ENORM, a.s., Návrh na uzavření Smlouvy č.
ZN-001030067783/002-SERG o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, k pozemku p.č. 1491/1 v k.ú. Jezeřany, s
E.GD, a.s., ke stavbě „Jezeřany-Maršovice, Kárník:“,
c) Puttner, s.r.o., Návrh na uzavření Smlouv y č.
ZN-001030068350/001-PUTT o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, k pozemku p.č. 1306/11 v k.ú. Jezeřany,
s E.GD, a.s., ke stavbě „Jezeřany-Maršovice - 12RD: NN“,
d) Mgr. Blanka Kristová, Žádost o povolení terénních
úprav na obecním pozemku (zřízení vjezdu z pozemku p.č.
2348 na pozemku p.č. st. 129 v k.ú. Jezeřany),
e)Pavel Musil, Žádost o koupi obecního pozemku (p.č. 64/2
a 2389/4 v k.ú. Jezeřany),
f) ENORM, a.s., Návrh na uzavření Smlouv y č.
ZN-001030067935/001-SERG o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, k pozemkům p.č. 1487/8 a 1487/9 v k.ú.
Maršovice, s E.GD, a.s., ke stavbě „Jezeřany-Maršovice,
Slavíková: NN přip.“,
02. Nakládání s majetkem
a)záměr obce pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku
majetek stavební objekt splaškové kanalizace a přeložky
vodovodu stavby „Obec Jezeřany-Maršovice, rozšíření
splaškové kanalizace - lokalita „Pérka“, do majetku svazku
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, zájmového
sdružení obcí,
b) smlouvy o vkladu majetku - stavebního objektu
splaškové kanalizace stavby „Jezeřany-Maršovice zástavba RD - kanalizace splašková lokalita Za kostelem I.
etapa“ a stavebních objektů 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,
c) prodej pozemku p.č. 1491/13 v k.ú. Jezeřany,
d) pronájem části pozemku za účelem provozování ZBOXu,
e)S m l o u v a o z ř í z e n í v ě c n é h o b ř e m e n e č . :
ZN-014330055593/001-GPM, s EG.D, a.s. (stavba „Jezeřany
- Ulreich: NN přip. kab. příp.“),
f) Dodatek č. 1 Kupní smlouvy s dohodou o zřízení
předkupního práva a práva zpětné koupě uzavřené dne 25.
2. 2014,
03. Plán rozvoje sportu v obci
04. Projekt Obec pomáhá obci, finanční dar ve prospěch
obcí zasažených vichřicí v červnu 2021
05. Spolufinancování sociálních služeb v roce 2021, Město
Moravský Krumlov, Žádost o poskytnutí individuální
dotace, Smlouva o poskytnutí účelového finančního
příspěvku

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce (dále jen
„ZO“) v 18:05 hod. Přivítal členy ZO a přítomné
spoluobčany. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno
a vyhlášeno, v souladu s § 92 a § 93 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o obcích“). Informace o místě,
době a navrženém programu zasedání ZO byla zveřejněna
na úřední desce obecního úřadu od 6. 9. 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 prevenci nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, jsou osoby
účastnící se zasedání zastupitelstva obce povinny
respektovat
mimořádná opatřením Ministerstva
zdravotnictví upravujících nošení ochranných prostředků
dýchacích cest.
Starosta dále konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny
členů ZO a podle § 92 odst. 3 zákona o obcích je zasedání
ZO usnášeníschopné. Je přítomno 7 členů ZO, omluveni
jsou PE a MaH z pracovních 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 doplnit pořad jednání v bodu 04. Žádosti
občanů a organizací o body
d) Mgr. Blanka Kristová, Žádost o povolení terénních
úprav na obecním pozemku (zřízení vjezdu z pozemku p.č.
2348 na pozemku p.č. st. 129 v k.ú. Jezeřany),
e) Pavel Musil, Žádost o koupi obecního pozemku (p.č.
64/2 a 2389/4 v k.ú. Jezeřany),
f ) ENORM, a.s., Návrh na uzavření Smlouv y č.
ZN-001030067935/001-SERG o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, k pozemkům p.č. 1487/8 a 1487/9 v k.ú.
Maršovice, s E.GD, a.s., ke stavbě „Jezeřany-Maršovice,
Slavíková: NN přip.“,
bodu 05. Nakládání s majetkem
f) Dodatek č. 1 Kupní smlouvy s dohodou o zřízení
předkupního práva a práva zpětné koupě uzavřené dne 25.
2. 2014,
Usnesení č. 01/04/2021
ZO J-M schvaluje následující a doplněný pořad jednání
Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č.
04/2021
01. Zahájení (pořad jednání, určení zapisovatele a
ověřovatelů, námitky proti zápisu)
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06. Veřejná zakázka „Rekonstrukce místní komunikace k
obratišti“
07. Veřejná zakázka „Místní komunikace v lokalitě Za
kostelem“
08. Projekt „Prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Na
loukách“
09. Připravované projekty (Parkovací stání před školou,
Posuvné dveře v KD, Oprava dřevěných prvků ve Zvonici v
Maršovicích, Prodloužení vodovodního řadu Jezeřany)
10. Rozpočtové opatření č. 5/2021, 6/2021 a 7/2021
11. Diskuse
12. Ukončení

DSO Moravskokrumlovsko, Závěrečný účet za rok 2020
Schválení Závěrečného účtu DSO Moravskokrumlovsko za
rok 2020 se uskutečnilo na členské schůzi, která se
uskutečnila v Dolních Dubňanech dne 28. 6. 2021. Návrh
závěrečného účtu, zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření a další příslušné dokumenty byly uveřejněny
na ÚD obce a způsobem umožňujícím dálkový přístup ve
dnech od 31. 5. 2021 do 30. 6. 2021. V souladu s
ustanovením § 39 odst. 8 a 11 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, kontrolu hospodaření s majetkem
svazku obcí a s jeho finančními prostředky provádí orgán
určený k tomu stanovami svazku obcí, zprávy o výsledcích
této kontroly předkládá svazek obcí zastupitelstvům
členských obcí a závěrečný účet svazku obcí se předkládá
zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho
schválení v orgánu svazku obcí. Je potřeba vzít závěrečný
účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření na
vědomí.

Zápis a výpis usnesení z minulého zasedání ZO byly
zveřejněny na internetových stránkách obce od 24. 6.
2021. Členové ZO neměli vůči zápisu žádné námitky.
Starosta jako zapisovatele určil OČ a jako ověřovatele
navrhl MH a DT.
Usnesení č. 02/04/2021
ZO J-M schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání ZO JM č. 04/2021 Milana Hamalu a Ing. Davida Tesaře.

Usnesení č. 04/04/2021
ZO J-M bere na vědomí Závěrečný účet DSO
Moravskokrumlovsko za rok 2020, včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020.

Ad. 02: Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce
Referendum
Vyhlášení místního referenda v obci se rozumí vyvěšení
usnesení zastupitelstva obce o vyhlášení místního
referenda na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů,
což se stalo dne 5. 8. 2021. Vyhlášení bylo dne 6. 8. 2021
oznámeno na Ministerstvo vnitra ČR. Výroba obálek a tisk
hlasovacích lístků byl objednán u společnosti Walstead
Moraviapress s.r.o., lístky a obálky byly dodány dne 9. 9.
2021.
Dne 15. 9. 2021 se uskutečnilo 1. zasedání okrskové
volební komise v rámci voleb do parlamentu České
republiky. Komise je šestičlenná a zároveň bude plnit
funkci místní komise pro referendum.

VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, zájmové
sdružení obcí, Závěrečný účet za rok 2020
Schválení Závěrečného účtu svazku za rok 2020 se
uskutečnilo na valné hromadě svazku, která se uskutečnila
ve Znojmě dne 29. 6. 2021. Návrh závěrečného účtu,
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a další
příslušné dokumenty byly uveřejněny na ÚD obce a
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech od 4. 6.
2021 do 30. 6. 2021. Postup je stejný jako v předchozím
případě. Je potřeba vzít závěrečný účet a zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření na vědomí.
Usnesení č. 05/04/2021
ZO J-M bere na vědomí Závěrečný účet svazku
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, zájmové
sdružení obcí, za rok 2020, včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření svazku za období od 1. 1. 2020
do 31. 12. 2020.

Řád pro veřejná pohřebiště
Řad pro veřejná pohřebiště byl po svém schválení
zveřejněn na úřední desce obce v termínu od 17. 6. do 7. 7.
2021 kdy tento den začal být účinný. Ještě téhož dne byl
vyvěšen na vývěskách obou pohřebišť. Dne 8. 7. 2021 byla
kopie řádu odeslaná na krajský úřad.

Horní loučky, Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku

NAŠE ODPADKY, z.s.
ZO Vedrovice na svém zasedání dne 10. 5. 2021 schválilo
vstup Obce Vedrovice do spolku NAŠE ODPADKY a
pověřilo starostu k jednání o připojení dalších obcí pro
zabezpečení ekonomické výhodnosti členského příspěvku.
Na základě jednání schválila obec Kubšice přistoupení do
svazku – sdružení společně s obcí Vedrovice a obcí
Jezeřany-Maršovice. Proto by bylo vhodné schválit
sdružení i ze strany našeho ZO.

Dne 2. 2. 2021 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 20 % skutečně vynaložených
nákladů na vypracování projektové dokumentace
inženýrských sítí, včetně inženýrské činnosti pro akci
„Obytný soubor Horní Loučky, Jezeřany-Maršovice“, mezi
Obcí Jezeřany-Maršovice a spolkem SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ POZEMKŮ HORNÍ LOUČKY, Z.S. V
ustanovení III. odstavec 1. Je uvedeno, že smlouva se
uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 2021. Nyní je navrhováno
tuto dobu prodloužit do 31. 12. 2021. Vypracování,
projednání a schválení projektové dokumentace se
prodloužilo s ohledem na epidemiologickou situaci,
opatření a omezení, vyhlášená v souvislosti s nemocí
COVID-19. Na vůli obce dostát svému závazku
vyplývajícího z této smlouvy se nic nemění.

Usnesení č. 03/04/2021
ZO J-M schvaluje sdružení s Obcí Kubšice, v souladu s § 5
odst. 4 Stanov spolku NAŠE ODPADKY, z. s
Ad 03. Zpráva o činnosti
Starosta informoval o své činnosti a seznámil ZO s
problematikou, kterou se zabýval v přechozím období:
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Dne 10. 9. 2021 předložil zástupce spolku, v souladu s čl.
II. odst. 2 písm. a) a b) uvedené smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku smlouvu o dílo mezi spolkem a
projektantem a jím vystavené faktury s vyúčtováním ceny
díla. S ohledem na skutečnost, že spolek splnil podmínky
je možné uvedený příspěvek ve výši 130 438 Kč
poskytnout.

Návrh usnesení
ZO J-M schvaluje Dohodu o přesunutí smírčího kamene, mezi
Obcí Jezeřany-Maršovice a Obcí Loděnice, jejíž předmětem je
přesunutí smírčího kamene umístěného v příkopu u silnice č.
III/40014 v km 11,753, dříve v k.ú. Loděnice dnes na pozemku
p.č. 2074, v k.ú. Jezeřany.
(usnesení nebylo přijato)

Usnesení č. 06/04/2021
ZO J-M schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku ze dne 2. 2. 2021, mezi Obcí J-M a
spolkem SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POZEMKŮ HORNÍ
LOUČKY, Z.S., jehož předmětem je prodloužení doby
uzavření smlouvy do 31. 12. 2021.

Větrolamy V1 a V2 v k.ú. Vedrovice a v k.ú. Jezeřany,
Zahájení výsadby
Dne 26. 7. 2021 Státní pozemkový úřad oznámil zahájení
výsadby větrolamů v k.ú. Vedrovice a v k.ú. Jezeřany, na
obecních pozemcích p.č. 2655 a 2632 v k.ú. Jezeřany, v
termínu os 16. 8. 2021 do 22. 11. 2021 s následnou péčí o
vysazený porost 3 roky do 15. 11. 2021. Tento postup je v
souladu se Smlouvou o udělení souhlasu k provedení
stavebního záměru (stavby) Větrolamy V1 a V2 v k.ú.
Vedrovice a Jezeřany, ze dne 14. 1. 2021, jejímž předmětem
je udělení souhlasu jako vlastníka pozemku s provedením
a umístěním stavby.

Usnesení č. 07/04/2021
ZO J-M schvaluje uhrazení finančního příspěvku Dodatek
č. 1 Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
obce ze dne 2. 2. 2021, mezi Obcí J-M a spolkem
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POZEMKŮ HORNÍ LOUČKY,
Z.S., ve výši 130 438 Kč, na realizaci pořízení projektové
dokumentace akce „Obytný soubor Horní Loučky, J-M“.

Projekt „Autorská práva jednoduše“

Dohoda o posunutí smírčího kamene

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) uzavřelo v roce
2020 dohodu s kolektivními správci autorských práv OSA a
INTERGRAM. Tato dohoda umožňuje jednoduché
vypořádání autorských práv nejen členským obcím SMS
ČR, ale také jimi zřizovaným příspěvkovým organizacím a
neziskovým spolkům, které na jejich území sídlí. Cílem
dohody je ulevit samosprávám od administrativních
povinností a podpořit kulturní a společenské aktivity a
dostupnost služeb v menších obcích. SMS ČR na základě
této dohody, za své členské obce, které o to projeví zájem,
provozovat jednoduchý systém paušálního vypořádávání
autorských práv. Vyřeší za ně všechny povinnosti, obec jen
uhradí částku za zvolený balíček licencí. Balíčky jsou
výrazně zvýhodněné – oproti běžným cenám obsahují u
jednotlivých práv slevu v řádu až desítek procent. Na
základě nabídky SMS ČR starosta dne 22. 7. 2021 uzavřel
Rámcovou smlouvu o jednoduchém vypořádání autorský
práv (zajištění přístupu do Analytického geoinformačního
systému SMS ČR - AGIS), na základě které objednal a
uhradil licenci na 4 malé akce ve výši 4 488 Kč a následně
licenci Místní rozhlas ve výši 2 659 Kč.
Realizace tohoto projektu znamená nejen úsporu za
úhradu poskytnutí licence na místní rozhlas od OSA
vyplývající z licenční smlouvy (pro rok 2021 se jednalo o 5
362 Kč) a spolky v obci nebudou muset hradit za hudební
produkce na svých společenských akcích.

Dne 6. 9. 2021 se na nás obrátil obec Loděnice s návrhem
Dohody o přesunutí smírčího kamene, který je umístěn v
příkopu silnice Pravlov – Miroslav, která se bude
rekonstruovat a má dojít k rozšíření silnice a ke zvětšení a
prohloubení příkopu. Projektant rekonstrukce navrhuje
jeho odnětí. dvě řešení a to odnětí kamene po dobu
rekonstrukce silnice a následné vrácení do původní
polohy, druhé řešení je jeho odnětí a přemístění trvale na
vhodnější místo (lepší varianta) a to vzhledem ke
skutečnosti, že jeho umístěním na původní místo by
docházelo k dalšímu ohrožování kamene při zimní údržbě
silnice rozbředlým sněhem a solí.

Usnesení č. 08/04/2021
ZO J-M schvaluje podepsání Rámcové smlouvy o
jednoduchém vypořádání autorských práv se společností
SMS-služby s.r.o., týkající se realizace projektu „Autorská
práva jednoduše“ prostřednictvím přístupu do
Analytického geoinformačního systému SMS ČR – „AGIS“.

Smírčí kámen

Euroregion Pomoraví

Obec Loděnice by chtěla tento kámen trvale přemístit k
obecnímu úřadu v Loděnicích, protože kámen byl a
následně bude evidován mezi kulturními památkami obce
Loděnice.

Dne 2. 9. 2021 obec obdržela dopis od Ing. Jana
Zámečníka, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje,
ohledně nabídky členství v obnoveném Euroregionu
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Pomoraví ohledně přeshraniční spolupráce na území jižní
Moravy, západního Pomoraví a Dolního Rakouska.
Členství obce by mohlo vést v přeshraničních projektech.
Příspěvek obce by byl ve výši 5 Kč na jednoho obyvatele
(cca 4 000 Kč). Naše obec se do projektů týkající
přeshraniční spolupráce v minulosti nikdy nezapojovala a
ani nemá konkrétní záměr tak učinit.

rozhodnuto. Po právní stránce v dané věci není možné
spatřovat pochybení ani na straně obce či zpracovatele.

Ad.04: Žádosti občanů a organizací

Usnesení č. 10/04/2021
ZO J-M jako kompetentní orgán dle ustanovení § 6 odst. 5
písm. b) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„stavební zákon“), schvaluje předložený návrh s
přílohami na pořízení Změny č. 2 Územního plánu J-M ve
zkráceném postupu dle ustanovení § 55a stavebního
zákona, kterou podali Ing. Jan Slavík a Mgr. Martina
Slavíková.

Usnesení č. 09/04/2021
ZO J-M schvaluje pořízení změny územně plánovací
dokumentace – Změny č. 2 Územního plánu obce J-M a
Žádost obce o pořizování změny územního plánu obce ve
zkráceném postupu dle § 55a stavebního zákona.

a) Jan a Martina Slavíkovi, Žádost o změnu Územního
plánu Jezeřany-Maršovice zkráceným postupem pořízení
dle § 55a stavebního řádu)
Dne 23. 8. 2021 byla na obec doručena žádost žadatelů Ing.
Janem Slavíkem a Mgr. Martinou Slavíkovou o změnu
územního plánu zkráceným postupem pořízení dle § 55a
stavebního zákona, když navrhuje změnu u pozemků p.č.
1478/6, 2/1, 2/20 a 2/21 a části pozemků p.č. 3/5, 3/2 a 2/15
v k.ú. Jezeřany ze současné plochy ZS - Plochy zeleně soukromá a vyhrazená na plochu SV - Plochy smíšené
obytné - venkovské. Jako odůvodnění uvádějí, že plánují
výstavbu RD na zmíněných pozemcích. Toto bylo
komunikováno s obcí a plocha byla v předchozím
územním plánu určena k zástavbě, ale v novém územním
plánu z roku 2018 byla tato plocha změněna na plochy ZS
– Plochy zeleně. Jedná se o proluku v zástavbě s
přítomnými sítěmi technické infrastruktury a místní
komunikací. Návrh logicky dotvoří uliční prostor. Návrh
částečně zasahuje do ZPF. Vzhledem k tomu, že se plocha
nachází uprostřed zástavby, není možné její intenzivní
zemědělské obhospodařování. Je třeba zvážit, zda obec v
tomto případě rozhodne o pořízení změny územního
plánu. Jedná se o úpravu územního plánu obce, která byla
v původním územním plánu uvedena a k její „odstranění“
došlo nedopatřením. Náklady na pořízení změny
územního plánu s ohledem na skutečnost, že se žadatelé
zdržují dlouhodobě v zahraničí a nedošlo k dohodě na
úhradě nákladů, proto je navrhováno, aby ZO pořízení
změny schválilo spolu s vyhotovitelem a smlouvou o dílo.
V rámci schválení této změny bude dílčí změna i změna
pozemků p.č. 1459/32 a 1459/33 v k.ú. Maršovice dle
předloženého návrhu z části návrhové plochy NSp - plocha
smíšená nezastavěného území na plochu OS - plocha
občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
a že bude do kapitoly F., tab. 6 Podmínky pro využití ploch
OS, Přípustného využití, doplněn bod - Pozemky a stavby
pro hasičské zbrojnice. Při této změně ÚP by bylo možné
rozšířit plocha určenou pro hasičské hřiště s možností
případné výstavby hasičské zbrojnice.
Dále je ZO předkládán návrh smlouvy o dílo s Ing. arch.
Mgr. Monikou Vávrovou jako zhotovitelem změny
územního plánu. S ohledem na skutečnost, že územní plán
a jeho změnu zpracovávala Ing. arch. Mgr. Monika Vávrová
a má všechny podklady pro jeho zpracování, je vhodné,
aby zpracování změnu realizovala ona.
Členové ZO diskutovali o okolnostech pořizování
územního plánu v letech 2017 a 2018, kdy bylo převedeno
více pozemků z plochy obytné zástavby na zemědělskou
výrobu, ale o těchto bylo v rámci pořízení nového
územního plánu jednáno, vypořádány námitky a

Usnesení č. 11/04/2021
ZO J-M jako kompetentní orgán dle ustanovení § 6 odst. 5
písm. b) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„stavební zákon“), schvaluje předložený návrh dílčí
změny Změny č. 2 Územního plánu obce J-M, kterou je i
změna p.č. 1459/32 a 1459/33 v k.ú. Maršovice z části
návrhové plochy NSp - plocha smíšená nezastavěného
území na plochu OS - plocha občanského vybavení tělovýchovná a sportovní s tím, že do kapitoly F.
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití s určením převažujícího využití (hlavní
využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití,
nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých
plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního
zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného
využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití), tab. 6 Podmínky pro využití ploch OS, bude
doplněn do Přípustného využití bod Pozemky a stavby pro
hasičské zbrojnice.
Usnesení č. 12/04/2021
ZO J-M schvaluje jako vyhotovitele dokumentace Změny
č. 2 Územního plánu J-M Ing. arch. Mgr. Moniku Vávrovou.
Usnesení č. 13/04/2021
ZO J-M schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení změny
územního plánu pro obec zkráceným postupem pořízení
dle § 55a stavebního zákona mezi Obcí J-M jako
objednatelem a Ing. arch. Mgr. Monikou Vávrovou.
b) ENORM, a.s., Návrh na uzavření Smlouvy č.
ZN-001030067783/002-SERG o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene, k pozemku p.č. 1491/1 v k.ú.
Jezeřany, s E.GD, a.s., ke stavbě „Jezeřany-Maršovice,
Kárník:“
Obec obdržela od společnosti ENORM, a.s., která
zastupuje společnost E.GD, a.s., dne 24. 8. 2021 žádost o
vyjádření ke stavbě a dne 25. 8. 2021 návrh na uzavření
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smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
týkající se pozemku p.č. 1491/1, v k.ú. Jezeřany, ke stavbě
„Jezeřany-Maršovice, Kárník:“. Na základě schválení
smlouvy bude vybudována přípojka NN ke stavbě
rodinného domu, který se bude nacházet na pozemku p.č.
st. 103 v k.ú. Jezeřany (dům č.p. 15) a poté bude ZO
předložena smlouva o zřízení věcného břemene.

ostatní plocha, v k.ú. Jezeřany. Obec uvedené pozemky
nevyužívá, pozemky sousedí (jsou v blízkosti) s několika
nemovitostmi ve vlastnictví více osob. Je třeba zvážit, zda
obec upřednostní prodej před současným stavem s tím, že
v případě zveřejnění záměru se budou moci zájemci
vyjádřit a předložit své nabídky.
Usnesení č. 17/04/2021
ZO J-M schvaluje Záměr obce prodat nemovitý majetek
pozemky p.č. 64/5, 20 m2, a p.č. 2389/4, 39 m2, oba
ostatní plocha, v k.ú. Jezeřany.

Usnesení č. 14/04/2021
ZO J-M schvaluje Smlouvu č. ZN-001030067783/002SERG o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, mezi
Obcí Jezeřany-Maršovice a E.GD, a.s., k pozemku p.č.
1491/1 v k.ú. Jezeřany, jejíž předmětem je realizace stavby
s názvem „Jezeřany-Maršovice, Kárník:“.

f ) ENORM, a.s., Návrh na uzavření Smlouvy č.
ZN-001030067935/001-SERG o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene, k pozemkům p.č. 1487/8 a
1487/9 v k.ú. Maršovice, s E.GD, a.s., ke stavbě
„Jezeřany-Maršovice, Slavíková: NN přip.“

c) Puttner, s.r.o., Návrh na uzavření Smlouvy č.
ZN-001030068350/001-PUTT o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene, k pozemku p.č. 1306/11 v k.ú.
Jezeřany, s E.GD, a.s., ke stavbě „Jezeřany-Maršovice 12RD: NN“

Obec obdržela od společnosti ENORM, a.s., která
zastupuje společnost E.GD, a.s., dne 14. 9. 2021 žádost o
vyjádření ke stavbě a návrh na uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene týkající se
pozemků p.č. 1487/8 a 1487/9, v k.ú. Maršovice, ke stavbě
„Jezeřany-Maršovice, Slavíková: NN přip.“. Na základě
schválení smlouvy bude vybudována přípojka NN ke
stavbě rodinného domu, který se bude nacházet na
pozemcích p.č. 41/5 a 2412/1, v k.ú. Maršovice a poté bude
ZO předložena smlouva o zřízení věcného břemene.

Obec obdržela od společnosti Puttner, s.r.o., která
zastupuje společnost E.GD, a.s., dne 25. 8. 2021 návrh na
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení,
týkající se pozemku p.č. 1306/11, v k.ú. Jezeřany, ke stavbě
„Jezeřany-Maršovice - 12RD: NN“. Na základě schválení
smlouvy bude vybudována přípojka NN ke stavbě
rodinných domů v lokalitě Horní loučky a poté bude ZO
předložena smlouva o zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 18/04/2021
ZO J-M schvaluje Smlouvu č. ZN-001030067935/001SERG o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, mezi
Obcí J-M a E.GD, a.s., k pozemkům p.č. 1487/8 a 1487/9 v
k.ú. Maršovice, jejíž předmětem je realizace stavby s
názvem „Jezeřany-Maršovice, Slavíková: NN přip.“

Usnesení č. 15/04/2021
ZO J-M schvaluje Smlouvu č. ZN-001030068350/001PUTT o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, mezi
Obcí J-M a E.GD, a.s., k pozemku p.č. 1306/11 v k.ú.
Jezeřany, jejíž předmětem je realizace stavby s názvem
„Jezeřany-Maršovice - 12RD: NN“.

Ad. 05: Nakládání s majetkem
a) záměr obce pronajmout nebo poskytnout jako
výpůjčku majetek stavební objekt splaškové kanalizace a
přeložky vodovodu stavby „Obec Jezeřany-Maršovice,
rozšíření splaškové kanalizace - lokalita „Pérka“, do
m a j e t k u s v a z k u VO D OVO DY A K A N A L I Z AC E
ZNOJEMSKO, zájmového sdružení obcí

d) Mgr. Blanka Kristová, Žádost o povolení terénních
úprav na obecním pozemku (zřízení vjezdu z pozemku
p.č. 2348 na pozemku p.č. st. 129 v k.ú. Jezeřany)
Žadatelka žádá o povolení terénních úprav na obecním
pozemku p.č. 2348 za účelem vybudování parkovacího
státní za domem č.p. 128 po jeho demolici a vybudování
nového RD. Jedná se o zrušení náspu v šířce cca 6 metrů,
ve vzdálenosti cca 30 m od silnice a vybudování
dlážděného nájezdu. Souhlas lze učinit v souladu se
schváleným postupem ZO a se žadatelkou může být
podepsána smlouva o právu provést stavbu.

Na stavbě „Obec Jezeřany-Maršovice, rozšíření splaškové
kanalizace – lokalita „Pérka“ byly odstraněny všechny
vady a nedodělky a s dodavatelem bude vyhotoven
protokol o odstranění vad, aby mohla být stavba uzavřena
a vypořádáno zádržné ve výši 518 129,98 Kč. Rovněž bude
třeba uhradit 145 200 Kč za technický dozor stavby, kterou
vykonávala společnost VAS, a.s. a tuto částku bude nutné v
rámci RO zahrnout do rozpočtu (obdobně jako byla již
zahrnuta do letošního rozpočtu částka na vypořádání
zádržného).
Dne 9. 8. 2021 vydal odbor životního prostředí MěÚ
Moravský Krumlov kolaudační souhlas s užíváním stavby
„Obec Jezeřany-Maršovice, rozšíření splaškové kanalizace
– lokalita „Pérka“ v rozsahu splašková kanalizace, odbočky
pro napojení, přeložky vodovodu a přepojení vodovodních
přípojek. Dne 8. 9. 2021 vydal odbor dopravy MěÚ
Moravský Krumlov Kolaudační souhlas s užíváním stavby
místní komunikace na Pérkách. Stejně jako v obdobných
případech bude vhodné splaškovou kanalizaci a přeložku

Usnesení č. 16/04/2021
ZO J-M schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu jejímž
předmětem je vybudování vjezdu na pozemek p.č. st. 129,
nacházejícího se na pozemku p.č. 2348, v k.ú. Jezeřany, pro
žadatele Mgr. Blanka Kristová, bytem Jezeřany-Maršovice
144.
e) Pavel Musil, Žádost o koupi obecního pozemku (p.č.
64/2 a 2389/4 v k.ú. Jezeřany)
Dne 13. 9. 2021 obdržela obec žádost od Pavla Musila,
bytem Jezeřany-Maršovice 74, o odkoupení obecních
pozemků p.č. 64/5, 20 m2, a p.č. 2389/4, 39 m2, oba
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vodovodu převést do hospodaření svazku VAK
ZNOJEMSKO. Za tím účelem je ZO předkládán záměr obce
pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku majetek,
stavbu „Obec J-M, rozšíření splaškové kanalizace – lokalita
„Pérka“, nacházející se na pozemcích p.č. 1491/1 v k.ú.
Jezeřany, blíže specifikované jako stavební objekt
Splašková kanalizace, jejímž předmětem je splašková
kanalizace PP SN 10 DN 250, v celkové délce 192,1 m, v
pořizovací hodnotě 1 751 817 Kč a stavební objekt
Přeložka vodovodu, jejímž předmětem je přeložka
vodovodu PE 100RC 90 x 5,4 mm SDR 17, v celkové délce
24,6 m, v pořizovací hodnotě 242 652 Kč. Po schválení a
zveřejnění záměru, bude možno schválit smlouvy o
převodu majetku do hospodaření svazku a tak všechny
objekty vodovodu a splaškové kanalizace budou převedeny
do hospodaření svazku.

včetně příloh o ceně převáděného majetku a oprávek.
Schválením smluv a jejich podepsáním bude ke dni 30. 9.
2021 převeden majetek do hospodaření Svazku.
Usnesení č. 20/04/2021
ZO J-M schvaluje vklad majetku, stavebního objektu SO
04 Kanalizace splašková, jejímž předmětem je splašková
kanalizace PVC DN 250 délky 345,6 m, v pořizovací
hodnotě 1 896 456 Kč, stavby „J-M - zástavba RD –
inženýrské sítě,
SO 02 Vodovod, SO 03 Kanalizace
dešťová, SO 04 Kanalizace splašková“ a 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, stavby
„J-M, projekční práce IS – II. etapa“, do hospodaření
Svazkem VAK ZNOJEMSKO, ke dni 30. 9. 2021.
Usnesení č. 21/04/2021
ZO J-M schvaluje Smlouvu o vkladu majetku mezi Obcí JM a Svazkem VAK ZNOJEMSKO, jejímž předmětem je
vklad majetku stavebního objektu SO 04 Kanalizace
splašková - splašková kanalizace PVC DN 250 délky 345,6
m, v pořizovací hodnotě 1 896 456 Kč, stavby „JezeřanyMaršovice – zástavba RD – inženýrské sítě, SO 02
Vodovod, SO 03 Kanalizace dešťová, SO 04 Kanalizace
splašková“, do hospodaření Svazku.
Usnesení č. 22/04/2021
ZO J-M schvaluje Smlouvu o vkladu majetku mezi Obcí JM a Svazkem VAK ZNOJEMSKO, jejímž předmětem je
vklad majetku stavebního objektu 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, stavby „Obec J-M, projekční práce IS – II.
etapa“, do hospodaření Svazku.

Rozšíření splaškové kanalizace Pérka
Usnesení č. 19/04/2021
ZO J-M schvaluje záměr obce pronajmout nebo
poskytnout jako výpůjčku majetek, stavbu „Obec J-M,
rozšíření splaškové kanalizace – lokalita „Pérka“,
nacházející se na pozemcích p.č. 1491/1 v k.ú. Jezeřany,
blíže specifikované jako stavební objekt Splašková
kanalizace, jejímž předmětem je splašková kanalizace PP
SN 10 DN 250, v celkové délce 192,1 m, v pořizovací
hodnotě 1 751 817 Kč a stavební objekt Přeložka
vodovodu, jejímž předmětem je přeložka vodovodu PE
100RC 90 x 5,4 mm SDR 17, v celkové délce 24,6 m, v
pořizovací hodnotě 242 652 Kč, za účelem vkladu majetku
do hospodaření svazku VAK ZNOJEMSKO.

c) prodej pozemku p.č. 1491/13 v k.ú. Jezeřany
Záměr obce prodat uvedený pozemek byl řádně schválen
usnesením ZO č. 04/03/2021 ze dne 16. 6. 2021 a vyvěšen
na úřední desce ve dnech 1. 7. 2021 až 15. 9. 2021. Paní
Jaromíra Šedrlová podala žádost o odkoupení pozemku
dne 17. 7. 2021, žádní další zájemci se nevyjádřili ani
nepředložili svoje nabídky. S přihlédnutím k realizovaným
obdobným prodejům a s přihlédnutím ke znaleckému
posudku byla kupní cena stanovena na 250 Kč za m2.
Kupující navíc uhradí správní poplatek na vklad do KN.
Usnesení č. 23/04/2021
ZO J-M schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 1491/3, o
výměře 50 m2, ostatní plocha, v k.ú. Jezeřany, za cenu 12
500 Kč, Jaromíře Šedrlové, bytem Jezeřany-Maršovice 48.

b) smlouvy o vkladu majetku - stavebního objektu
splaškové kanalizace stavby „Jezeřany-Maršovice zástavba RD - kanalizace splašková lokalita Za kostelem
I. etapa“ a stavebních objektů vodovod a splašková
kanalizace stavby „Obec Jezeřany-Maršovice, projekční
práce IS - vodovod a splašková kanalizace Za kostelem II.
etapa“, do majetku svazku VAK ZNOJEMSKO

Usnesení č. 24/04/2021
ZO J-M schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí JezeřanyMaršovice jako prodávající a Jaromírou Šedrlovou jako
kupující, jejímž předmětem je prodej obecního pozemku
p.č. 1491/13, v k.ú. Jezeřany.

Záměr obce pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku
majetek stavební objekty splaškové kanalizace a vodovodu
v lokalitě Za kostelem byl zveřejněn na úřední desce od 1.
7. 2021 do 15. 9. 2021. Nyní jsou ZO předkládány dvě
Smlouvy o vkladu majetku, na každou stavbu zvlášť,

d) pronájem části pozemku za účelem provozování
BOXu

Z-

S ohledem na návrhy, které zazněly na minulém zasedání
ZO, byly zveřejněny dva záměry, týkající se umístění Z-
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BOXu. Záměr ohledně pozemku naproti prodejny Jednoty
(1306/42 v k.ú. Jezeřany) byl zveřejněn od 13. 7. 2021,
záměr ohledně pozemku před skladem v Maršovicích
(1487/9 v k.ú. Maršovice) byl zveřejněn od 2. 8. 2021.
Společnost Zásilkovna s.r.o. podala žádost o bezúplatný
pronájem obou míst dne 16. 8. 2021, žádní další zájemci se
nevyjádřili ani nepředložili svoje nabídky. S ohledem na
návrhy, které zazněly na minulém zasedání ZO, byly
zveřejněny dva záměry, týkající se umístění Z-BOXu.
Záměr ohledně pozemku naproti prodejny Jednoty
(1306/42 v k.ú. Jezeřany) byl zveřejněn od 13. 7. 2021,
záměr ohledně pozemku před skladem v Maršovicích
(1487/9 v k.ú. Maršovice) byl zveřejněn od 2. 8. 2021.
Společnost Zásilkovna s.r.o. podala žádost o bezúplatný
pronájem obou míst dne 16. 8. 2021, žádní další zájemci se
nevyjádřili ani nepředložili svoje nabídky. Je třeba se
rozhodnout pro jednu z variant.
V rámci diskuse zaznělo, proč má obec záměr pronajmou
místo právě této společnosti, když existují i další. Na to
starosta uvedl, že jediná tato společnost vyjádřila zájem
umístit v obci automat k vydávání zásilek. Členové ZO se
vyjadřovali ke konkrétnímu umístění, ale pro žádné místo
nezazněla jednoznačná podpora. Nakonec se jich více
přiklonilo k umístění před sklad v Maršovicích. Proto bylo
hlasováno o tomto návrhu.

ZO k přijetí dodatku kupní smlouvy a jednal s právním
zástupcem kupujícího. ZO je předkládán Dodatek č. 1
Kupní smlouvy s dohodou o zřízení předkupního práva a
práva zpětné koupě uzavřené dne 25. 2. 2014, spolu s
Dohodou o zákazu zcizení a zatížení, který upravuje
ustanovení kupní smlouvy tak, že kupující do 31. 12. 2023
bude realizovat na pozemku stavbu dle projektové
dokumentace, která je přílohou smlouvy, jedná se o
novostavbu skladu autodílů. Dále je ZO předkládána
zpětná kupní smlouva, která převádí uvedený pozemek
zpět na obec v případě, že kupující nesplní podmínky
uvedené v Dodatku č. 1 a zároveň Svěřenecká smlouva o
úschově listin mezi advokátem JUDr. Michalem Bortelem a
zúčastněnými stranami. Schválením uvedených
dokumentů bude realizován smluvní vztah s kupujícím a
bude tak naplněn účel, pro který byla uvedená kupní
smlouva uzavřena.
Někteří členové ZO se vyjádřili, že neměli dostatek času si
materiály prostudovat (byly jim dodány v den zasedání
ZO) a proto se ZO rozhodlo projednat věc až na příštím
zasedání ZO. Žádné další stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo věc na vědomí.
Ad.06: Plán rozvoje sportu v obci
Od 1. 7. 2018 mají obce povinnost v samostatné
působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a
zajišťovat jeho provádění v souladu s § 6 odst. 2 zákona č.
115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších
předpisů. Plán rozvoje sportu by měl obsahovat základní
zásady, kterými se musí obec při činnosti v oblasti sportu
řídit, vymezovat základní potřeby obce v oblasti sportu,
oblasti podpory sportu z rozpočtu obce, priority pro
projekty zaměřené na podporu sportu pro všechny,
zdravotní prospěšnost sportu a na osvětu v oblasti sportu
a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro
občany obce. Cílem je zajistit stabilnější prostředí pro
činnost sportovních organizací a připravit dlouhodobé
plány na rekonstrukce a výstavbu sportovních zařízení v
obcích.

Usnesení č. 25/04/2021
ZO J-M schvaluje bezúplatný pronájem části obecního
pozemku p.č. 1487/9 v k.ú. Maršovice, o výměře 1,5 m2,
společnosti Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Praha 9.
Usnesení č. 26/04/2021
ZO J-M schvaluje Smlouvu pro umístění Z-BOXu a
spolupráci při jeho provozování, mezi Obcí J-M jako
smluvním partnerem a společnosti Zásilkovna s.r.o. jako
provozovatelem, jejímž předmětem je provozování, servis
a případná obměna automatu k vydávání zásilek a
poskytování dalších služeb Z-BOXu.
e) Smlouva o zřízení věcného břemene č.:
ZN-014330055593/001-GPM, s EG.D, a.s. (stavba
„Jezeřany - Ulreich: NN přip. kab. příp.“
K rodinnému domu byla realizována přípojka NN a rozsah
věcného břemene byl vymezen dne 20. 5. 2021
geometrickým plánem č. 624-2698/2021. K podepsání
smlouvy se obec zavázala svým dřívějším rozhodnutím
schválením smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 3. 7. 2019,
která byla schválena usnesením ZO č. 15/03/2019 ze dne
19. 6. 2019.
Usnesení č. 27/04/2021
ZO J-M schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:
ZN-014330055593/001-GPM, s EG.D, a.s., jejímž
předmětem je realizace stavby „Jezeřany - Ulreich: NN
přip. kab. příp.“.
f) Dodatek č. 1 Kupní smlouvy s dohodou o zřízení
předkupního práva a práva zpětné koupě uzavřené dne
25. 2. 2014
V souladu s usnesením č. 06/01/2021 starosta realizoval
patřičné kroky, aby ve spolupráci s advokátem předložil
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Sportovní areál TJ

Tedy dát sportu vyšší společenskou váhu v zajištění
podmínek pro lepší kvalitu života. Je možnost poskytovat
investiční dotace územně samosprávným celkům s tím, že
obce, které nebudou mít schválen plán sportu, nebudou
oprávněnými žadateli pro investiční dotaci z MŠMT.

letech), je založen na principu solidárním dle počtu
obyvatel v obci (údaje k datu 31. 12. 2020) a vypočítané
částky 29,098 Kč/1 osobu/rok (výpočet vychází z
poskytnuté dotace v návaznosti na počet klientů
evidovaných dle příslušnosti k obcím ve SO ORP). Výpočet
finanční dotace byl stanoven v souladu s Pravidly řízení o
stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského
kraje pro léta 2021-2022 v oblasti podpory sociálních
služeb.
ZO je předkládán uvedený Dopis a Žádost o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu obce na rok 2021, včetně
příloh. Dále návrh smlouvy o poskytnutí účelového
finančního příspěvku mezi Obcí Jezeřany-Maršovice a
Městem Moravský Krumlov, jejímž předmětem je
poskytnutí podílu obce na spolufinancování sociálních
služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
pro rok 2021 ve výši 23 100 Kč. Uvedená smlouva
zabezpečí spolufinancování sociálních služeb ve správním
obvodu Města Moravský Krumlov, kam patří i naše obec.

Usnesení č. 27/04/2021
ZO J-M schvaluje Plán rozvoje sportu obce JezeřanyMaršovice, pro období roku 2021 až 2026.
Ad.07: Projekt Obec pomáhá obci, finanční dar ve
prospěch obcí zasažených vichřicí v červnu 2021
Dne 24. 6. 2021 postihla, několik obcí na Břeclavsku a
Hodonínsku, mimořádná živelná pohroma nevídaného
rozsahu. Tornádo si vyžádalo několik lidských životů,
množství zraněných a obrovské materiální škody. Nejen po
celé naší vlasti, ale i v naší obci zvedlo toto neštěstí
nebývalou míru solidarity. Všem, co se jakýmkoli
způsobem rozhodli pomoci zmírnit následky této živelné
katastrofy, patří poděkování.
Obec se zapojila do akce „Obec pomáhá obci“, kterou
organizuje Sdružení místních samospráv ČR, jehož je naše
obec členem. Jedná se o adresnou pomoc pro postižené
obce, kdy Sdružení ve spolupráci s Českou spořitelnou, a.s.
zřídilo pro každou zasaženou transparentní účet, kde
budou shromažďovány finanční prostředky od darujících
obcí, následně poukázány jednotlivým obcím a o jejich
využití rozhodnou zastupitelstva jednotlivých obcí. Na
této pomoci se rovněž mohou podílet občané, pokud na
základě jednoduché darovací smlouvy poskytli finanční
dar obci, která vybranou částku převede na transparentní
účet určený pro pomoc konkrétně postiženým obcím. Na
základě zveřejněné výzvy, v termínu od 30. 6. 2021 do 31.
8. 2021, poskytli občané finanční dary ve výši 41 000 Kč.
Nyní je třeba rozhodnout, zda a jak velký finanční dar
poskytne naše obec a na které účty (kterým obcím) budou
finanční prostředky zaslány. S ohledem na výši darů
poskytnutých občany a počet postižených obcí, navrhuji z
rozpočtu obce poskytnout částku 89 000 Kč a rozdělit dle
předloženého návrhu. Na základě schválené smlouvy
budou finanční prostředky zaslány na transparentní účty
jednotlivých obcí, částka 20 000 Kč, 4 nejpostiženějším
obcím a dalším 5 po 10 000 Kč.

Usnesení č. 29/04/2021
ZO J-M schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelového
finančního příspěvku mezi Obcí Jezeřany-Maršovice a
Městem Moravský Krumlov, jejímž předmětem je
poskytnutí podílu obce na spolufinancování sociálních
služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
pro rok 2021 ve výši 23 100 Kč.
Ad. 09:Veřejná zakázka „Rekonstrukce místní
komunikace k obratišti“
Na základě Smlouvy o dílo ze dne 10. 6. 2021 byla
společností MIKO Neslovice s.r.o., ve dnech 17. 6. 2021 až
2. 7. 2021, realizována akce „Rekonstrukce místní
komunikace k obratišti“.

Usnesení č. 28/04/2021
ZO J-M schvaluje Darovací smlouvu, mezi Obcí JezeřanyMaršovice a Sdružení místních samospráv, z.s., jejímž
předmětem je dar ve výši 130 000 Kč, který je tvořen
finančními prostředky od občanů ve výši 41 000 Kč a
finančním darem z rozpočtu obce ve výši 89 000 Kč a
budou adresně poskytnuty ve prospěch obcí zasažených
vichřicí v červnu 2021.
Místní komunikace k obratišti

Ad. 08: Spolufinancování sociálních služeb v roce 2021,
Město Moravský Krumlov, Žádost o poskytnutí
individuální dotace, Smlouva o poskytnutí účelového
finančního příspěvku

Na základě skutečného rozsahu prací a oprávněně
uznaných nákladů na rámec této smlouvy o dílo, byl dne
28. 6. 2021 podepsán Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne
10. 6. 2021, kdy nová cena dílo po započtení výše
uvedeného činí 737 011 Kč včetně DPH, což představuje
navýšení ceny díla o 48 158 Kč (7 %). Veškeré práce byly
realizovány na základě nabídky a schváleného rozpočtu

Dne 28. 7. 2021 obdržela obec dopis od Města Moravský
Krumlov ohledně řešení spolufinancování sociálních
služeb ve SO ORP Moravský Krumlov pro rok 2021.
Výpočet podílů obcí v regionu (stejně jako v předchozích
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akce. Náklady na navýšení díla byly shledány jako
opodstatněné, když vícepráce spočívaly v opravě
kanalizační vpusti a rozpadlé šachty stávající dešťové
kanalizace, do které byla napojena nová uliční dešťová
vpusť a náklady na silniční obrubníky, méněpráce
spočívaly v menším rozsahu upravených vjezdů do garáží.

rozhodl o rozšíření díla nad sjednaný rámec díla tak, aby
se cena díla nezvýšila o více jak 20 %.
Členové ZO diskutovali, jak velké by mohly být náklady na
výše uvedené, ale s ohledem na to, že v rozpočtu obce je
vyčleněn dostatek finančních prostředků, ponechali
navržených 20 %.

Usnesení č. 30/04/2021
ZO J-M schvaluje ve věci veřejné zakázky „Rekonstrukce
místní komunikace k obratišti“ uzavření Smlouvy o dílo ze
dne 10. 6. 2021 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, ze dne
28. 6. 2021, se zhotovitelem MIKO Neslovice s.r.o., Hlavní
38, 664 91 Neslovice, IČ: 07662157, jejímž předmětem byla
realizace akce a dohodnuté a uznané změny s tím, že
konečná cena dodávky činí 737 011 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 31/04/2021
ZO J-M pověřuje starostu ve věci realizace akce „Místní
komunikace Za kostelem“, aby jednal s dodavatelem a
rozhodl o uzavření Dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 28. 4.
2021 se zhotovitelem společností COLAS CZ, a.s., jehož
předmětem bude změna a rozšíření díla nad sjednaný
rámec díla tak, aby se cena díla nezvýšila o více jak 20 %.
Ad. 11:Projekt „Prodloužení vodovodního řadu v lokalitě
Na loukách“

Ad. 10:Veřejná zakázka „Místní komunikace v lokalitě Za
kostelem“

Na základě objednávky ze dne 14. 12. 2020 byla
vypracována projektová dokumentace „Obec J-M,
Prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Na loukách“, na
základě které, dne 8. 6. 2021, MěÚ Moravský Krumlov,
odbor životního prostředí, vydal společné povolení a je
možné akci realizovat. S ohledem na skutečnost, že obec je
členem svazku VAK ZNOJEMSKO je možné požádat svazek
o převzetí investorství. Převzetí investorství by jednak
umožnilo snížit cenu zakázky pro obec o výši DPH.
Zakázku pak bude možno zadat přímo společnosti
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., a to za cenu v
místě a čase obvyklou a pro obec přijatelnou nebo může
být realizováno výběrové řízení.
V diskusi zaznělo, že by bylo lepší realizovat výběrové
řízení, aby byla cena co nejnižší. Starosta uvedl, že dnes se
nerozhoduje o výběru dodavatele a že o tomto bude ZO
jednat až před realizací akce.

Dne 20. 7. 2021 bylo zhotoviteli předáno staveniště a
následně byly zahájeny práce na dokončení místní
komunikace v lokalitě Za kostelem. Vybraný dodavatel
postupně realizuje dílo, problémy na stavbě jsou řešeny ve
spolupráci s projektantem, stavebním dozorem,
stavbyvedoucím, zejména v rámci kontrolních dní.
Doposud se uskutečnily tři kontrolní dny (16. 8., 30. 8. a
13. 9. 2021).

Usnesení č. 32/04/2021
ZO J-M schvaluje podání žádosti o převzetí investorství
na akci „Prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Na
loukách“ a současně schvaluje znění Dohody o převzetí
závazku (převzetí investorství) a Smlouvu o poskytnutí
finančního příspěvku finančního transferu, vše mezi Obcí
J-M a VAK ZNOJEMSKO.
Ad. 12:Připravované projekty (Parkovací stání před
školou, Posuvné dveře v KD, Oprava dřevěných prvků ve
Zvonici v Maršovicích, Prodloužení vodovodního řadu
Jezeřany)

Probíhající práce v lokalitě Za kostelem
V současné době byly položeny obrubníky v celé lokalitě,
při tom bylo řešena problematika přejezdových obrubníků
v návaznosti na požadavky obyvatelem na provedení
nájezdů k domům, resp. podélným stáním, bylo rovněž
jednáno o vybudování místa pro umístění kontejnerů na
tříděný odpad. Byla rovněž provedena statická zkouška
stávajících konstrukčních vrstev a podle výsledků bylo
rozhodnuto o dalším postupu. Vlastní realizace si vynutila
několik změn oproti projektové dokumentaci. Tyto
skutečnosti jsou průběžně řešeny ve spolupráci s
projektantem i stavebním dozorem. Dodavatel předloží
kalkulaci navrhovaných, vyžádaných a již realizovaných
změn v souladu se skutečností a požadavky obce. S
ohledem na výše uvedené a z důvodu řádného dokončení a
předání stavby, je navrhováno pověřit starostu, aby

Parkovací stání před školou
V lokalitě Za kostelem realizuje společnost COLAS CZ, a.s.
akci „Místní komunikace v lokalitě Za kostelem“, kdy nově
budovaná místní komunikace se napojuje a je součástí
stávající místní komunikace ke škole. Na této místní
komunikaci (7c) je silniční obruba ve špatném a
nevyhovujícím stavu, zničená projíždějícími vozidly a na
této straně ulice, byly postaveny rodinné domy s vjezdy na
tuto místní komunikaci. Zároveň v době začátku a konce
provozu mateřské školy, je zde zv ýšený provoz
motorových vozidel, které zde krátkodobě parkují a
zastavují na zatravněných plochách a dopravní situace
není vyhovující. Proto je navrhována výměna silniční
obruby na levé straně komunikace ve směru ke
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sportovnímu areálu, po celé délce mezi oběma vjezdy do
lokality Za kostelem, a vybudování parkovacího stání pro 5
až 6 motorových vozidel před areálem mateřské školy za
účelem zlepšení dopravní situace v dané lokalitě.
Proběhla diskuse, kdy někteří členové ZO podporovali
vybudování parkovacích míst, někteří spíše navrhovali
rozšířit stávající komunikaci, jak jen to bude možné. K
jednoznačnému řešení diskuse nevedla, proto se ZO
rozhodlo ještě projednat problematiku se stavebním
dozorem a stavbyvedoucím přímo na místě a teprve po
společné konzultaci, by bylo o způsobu řešení rozhodnuto.
Následně by se starosta dohodl s dodavatelem. Rovněž se
členové ZO dohodli na názvu akce „Oprava místní
komunikace k hřišti“.

posuvných dveří a obkladu stěny s věšákem v sále
kulturního domu v Jezeřanech-Maršovicích č.p. 1
a)jako veřejnou zakázku s výběrem,
b) stanoví její předpokládanou hodnotu ve výši 200 000
Kč bez DPH.
Oprava dřevěných prvků ve Zvonici v Maršovicích
Obdobně jako v předchozím případě, starosta provedl
průzkum za účelem výběru nejvhodnějšího dodavatele a
obdržel nabídku společnosti D-Fortel s.r.o. z Petrovic na
opravu dřevěných prvků na Zvonici v Maršovicích, za cenu
cca 25 000 Kč bez DPH. Bylo by vhodné vyčlenit finanční
prostředky a akci realizovat, protože dřevěné části okenic
jsou v dezolátním stavu a je potřeba je opravit. Rovněž s
ohledem na zaneprázdněnost dodavatele by mohla být
akce realizována koncem roku či začátkem roku příštího.
, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO realizaci
projektu schválilo.

Usnesení č. 33/04/2021
ZO J-M schvaluje realizaci projektu „Oprava místní
komunikace k hřišti“, jehož předmětem bude výměna
silničních obrubníků a vybudování parkovacího stání na
místní komunikaci (7c) nebo rozšíření místní komunikace
(7c), nacházející se na pozemku p.č. 1216/141 a 2349 v k.ú.
Jezeřany
a)jako veřejnou zakázku s oslovením,
b) stanoví její předpokládanou hodnotu ve výši 330 000
Kč bez DPH.

Usnesení č. 37/04/2021
ZO J-M schvaluje realizaci projektu „Oprava dřevěných
prvků na Zvonici v Maršovicích“, jehož předmětem je
repase dřevěných rámů okenic, jejich demontáž a výměna
zničených dílů, přebroušení, natření a osazení zpět a nové
dveřní křídlo na Zvonici v Maršovicích, nacházející se na
pozemku p.č. st. 113 v k.ú. Maršovice
a)jako veřejnou zakázku s výběrem,
b) stanoví její předpokládanou hodnotu ve výši 30 000 Kč
bez DPH.

Usnesení č. 34/04/2021
ZO J-M schvaluje veřejnou zakázku „Oprava místní
komunikace k hřišti“, jako veřejnou zakázku, která bude
zadána přímo jednomu dodavateli, kterým bude
společnost COLAS CZ, a.s., s odůvodněním, že společnost
pro obec realizuje veřejnou zakázku v dané lokalitě, která
má obdobný charakter, předložil nabídku za cenu v místě a
čase obvyklou a je připravena veřejnou zakázku
operativně realizovat v následujícím období do konce října
2021.

Prodloužení vodovodního řadu Jezeřany
Stejně jako v lokalitě Na loukách je v části obce v
Jezeřanech (naproti domu č.p. 265) neuspokojivá situace v
zásobování vodou z veřejného vodovodu. Proto by bylo
vhodné realizovat prodloužení vodovodního řadu cca o
100 m.
Od jednotlivých rodinných domů je hlavní
vodovodní řad velmi vzdálený a řešení napojení
jednotlivých nemovitostí z dlouhodobějšího hlediska
(případné další výstavby RD téměř nemožný) a z hlediska
rekonstrukce místní komunikace v této lokalitě nevhodný.
Při vhodném naplánování by mohlo dojít k realizaci ještě
před rekonstrukcí místní komunikace.

Usnesení č. 35/04/2021
ZO J-M pověřuje starostu ve věci realizace akce „Oprava
místní komunikace k hřišti“, aby na realizace akce uzavřel
smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem, po dohodě
rozhodl o variantě řešení a případném rozšíření díla nad
sjednaný rámec díla s tím, že vícepráce nepřekročí
předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky.

Usnesení č. 38/04/2021
ZO J-M schvaluje vypracování projektové dokumentace,
včetně vyřízení územního rozhodnutí a stavebního
povolení stavby „Prodloužení vodovodního řadu v obci JM, na pozemku p.č. 1478/4, 2352/57 a 1478/1 v k.ú.
Jezeřany“, u společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo, za cenu 45 000 Kč bez
DPH.

Posuvné dveře v KD
V minulosti se několikrát nepodařilo najít dodavatele
posuvných dveří do KD, starosta provedl průzkum za
účelem výběru nejvhodnějšího dodavatele a obdržel
nabídku společnosti D-Fortel s.r.o. z Petrovic, ohledně
výroby a montáže uzamykatelných posuvných dveří a
obkladu stěny s věšákem v sále kulturního domu za cenu
cca 173 000 Kč bez DPH.

Ad. 13: Rozpočtové opatření č. 5/2021, 6/2021 a 7/2021

Bylo by vhodné vyčlenit finanční prostředky a akci
realizovat za účelem dokončení prací v interiéru
kulturního domu a možnosti oddělení sálu od přísálí. S
ohledem na zaneprázdněnost dodavatele by akce mohla
být realizována koncem roku či začátkem roku příštího.

Rozpočtové opatření č. 5/2021 a č. 6/2021 upravují příjmy
a výdaje rozpočtu pro rok 2021, které se uskutečnily a
jejichž potřeba vyvstala od minulého zasedání ZO a které
bylo nutné provést. Byly provedeny starostou ke dni 15. 7.
2021 a 16. 8. 2021.
RO č . 5 / 2 0 2 1 u p r a v u j e v p ř í j m e c h p o s k y t n u t í
kompenzačního bonusu (125 000 Kč), dotaci z ÚP na VPP
za období květen a červen 2021 (30 000 Kč) finanční a dary

Usnesení č. 36/04/2021
ZO J-M schvaluje realizaci projektu „Posuvné dveře v KD“,
jehož předmětem je výroba a montáž uzamykatelných
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od občanů v rámci projektu Obec pomáhá obci. Ve výdajích
jde zejména o opravu dešťové vpusti, rozúčtování dotace
od ÚP, navýšení za opravy komunální techniky a navýšení
ceny vanového kontejneru a služeb IT. Příjmy tohoto RO
jsou vyšší než jeho výdaje, proto je částka 77 000 Kč
převedena zpět do Financování.
RO č. 6/2021 upravuje v příjmech i ve výdajích
neinvestiční dotaci MŠMT pro ZŠ ŠABLONY III (tzv.
průtoková dotace), přijetí dotace od JMK na akci
„Rekonstrukce MK k obratišti“, přeplatky za energie,
plnění za škodní událost při údržbě VP a vratku daně z
převodu nemovitých věcí. Ve výdajích se jedná ještě o
úhradu škodní události, právní služby a úhradu za jednání
přestupkové komise. Navýšení výdajů je hrazeno
navýšenými příjmy a převodem z jiných výdajových
položek.
Rozpočtové opatření č. 7/2021 upravuje příjmy a výdaje
rozpočtu pro rok 2021, jejichž potřeba vyvstala od
minulého zasedání ZO. RO č. 7/2021 v příjmech se jedná o
navýšení daňových příjmů, přijetí dotace na parlamentní
volby, dotace z ÚP na VPP za období červenec a srpen 2021
a navýšení dalších příjmů, příspěvek od společnosti EKOKOM a.s. a finanční a dary od občanů v rámci projektu
Obec pomáhá obci. Ve výdajích jde zejména o rozúčtování
dotací a navýšení výdajů schválených na tomto zasedání
ZO. Výdaje jsou cca o 600 000 Kč vyšší než příjmy a jsou
kryty z Financování.

Usnesení č. 39/04/2021
ZO J-M schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2021, které
provedl starosta ke dni 15. 7. 2021.
Usnesení č. 40/04/2021
ZO J-M schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2021, které
provedl starosta ke dni 16. 8. 2021.
Usnesení č. 41/04/2021
ZO J-M schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2021.
Ad. 14: Diskuse
V diskusi nezazněl žádný příspěvek.
Ad. 15: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným občanům za
účast, a ukončil zasedání v 22:25 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
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
V novém školním roce 2021-2022 zasedlo do lavic naší
školy 43 žáků, z toho 22 dívek a 21 chlapců. Třídní
učitelkou prvňáčků je paní učitelka Květoslava Bílová.
Většinu hodin mají prvňáčci samostatně. Třídní učitelkou
2. a 5.ročníku je paní učitelka Blanka Heikenwälderová a 3.
a 4.ročník má jako třídní paní učitelka Milana Pelajová. Ve
třídě jí pomáhá asistentka pedagoga slečna Kristýna
Vokurková. Další paní učitelkou na naší škole je paní
učitelka Jana Černá. Vzhledem k novému financování ve
školství můžeme i v odděleních hodně hodin dělit, aby
mohly mít jednotlivé ročníky některé hodiny samostatně.
Ve školní družině se o žáky bude starat paní vychovatelka
Helena Vinklerová a pomáhat jí bude paní Markéta
Gajdošová. V MŠ je od 1. září 39 dětí. Během školního roku
se postupně doplní stav až na 45 dětí.

A máme tu nový školní rok …
Doufejme, že už celý takový, jaký má být se zpěvem,
pohybem a všemi aktivitami a akcemi, na které jsme byli
dlouhá léta zvyklí!!!
Ve středu 1. září jsme se po povinném testování sešli na
společném zahájení školního roku 2021-2022. S panem
starostou Petrem Slavíkem a za přítomnosti rodičů jsme
společně přivítali 12 nových prvňáčků. V letošním školním
roce to jsou: David Bohdanský, Petr Čech, Tadeáš
Kratochvíl, Michal Poruba, Václav Světlík, Michal Ulreich,
Kristýna Bednářová, Eliška Blažková, Tereza Čechová, Jitka
Móčová, Michaela Spáčilová a Viktorie Šlesová. Přejeme
jim, aby se jim ve škole líbilo, aby se tu dobře cítili, chodili
do školy rádi a hlavně, aby vykročili tou správnou nohou
do celého školního života!

Děti jsou rozdělěny do dvou tříd a starají se o ně
vedoucí paní učitelka Jana Ruibarová, paní učitelka Alena
Hamalová, Hana Malá a Markéta Gajdošová. S přípravou,
aktivitami a s výzdobou jim pomáhá slečna Kristýna
Vokurková. O čisto a teploučko se nám starají paní Hana
Švrčková a Jitka Burjanová a o dobré jídlo paní vedoucí
školní jídelny Marta Slavíková a paní kuchařka Jana
Smetanová. V rámci projektu „Šablony pro ZŠ, MŠ a ŠD II“
bude i nadále ve škole pracovat čtenářský klub s paní
učitelkou Černou a dále budou mít paní učitelky kroužky,

A než se pustíme do toho nového školního roku, ještě
něco málo o prázdninách. V MŠ pokračoval provoz až do
16. července. Oproti minulému roku byla docházka velice
pěkná. Potom už v obou budovách nastoupili malíři. V
budově ZŠ byly vymalovány chodby a sociální zázemí
zaměstnanců, dotřeny zbývající dveře, opraven odpad
umyvadel ve dvou třídách a nově natřena chodba. V MŠ
byla vymalována ložnice a jídelna, natřeny všechny dveře
a vyměněny všechny kliky. Potom už se škola a školka
připravovala na nový školní rok.

Pokračování na protější straně

Zahájení nového školního roku Školáci a jejich rodiče
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Zadejte nebo vložte text

ve kterých budou pomáhat žákům s učením popřípadě s
logopedií. Vzhledem k uzavření škol v minulém školním
roce jsme požádali o prodloužení tohoto projektu do
konce kalendářního roku. Zároveň od září jsme přihlášeni
do nového projektu „Šablony III“ s podobnými aktivitami
jako má stávající projekt. Doufejme, že již vše poběží, jak
má. Od 20. září budou také pracovat zájmové kroužky
stejné jako loni. Přibyl k nim kroužek anglického jazyka
pro 1. a 2. ročník a také dva kroužky v MŠ, které povede
paní Kristýna Badin.
A provoz školky a školy už se rychle dostává do těch
správných kolejí. Od 10. září jezdíme plavat celá škola a
předškoláci z MŠ do plaveckého bazénu v Hustopečích.
Doufejme, že nám již nic nepřekazí celou výuku plavání
dokončit. 20. září také budeme mít pasování loňských
prvňáčků na malé čtenáře a vyhodnocení čtenářského
projektu „Škola naruby“ pro druháčky. Opět opožděně z
důvodu protiepidemických opatření přijede pan král
„Abeceda“ z kulturního střediska a pracovnice městské
knihovny z Moravského Krumlova, aby předali knížku
všem pasovaným čtenářům a vyhodnotili nejlepšího
čtenáře 2.ročníku.
Tentokrát vychází první zpravodaj o trošku dříve, než
jsme zvyklí. O dalších akcích a dění ve škole a školce se
dozvíte v tom vánočním. Na závěr bych chtěla poděkovat
všem zaměstnancům školy a školky za přípravu nového
školního roku a popřát všem klidný, ničím nerušený a
úspěšný nový školní rok 2021-2022!!
Mgr. Květoslava Bílová, ředitelka školy
P.S. Začtěte se do příspěvků našich žáků, jak prožili letošní
prázdniny! Příjemné čtení!

Zahájení nového školního roku Paní učitelky
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Zahájení nového školního roku Pozdrav ze školky

!19

HISTORIE
Srby, kteří sídlili v prostoru severně od Krušných hor, a
Moravany na východě.

1100. výročí svaté kněžny Ludmily
Pravděpodobně 15. září před 1100 byla na dvorci na
tetínském hradišti na popud snachy Drahomíry
zavražděna kněžna a budoucí světice Ludmila. Byla to
rovněž první žena žijící v české kotlině, kterou známe
jménem. Její zbožný vnuk Václav má zásluhu na tom, že
jméno manželky prvního historicky známého Přemyslovce
Bořivoje neupadlo v zapomnění. Krátce po svém nástupu
na knížecí stolec v roce 925 údajně přenesl její tělo do
tehdy hlavního chrámu tehdejších Čech – do baziliky sv.
Jiří na Pražském hradě. Akt přenesení Ludmilina těla
působí v čerstvě pokřesťanštěných Čechách poněkud
překvapivě. Přenesení – translace znamenalo zcela určitě
počátek úcty ke zbožné příslušnici vládnoucí dynastie a
byla také jednou z podmínek případného budoucího
svatořečení. Ludmila si však na rozdíl od svého vnuka
Václava musela na definitivní vstup mezi české světce
počkat až do poloviny 12. století.
Poznání Ludmily jakožto historické osobnosti je podobně
jako v případě jejího vnuka uzavřeno. Jediným zdrojem
informací o ní je několik legend, které se většinou
dochovaly v mladších opisech, o jejichž vzájemných
vztazích jsou stále vedeny učené diskuze. Ludmila tak z
červánků českých dějiny vystupuje jako zvláštní fenomén
svého druhu. Pojďme společně projít příběhem ženy
sestaveným ze střípků historického a archeologického
poznání našich dějin, příběhem ženy, která se stala
pomyslnou „Matkou národa“, ženou, která stála v
počátcích státotvorných procesů českých a potažmo i
moravských dějin.

Mistr Theodorik Sv. Ludmila v kapli Sv. Kříže na Karlštejně

Nejefektivnějším způsobem uzavírání politických aliancí
byly odnepaměti sňatky. Tak byl snad někdy kolem roku
875 uzavřen i sňatek Ludmily a Bořivoje. Ovšem zde se
legendy rozcházejí. Staroslověnská Proložní legenda
hovoří o tom, že Ludmila byla „ze země srbské, knížete
srbského dcera“, latinská legenda Fuit zase praví, že byla
„z jiné země dcera knížete Slavibora“, a podle nejsdílnější
legendy Kristiánovy byla „dcerou Slavibora, z kraje
slovanského, který se dříve jmenoval Pšov, a který dnešní
lidé nazývají nyní podle nově vystavěného hradu
Mělnickem“. Ludmilin srbský původ je však v současnosti
považován za nejpravděpodobnější. Intenzivní kontakty se
severozápadními Slovany dokládá v další generaci sňatek
Ludmilina syna Vratislava s Drahomírou, dcerou knížete
Stodoranů (Havolanů, slovanský kmen sídlící v okolí
dnešního Berlína).

Ludmila se narodila někdy okolo roku 860. Narodila se do
doby, které jako nesporný hegemon vládla v oblasti střední
Evropy mocná Východofranská říše, která vznikla v roce
843 rozdělením křesťanské říše Karla Velikého. Její
panovníci s různou intenzitou zasahovali od počátku 9.
století do všech společenství za svými východními
hranicemi od Baltu po Jadran. Vojenské a politické aktivity
Franské říše vyvolávaly u středoevropských společenství
nutnost pevnější organizace a formování skupinových
identit. Elity těchto společenství byly chtě nechtě
vtahovány do sféry vlivu franských vládců a současně byly
nuceny vést vlastní „mezinárodní“ politiku, ve které
franský tlak vyvažovaly spojenectvími se sv ými
slovanskými sousedy. Jedním ze střípků tohoto složitého
světa byli i Čechové, kteří se už od roku 806 stali v
důsledku franského tažení součástí bavorské periferie a
byli nuceni Franské říši odvádět poplatek – tribut.
Podobně jako ostatní takto „postižení“ však trvale
vzdorovali a byli tak součástí značně nespolehlivou. V roce
872 se ve Fuldských análech objevuje první historický
Přemyslovec - Ludmilin budoucí manžel – Bořivoj. Ten,
podobně jako několik dalších přemyslovských generací,
bezprostředně ovládal jen nevelké území ve středu Čech.
Někdy okolo poloviny 9. století uzavřela česká knížata
proti Franské říši spojenectví se svými severními sousedy

Kulturním pojítkem franské společnosti bylo již několik
staletí před Ludmiliným příchodem na svět křesťanství. To
se postupně šířilo i východním směrem. Na rozdíl od
Saska, které bylo násilně pokřesťanštěno Karlem Velikým
před rokem 800, nemáme zprávy o tom, že by slovanská
knížata byla na východní periferii Franské říše vystavena
hrozbě násilné konverze. Už ve 30. letech 9. století přijal
dobrovolně křest moravský kníže se svými elitami a za
vlády knížete Svatopluka získává Morava jako první ve
slovanském prostředí vlastní arcibiskupství v čele s
vynikající osobností arcibiskupa Metoděje. Morava se tak
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stává centrem christianizace, které je podřízeno přímo
papežskému stolci. Mezi léta 882 a 883 měl Svatopluk
násilně podmanit „všechna knížata Čechů“. Vsadil zde na
loajálního středočeského knížete Bořivoje (snad dokonce
příbuzného), který měl následně na Svatoplukově
moravském dvoře přijmout křest z rukou arcibiskupa
Metoděje. Měla zde být přítomna i Ludmila, legendy však o
jejím křtu mlčí. V době Bořivojovy vlády přicházejí do jeho
knížectví první kněží a vznikají nejstarší sakrální stavby.
Legendy zmiňují kostel sv. Klimenta na Levém Hradci a
Panny Maria na Pražském hradě, který byl odkryt
archeologickým výzkumem.

archeologicky zachycených opevněných hradišť, včetně
Pražského hradu. Budování takovýchto opevněním je
spojováno s konkurenčním napětím mezi Přemyslovci a
dalším i českými knížaty, motivací však zcela jistě byla i
hrozba vnějších vpádů.
V roce 915 nahradil Spytihněva na knížecím stolci jeho
bratr Vratislav, který už v roce 921 zemřel a zanechal po
sobě vdovu Drahomíru a dva nezletilé syny Václava a
Boleslava. Zde se otevírá poslední dějství Ludmilina
života. Podle Kristiánovy legendy svěřil sněm oba chlapce
po Vratislavově smrti do výchovy Ludmile, zatímco
Drahomíra „užívala vladařské moci svého muže“. První
staroslověnská legenda vypráví, že Václava „jeho bába
Ludmila dala vyučovat knihám slovanským“ a podle
legendy Crescente fide vinila Drahomíra Ludmilu z
„kažení“ Václava – „vždyť měl být knížetem, ale dal se
pokazit od kněží a je z něho mnich“. Mladý Václav, zdá se,
získal základy vzdělání na budečském hradišti, kam jej
poslal otec, a je možné, že Budeč byla i Ludmiliným
vdovským sídlem. Tento závěr, který zastával přední
znalec starších českých dějin Dušan Třeštík, opět nesouzní
s dikcí legend. V líčení posledních chvil asi šedesátileté
kněžny-vdovy se nejstarší legendy víceméně shodují. Jako
klišé se zde objevují univerzálně problémové vztahy mezi
snachami a tchýněmi. Zda za tetínskou tragédií nakonec
stála jiná politická orientace dvou ctižádostivých žen
(Ludmila vzhlížela tradičně k bavorskému Řeznu,
Drahomíra naopak vsadila na saského vévodu) nebo
rodinné rozepře znesvářené tchýně a snachy o vliv na
výchovu synů/vnuků, se už asi nedozvíme. Ludmila se před
nenávistí snachy měla uchýlit v létě 921 na hradiště v
Tetíně. V předtuše neblahého konce nechala Ludmila
údajně povolat kněze Pavla, aby ulehčil zpovědí její duši a
odsloužil poslední mši. Před branami Tetína už byli
připraveni Drahomířini vikinští bojovníci Tunna a
Gommon. To, co se stalo večer nato, líčí anonymní autor
latinské legendy Fuit in provincia Bohemorum takto:

František Tkadlík Sv. Václav a sv. Ludmila při mši

Roku 888 nebo 889 Ludmila ovdověla a Čechy si nakrátko
formálně podřídil moravský Svatopluk. Zůstává otázkou,
jakou roli v tomto období sehrávala kněžna-vdova a matka
ještě nezletilého knížete Spytihněva. Svatopluk zemřel v
roce 894 a jeho říše se ocitla v krizi, ze které se už
nevzpamatovala. O rok později nastoupil na pražský
knížecí stolec Ludmilin nejstarší syn Spytihněv (895-915)
a vydal se se svými předáky do Řezna, aby vystoupil z
područí Moravanů a poddal se východofranskému králi
Arnulfovi. Tím skončilo i napojení českého křesťanství na
moravskou církevní strukturu. Až do zřízení pražského
biskupství v roce 973 se staly Čechy misijním prostorem
biskupství v Řezně, jehož zástupce působil na
přemyslovském knížecím dvoře. V době Ludmilina skonu
jím byl často legendami zmiňovaný kněz Pavel.

Když se pak zešeřilo, řečení ukrutníci zamířivše k jejímu
obydlí rozrazí bránu a vběhnuvše ke dveřím domu, v němž
byla služebnice boží, vylomí veřeje a vejdou dovnitř. I
řekla jim: „Bratři, proč jste přišli s takovou zuřivostí?
Cožpak jsem vás neživila jako syny? Své zlato, stříbro a
drahocenná roucha dala jsem vám; a dopustila-li jsem se
nějaké viny na vás, povězte mi!“ Oni však nedbajíce
mírumilovných slov stáhli ji z lože a vrhli ji na dlažbu. Tu s
pláčem jim řekla: „Zadržte, bratři, maličko, aspoň než
dokončím svou modlitbu!“ A s rukama rozepjatýma
modlila se k Pánu. Domodlivši se řekla jim: „Zapřisahám
vás, bratři, setněte mne!“ To totiž říkala, aby si prolitím
krve zasloužila přijetí koruny mučednické. Oni však
nesvolili, nýbrž vložili provaz na její hrdlo a zardousili ji.
Tak ona, naplnivši ve veliké víře a oddanosti jedenašedesát
let svého života, odebrala se k Pánu. Byla pak umučena
oddaná služebnice Kristova Ludmila v sobotu patnáctého
(= šestnáctého) dne měsíce září v časných hodinách
nočních.

Období kolem roku 900 se nese ve střední Evropě ve
znamení předzvěsti zkázy. Tu přinesli noví asijští
kočovníci Maďaři, kteří se na sklonku 9. století začali
usazovat v Karpatské kotlině. Roku 905 nebo 906 byla
vyvrácena Velká Morava a o rok později bylo u dnešní
Bratislavy poraženo bavorské vojsko. Střední Evropa tak
byla otevřena maďarskému drancování. Ale i Maďaři se
záhy zorientovali v politické mapě střední Evropy a jejich
hlavními soupeři se stali saští vévodové, proti kterým
uzavřeli koalice s polabskými Slovany. V roce 919 byl saský
vévoda Jindřich Ptáčník (919-936) – zakladatel saské/
otonské dynastie – zvolen východofranským králem. Mapa
střední Evropy se tedy „přepólovala“ a těžiště se přesunulo
z Bavorska do Saska. Pozice Čech v této situaci není zcela
zřejmá, ale Maďaři tudy za Ludmilina života proti Sasům
minimálně dvakrát protáhli. Dokládá to celá řada

Mrtvé tělo bylo zahrabáno před tetínskými hradbami. Nad
hrobem se dle legend začaly dít zázraky. Drahomíra prý
přikázala, aby byl nad hrobem nenáviděné tchýně
postaven kostel zasvěcený sv. archandělu Michaelovi, aby
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se zázraky připisovaly jeho přímluvám. Každopádně, jak už
bylo řečeno, vnuk Václav na babičku nezapomněl. Po
nástupu na knížecí trůn nechal přenést její ostatky na
Pražský hrad do svatojiřské baziliky, trvalo však ještě
několik staletí než se kult sv. Ludmily – kněžny a světice
etabloval. Velkým ctitelem sv. Ludmily byl král a císař
Karel IV.

Dobroto dávná, štípená
na jabloň vzácných plodů,
větvemi svými skloněná
nad úděl svého rodu,
ochraň nás, ať tvůj kraj
rozkvétá v zemský ráj,
v spanilost Václavovu.
V mírnosti své vždy nad jiné
nejstatečnější žena,
bez kapky krve jediné
oběti zadušená,
by zhynul s tebou hlas,
jejž všude šířilas
pro spásu lidu svého.
S námi buď, svatá Ludmilo,
přímluvo naše jistá,
všech srdcí věrných posilo,
zvěstovatelko Krista!
Tvůj život i tvůj skon
kéž znějí nám jak zvon
chval Božích každodenně.
Podle Štefan, Ivo: Fenomén kněžna Ludmila: mocné ženy a
christianizace. In: Mařík, Jan – Musílek, Martin – Sommer,
Petr (eds.): Svatá Ludmila. Žena na rozhraní věků. Praha
2021 napsal Petr Eckl

Pohled na hradiště Tetín

Od těch časů prochází sv. Ludmila našimi dějinami jako ta,
která stála u kolébky křesťanství, státu, i u kolébky a
dospívání „věčného dědice“ českého národa knížete sv.
Václava. A naše zem se k ní bude obracet i nadále jako k
mocné přímluvkyni, tak jako se k ní obrací ve své básni Jan
Zahradníček:
Ještě než vzpjal se první chrám
nad vrchy této země,
ještě než pokoj vešel k nám
a zvon se ozval temně,
ty první zaslechlas
horoucí Kristův hlas
z úst kněze Metoděje.
Rozkvetlas náhle z pohanství
v převzácnou prvosenku
pravého jara křesťanství,
když ještě všude venku
úpěla bědná zem
v čekání dychtivém
na kroky apoštolů.
Jak svítíš slavně zářící
na kraji temných bájí,
pěstounko, vnuku kněžici
a všem, kdo uznávají
v něm pána statků svých,
v úzkostech časů zlých
veliká pomocnice.
Ty matko kněží vznešená,
ty víry šiřitelko,
co trpí kde, lék v tobě má,
nešťastných těšitelko,
soucitné srdce Čech,
jež hledáš v bědných všech
tvář zmučeného Krista.

Svatý Václav a Svatá Ludmila na vitráži kostela sv. Cyrila a Metoděje v
Olomouci
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BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
Bílý kruh bezpečí vybudoval síť 13 služeb s celostátní
působností včetně nonstop bezplatné Linky pomoci
obětem 116 006.

Pomoc obětem kriminality je nyní
na jižní Moravě dostupnější
Bílý kruh bezpečí zahájil v červnu 2021 na území
Jihomoravského kraje provoz první mobilní poradny pro
oběti kriminality v České republice.
V září uplyne 30 let od vzniku Bílého kruhu bezpečí,
nestátní organizace pro pomoc obětem kriminality a
domácího násilí.

V poradnách poskytuje pomoc a poradenství vždy dvojice
dobrovolníků, právník a psychosociální pracovník. Dnes
pro BKB pracuje 408 takových dobrovolníků. Pro zvlášť
zranitelné oběti a případy vyžadující delší pomoc jsou k
dispozici případoví manažeři, terapeuti,
výjezdy,
doprovody, případně další formy pomoci včetně peněžité.
Bílý kruh bezpečí pomáhal obětem a pozůstalým například
v Uherském Hradišti (střelba v restauraci), Ostravě (střelba
v nemocnici) a Karviné (úmyslně založený požár). Díky
Dohodě s Policií ČR o spolupráci při pomoci obětem již
deset let policisté zprostředkovávají zvlášť zranitelným
obětem okamžitou pomoc Bílého kruhu bezpečí.

Již tři desítky let posouvá Bílý kruh bezpečí výš a výš laťku
v oblasti respektu společnosti k obětem trestné činnosti a
zacházení s nimi. Úspěšně rozšiřoval katalog práv
poškozených v trestním řízení a prosadil ochranu před
domácím násilím. Především však rozvíjel vlastní služby.
Za tuto dobu eviduje téměř 250 000 kontaktů s klienty,
převážně obětmi násilných trestných činů a pozůstalými
po obětech (např. týrání osoby žijící ve společném obydlí,
znásilnění, vraždy, ublížení na zdraví, nebezpečné
vyhrožování a nebezpečné pronásledování).
Důvěryhodnost služeb BKB potvrzuje pomoc obětem
latentní (skryté, neoznámené) kriminality. Každá třetí
oběť v době prvního kontaktu s Bílým kruhem bezpečí
trestný čin ještě neoznámila.

V letošním jubilejním roce činíme další významný krok
směrem k obětem.
V pátek 18. 6. 2021 byla za účasti významných osobností
Jihomoravského kraje pokřtěna první mobilní poradna
BKB v České republice. Smyslem tohoto pilotního projektu
je zvýšit dostupnost pomoci obětem kriminality a
domácího násilí. Pro velkou část obětí a pozůstalých po
obětech je totiž náročné dosáhnout na potřebnou a
komplexní pomoc co nejrychleji po činu. Bariérou může
být vzdálenost, složitá dopravní obslužnost, imobilita, ale
i sociální izolovanost nebo hospitalizace. Stejně tak oběti
latentní kriminality (např. znásilnění, nebezpečné
v yhrožování, v ydírání, domácí násilí) z mnoha
pochopitelných důvodů pomoc nevyhledají, ač ji potřebují.
Mobilní poradna BKB je vozidlo dodávkového typu s
vnitřním prostorem připraveným k poskytování konzultací
kdekoliv v terénu. Vozidlo bude plnit dvojí roli. V
anonymizované verzi bude vyjíždět za klienty. Ve verzi s
polepy Bílého kruhu bezpečí bude fungovat jako nosič
informací na preventivních akcích pro veřejnost.
V případě zájmu o využití nabízené pomoci je možné se
obrátit na telefon 732 842 664 nebo e-mail:
bkb.brno@bkb.cz.
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MÍSTNÍ REFERENDUM
Protože je to poprvé v historii naší obce, co se zde místní
referendum koná, přinášíme zde ve zkrácené podobě
základní informace o místním referendu. Tyto informace
jsou upraveny pro místní referendum, o kterém rozhodlo
svým usnesením ZO. Proto, v následujícím textu jsou
popisovány jen skutečnosti s tím související.
Co je místní referendum
Místní referendum, nebo-li místní lidové hlasování, je
jedním z institutů přímé demokracie. Provádění místního
referenda upravuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním
referendu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o místním
referendu"). V místním referendu rozhodují oprávněné
osoby formou souhlasu či nesouhlasu o konkrétně
položených otázkách, které patří do samostatné
působnosti obce. Místní referendum se koná tajným
hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého
hlasovacího práva.
Kdo může hlasovat v místním referendu
Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která
má právo volit do zastupitelstva obce (dále jen "oprávněná
osoba"). Oprávněnou osobou je občan obce za
předpokladu, že jde o státního občana České republiky
nebo má státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni hlasovat na území České republiky.
Překážkou, pro kterou se oprávněná osoba nemůže
zúčastnit hlasování v místním referendu, je omezení
osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu
vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, zbavení
způsobilosti k právním úkonům, omezení osobní svobody
stanovené na základě zákona z důvodu ochrany zdraví
lidu, nebo výkon vojenské činné služby, neumožňuje-li
účast v místním referendu plnění povinností z této služby
vyplývajících.

MÍSTNÍ REFERENDUM Zveřejnění na úřední desce

Konání místního referenda
Místní referendum se koná nejpozději do 90 dnů po dni
jeho vyhlášení. Dnem vyhlášení místního referenda je
první den vyvěšení usnesení zastupitelstva obce na úřední
desce příslušného obecního úřadu. Koná-li se místní
referendum z rozhodnutí zastupitelstva obce, nesmí být
den konání místního referenda stanoven tak, aby připadl
do následujícího funkčního období zastupitelstva obce.
Starosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů přede dnem
konání místního referenda oznámení o době a místě
konání místního referenda, a to způsobem v místě
obvyklým. Zároveň starosta obce v oznámení uvede adresu
hlasovací místnosti a otázky položené k rozhodnutí v
místním referendu.

Konání místního referenda
Místní referendum se koná, protože se na tom usneslo
zastupitelstvo obce.
Jak vyhlásit místní referendum
Zastupitelstvo obce může rozhodnout o konání místního
referenda prostou většinou hlasů všech členů
zastupitelstva obce. V usnesení o vyhlášení místního
referenda se uvedou náležitosti podle § 10 odst. 1 písm. a)
až d) zákona o místním referendu. Vyhlášením místního
referenda v obci se rozumí v y věšení usnesení
zastupitelstva obce o vyhlášení místního referenda na
úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů.

Otázka v místním referendu
Otázka navržená pro místní referendum musí být
jednoznačně položena tak, aby na ni bylo možno
odpovědět slovem "ano" nebo slovem "ne".

Den a doba hlasování v místním referendu
Hlasování v místním referendu se koná v jednom dni.
Koná-li se hlasování v místním referendu současně s
volbami do některé z komor Parlamentu České republiky,
koná se ve stejnou dobu, která je stanovena pro konání
voleb.
Obec, jehož zastupitelstvo místní referendum vyhlásilo,
zajišťuje tisk hlasovacích lístků a jejich dodání tak, aby
mohly být předány obcí před zahájením hlasování
okrskové komisi.

Komise a jejich zřízení
Po vyhlášení místního referenda se pro hlasování zřizují
komise. Okrsková komise jsou kolektivní orgán, který
zajišťuje přípravu a řízení hlasování a zjišťování jeho
výsledků.
Starosta obce stanoví 25 dnů přede dnem hlasování, s
přihlédnutím k počtu oprávněných osob v hlasovacím
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okrsku, minimální počet členů okrskové komise, který
nesmí být nižší než 4.
Koná-li se místní referendum z rozhodnutí zastupitelstva
obce, deleguje členy okrskové komise starosta obce. Členy
komisí je třeba delegovat nejpozději 15 dnů přede dnem
hlasování. Starosta obce jmenuje nejpozději 15 dnů přede
dnem hlasování zapisovatele příslušné komise.

Upravený nebo prázdný hlasovací lístek vloží oprávněná
osoba do úřední obálky a tu vloží do hlasovací schránky.

Činnost okrsková komise
- zajišťuje průběh hlasování v hlasovacím okrsku, zejména
dozírá na správné odevzdání hlasovacích lístků a dbá o
pořádek v hlasovací místnosti,
- sčítá hlasy v hlasovacím okrsku,
- ve sporných případech rozhoduje hlasováním o platnosti
hlasovacího lístku a o platnosti hlasu oprávněné osoby, a
to s konečnou platností,
- sepíše zápis o průběhu a výsledku hlasování,
- ostatní hlasovací dokumentaci odevzdá do úschovy
příslušnému obecnímu úřadu.
- uveřejňuje výsledky hlasování v místním referendu
Nároky členů komisí
Výkon funkce člena komise je jiným úkonem v obecném
zájmu. Členu komise se poskytuje pracovní volno bez
náhrady mzdy, ale má nárok na zvláštní odměnu za výkon
funkce. Výše odměny se odvozuje od zvláštního právního
předpisu (nařízení vlády o minimální mzdě) a činí
maximálně jednu pětinu minimální mzdy pro předsedu a
jednu sedminu pro člena komise. Výši odměny stanoví
zastupitelstvo. V případě, že se člen komise neúčastní
všech jednání, odměna se poměrně krátí. Odměnu vyplatí
do 30 dnů od ukončení činnosti komise členovi okrskové
komise obecní úřad.
Oprávněné osoby a hlasování
Osoby oprávněné hlasovat v místním referendu jsou
vedeny v seznamu oprávněných osob pořizovaném jako
výpis ze stálého seznamu voličů.
Hlasování v místním referendu probíhá v hlasovacím
okrsku. Oprávněná osoba hlasuje osobně; po příchodu do
hlasovací místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství
státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území
České republiky, platným občanským průkazem, jde-li o
cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky nebo cestovním průkazem. Po prokázání
oprávněnosti hlasovat v místním referendu a záznamu do
výpisu ze seznamu oprávněných osob okrsková komise
vydá oprávněné osobě hlasovací lístek a úřední obálku
(hlasovací lístky pro místní referendum se nedodávají do
místa bydliště).
Neprokáže-li oprávněná osoba svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství
státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území
České republiky, nebude jí hlasování umožněno.

MÍSTNÍ REFERENDUM Hlasovací lístek

Platnost a závaznost hlasování
K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti
alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech
oprávněných osob. Rozhodnutí v místním referendu je
závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina
oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily,
a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech
oprávněných osob.
Rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo
obce a orgány obce závazné.
Oznamovací povinnost
Vyhlášení místního referenda, výsledek hlasování a
provedení rozhodnutí v něm přijatého oznámí starosta
obce do 5 dnů od této skutečnosti Ministerstvu vnitra.
Oznamovací povinnost platí do 30 dnů ode dne vyhlášení
výsledků referenda.
Soudní přezkum
Návrh na v yslovení neplatnosti hlasování nebo
neplatnosti rozhodnutí v místním referendu může podat u
soudu každá oprávněná osoba, mají-li za to, že d o š l o k
takovému porušení ustanovení tohoto zákona, které
mohlo ovlivnit jeho výsledek.
Návrh je třeba podat do 10 dnů po vyhlášení výsledků
hlasování.

Způsob hlasování
Oprávněná osoba v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacího lístku označí buď křížkem v příslušném
rámečku předtištěnou odpověď "ano" nebo "ne" nebo se
může zdržet hlasování tím, že neoznačí žádnou odpověď.
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Nová hasičská zbrojnice
Obec má hasičskou zbrojnici vedle kulturního domu, kde byla postavena ve dvacátých letech minulého stolení. Vždy
byla využívána ve veřejném zájmu k požární ochraně obyvatel obce, jejich majetku a majetku obce. Je zde skladována
požární technika a věcné prostředky požární ochrany, včetně zásahového vozidla Jednotky SDH Jezeřany-Maršovice.
Pro dnešní dobu a potřeby Jednotky SDH je již nevyhovující. Navíc je postavena na pozemku, který není majetkem obce
a doposud se nepodařilo vyřešit sporné majetkoprávní vztahy.
Proto se od roku 2017 zastupitelstvo obce aktivně zabývalo možným řešením této situace a vytipování lokality pro
stavbu nové požární zbrojnice, zejména ve spolupráci s místními hasiči. Mimo jiné i v rámci projednávání nového
územního plánu v roce 2018 byla provedena prověrka vhodných lokalit ve spolupráci se zpracovatelem územního
plánu. V průběhu roku 2018 a 2019 přicházely do úvahy dvě varianty. Byly učiněny potřebné kroky, projednány
možnosti zadání vypracování zástavové studie stavby v těchto lokalitách s architektem, provedeno polohopisné a
výškopisné zaměření obou lokalit, zveřejněn záměr směny pozemků, jednáno s vlastníky pozemků, ale bohužel se
nepodařilo najít vzájemnou dohodu a shodu. Proto proběhlo další tipování vhodné lokality pro výstavbu nové požární
zbrojnice a zvolen návrh realizovat stavbu nové požární zbrojnice v areálu základní školy.
Věc byla konzultována s Ing. arch. Jaroslavem Poláčkem, bylo realizováno setkání na místě a společné jednání.
Architekt na základě objednávky obce vypracoval Studii Hasičské zbrojnice Jezeřany-Maršovice v lokalitě u školy,
která byla předložena v listopadu 2019 zastupitelstvu obce, které studii schválilo a zároveň schválilo vypracování
dokumentace pro územní řízení. Územní řízení o umístění stavby bylo zahájeno v březnu 2020, do dnešního dne však
rozhodnuto nebylo.
Z architektonické studie Hasičské zbrojnice vyplývá, že …
stavba má sloužit pro parkování vozidel jednotky SDH a jako její provozní, technické a školící zázemí. Staveniště pro umístění
navrhované hasičské zbrojnice se nachází v rámci rozsáhlého areálu školy. Areálu, který byl natolik velkoryse založen, že se v
jeho území nachází rezervy pro případné další stavby občanské vybavenosti.
Obec v současné době nemá plnohodnotnou hasičskou zbrojnici, která by splňovala alespoň základní požadavky na zázemí
sboru a uskladnění požární techniky. Z posuzovaných několika lokalit pro její umístění byla vybrána právě plocha v rozsáhlém
areálu školy.
Navrhovaná stavba hasičské zbrojnice doplňuje areál občanské vybavenosti dalším solitérním objektem, umístěným uprostřed
volné plochy. Výraz stavby navozuje funkci stavby – technického zázemí areálu i celé obce. Mohutnost a výšky stavby sníží
zapuštění objektu do terénu. Kompaktní solitérní stavba je výškově rozdělena do dvou hlavních hmot. Spodní je objemnější
světlá kvádrová hmota garáží. Na ní je osazena tmavší hmota části zázemí. Ta má podobu tvaru archetypálního domu se
sedlovou střechou. Hmotové rozdělení stavby není nahodilé, vychází z provozních požadavků. Celkový architektonický výraz
stavby je soudobý, moderní.
Věřím, že z výše uvedeného textu je zřejmé, že najít vhodnou lokalitu nebylo jednoduché, že jsme o umístění hasičské
zbrojnice přemýšleli a že nová hasičská zbrojnice bude jednou z dominant obce.
Na základě obdržené petici „Nesouhlas s plánováním a stavbou hasičské zbrojnice na zelené louce/parku v areálu školy
Jezeřany-Maršovice“, rozhodlo zastupitelstvo obce o konání místního referenda, kdy se občané mohou jednoznačně a
svobodně vyjádřit k výstavbě hasičské zbrojnice ve školním areálu.
Ing. Petr Slavík, starosta obce

HASIČSKÁ ZBROJNICE Vizualizace
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Výstavba hasičské zbrojnice – Pozvánka k referendu
Obec Jezeřany-Maršovice nemá hasičskou zbrojnici. Veškeré vybavení je uskladněno v pronajatých prostorách.
Otázkou tedy není, zda hasičskou zbrojnici v obci stavět, nebo ne, ale kde ji postavit.
V termínu letošních voleb do Poslanecké sněmovny 8. a 9. 10. 2021 se v naší obci bude konat Místní
referendum, jehož účelem bude zjistit, zda občané obce souhlasí, či nesouhlasí s výstavbou hasičské zbrojnice
v areálu školy.
Je potřeba si uvědomit, že naše obec se dynamicky rozrůstá a již dnes nemá školka dostatečnou kapacitu, aby
vyhověla všem žadatelům o umístění dítěte. Školka potřebuje další třídu, další sociální zařízení, šatnu,
jídelnu... Škola potřebuje tělocvičnu, třídu pro družinu a venkovní sportoviště…
Je tedy nesmyslné a vůči budoucí generaci nezodpovědné zastavět dnes pozemky školního areálu stavbou se
školou nesouvisející, abychom později zjistili, že nemáme kam rozšířit vlastní školu a školku tak, aby
dostačovala budoucím nárokům naší obce.
Otázkou je, proč stavět hasičskou zbrojnici v areálu školy, když 200 m od zamýšleného umístění ve školním
areálu máme hasičské cvičiště, ke kterému přiléhají další obecní pozemky o výměře 3413 m2.
Výstavbou zbrojnice v areálu dnešního cvičiště by vzniklo komplexní moderní hasičské středisko plně
zabezpečující požární ochranu obce, výchovu mládeže k hasičskému sportu atd., aniž by výstavba omezovala
současné i budoucí využití školního areálu.
Ať už je váš názor jakýkoliv, prosím, přijďte ho vyjádřit v referendu 8. a 9. 10.2021. Přijďte rozhodnout
o důležitém projektu v naší obci.
Petiční výbor
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
(OD 1. 7. 2021 DO 30. 9. 2021)
ŽIVOTNÍ JUBILEA
50 let Světluše Soukopová
Petr Vokurka
55 let Vlastimil Kampas
60 let Bořivoj Míča
Božena Kýrová
70 let Drahoslava Sobotková
Václav Uhlíř
75 let Anna Podhrázká
80 let Anna Badinová
Marie Popelová
Božena Kampasová
85 let Růžena Preisingerová
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší
a hlavně pevné zdraví do dalších let.
NAROZENÉ DĚTI
Sebastian Tesař
Blahopřejeme rodičům k narození jejich dítěte
a srdečně je vítáme do života v naší obci.
POHYB OBYVATELSTVA
Přistěhovaní: 0
Odstěhovaní: 3
Narození: 1
Zemřelí: 0
K 30. 9. 2021 mají Jezeřany-Maršovice 789 obyvatel
Jezeřany: 481 Maršovice: 308
Muži: 392 Ženy: 397
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