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J-M 2009
ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 3/2009 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Jezeřany-Maršovice konaného dne
16.04.2009
Program :

1. Úvod, zahájení
2. Volba návrhové komise, určení zapisovatele
a ověřovatele zápisu
3. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva v obce
4. Rozpočtové opatření č. 3/2009
5. Žádosti občanů a organizací
a) Jaroslava Badinová - prodej obecních
pozemků
b) Marie Rozková - prodej obecních pozemků
c) Bc. Petr Šťastný - prodej obecních pozemků
6. Diskuse občanů
7. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
ZO
8. Pověření určeného zástupce obce do sboru
zástupců při provádění komplexní pozemkové
úpravy v obci Vedrovice
9. Projednání smlouvy o prodeji dřeva
a stanovení ceny
10. Projednání směrnice o podávání žádosti
o informace z obecního úřadu
11. Schválení Výroční zprávy Obce JezeřanyMaršovice
o
svobodném
přístupu
k informacím za rok 2008
12. Příprava podkladů pro realizaci stavby
„Rekonstrukce kulturního domu“
13. Zprávy předsedů výborů
14. Zpráva starosty
15. Různé
16. Usnesení
17. Závěr

K bodu č. 1 :

Starosta obce zahájil zasedání ZO v 18.10
hod. Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno, v souladu s ustanovením § 93 zákona
o obcích, je přítomno 11 členů ZO a zasedání je

usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem
zasedání ZO, ke kterému ze strany členů ZO
nebyly žádné připomínky ani doplnění.
Program byl schválen:
pro bylo 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 2 :

Starosta navrhl, aby návrhová komise
pracovala ve složení:
předseda komise: Dana Novotná
členové komise: Mgr. Petr Eckl
Petr Badin
Návrhová komise byla schválena:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
Starostou byli určeni:
zapisovatel: Ing. Petr Slavík
ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Slavík
Milan Šles

Obsah:
RR

RR

Informace obecního úřadu
Zasedání ZO č. 3/2009 ze dne
16.4.2009
Zasedání ZO č. 4/2009 ze dne
21.5.2009

RR

Příspěvky:
A je tu opět konec
Báseň: Sklizeň obilí
Fotosoutěž

RR

Společenská kronika
od 1. 4.2009 do 30.6.2009

RR
RR

K bodu č. 3 :

Petr Badin jako ověřovatel zápisu z minulého
zasedání ZO konstatoval, že zápis ze zasedání
z minulého ZO byl řádně vyvěšen na úřední desce
OÚ a nebylo k němu žádných připomínek.

K bodu č. 4 :

S rozpočtovým opatřením č. 3/2009
seznámila ZO účetní paní Pavlína Slavíková.
Rozpočtovým opatřením byl upraven - snížen
příspěvek příspěvku na neinvestiční výdaje
za žáky dojíždějící do ZŠ v Moravském Krumlově
dle skutečného stavu. Přebytek byl použit na platy
zaměstnanců obce s ohledem na jejich zařazení
do platových tříd.
Rozpočtové opatření č. 3/2009 bylo
schváleno:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 5 :

Starosta předložil ZO jednotlivé žádosti
občanů o koupi obecních pozemků:
a) Paní Jaroslava Badinová – prodej pozemku
p.č. 1190/43 v k.ú. Jezeřany, o výměře 21 m2,
za cenu 13.500,-Kč, za účelem stavby garáže.

Pěkné léto, hodně
sluníčka a pohody
a dětem dlouhé
a veselé prázdniny
přejí zaměstnanci
obecního úřadu.

K prodeji nebyly žádné připomínky.
Prodej byl schválen:
pro 10, proti 0, zdržel se 1 člen ZO.
b) Paní Marie Rozková – záměr odprodat
příslušné pozemky byl vyvěšen na úřední
desce a starosta předložil návrh kupní smlouvy
ke schválení.
Ing. Petr Slavík vznesl dotaz, zda byly splněny
podmínky, které ZO stanovilo na minulém
zasedání, a to zda existuje dohoda mezi
žadatelkou a vlastníkem sklepa, který se nachází
na uvedených pozemcích, s tím že pokud tento
problém nebude vyřešen neměl by být prodej
realizován.
Starosta uvedl, že o takové dohodě mu není
nic známo, proto ZO prodej neprojednalo a uložilo
starostovi zjistit skutečnosti o uvedené dohodě.
c) Pan Bc. Petr Šťastný – prodej obecních
pozemků p.č. 1188/3 o výměře 710 m2, p.č.
1190/54 o výměře 692 m2, p.č. 2090/17 o výměře
18 m2 a p.č. 2398/1 o výměře 839 m2, všechny
v k.ú. Jezeřany, za cenu 26.701,-Kč.
Starosta předložil návrh kupní smlouvy se
kterým seznámil ZO.
Ing. Jan Slavík upozornil, že uvedené
pozemky jsou v zastavěné části obci a bylo by
možné je využít jako stavební pozemky, a tak by
jejich cena mohla být stanovena na 35,-Kč za m2.
Proto navrhl doplnění článku V. kupní smlouvy
a to tak, že pokud požádá kupující o zněnu účelu
pozemku, doplatí částku 52.364,-Kč (což by
představovalo rozdíl současné ceny za pozemky
v kategorii orná a stavební).
ZO souhlasilo s doplněním kupní smlouvy
a smlouva byla doplněna o uvedenou skutečnost.
Prodej byl schválen:
pro 10, proti 0, zdržel se 1 člen ZO.

K bodu č. 6 :

Paní Marie Leikepová uvedla, že se jí nelíbí
kritika v diskusním fóru na internetových
stránkách obce, týkající se problematice Pérek,
s tím že chyby nelze svalovat na jednu či
druhou stranu a problém je třeba vidět v širších
souvislostech. Špatný stav není možno vidět
jen jako problém sklepů a výstavby rodinných
domků, ale rovněž v provádění výstavby
dešťové kanalizace, vodovodu, plynu a dalších
inženýrských sítí.
Problém Pérek není problémem jen obyvatel
bydlících na Pérkách, ale jedná se o problém celé
obce.
Starosta uvedl, že se mu rovněž některé
příspěvky v diskusním fóru nelíbí, on sám reaguje
pouze na solidní články a bylo by dobré, kdyby
někteří přispěvatelé vystoupili z anonymity.
Co se týká Pérek, tak pracovníci společnosti
TOPGEO Brno dokončují průzkum, provedou
ještě fotodokumentaci a příští týden bude
průzkum zkompletován.
Pan Sedlák uvedl, že problém Pérek je také
v tom, že dešťová kanalizace není v dobrém stavu
a ve sklepech, které jsou zavezeny, není zemina
zhutněna. Přimlouvá se za to, aby technologie
prací oprav byla prováděna zároveň. O finanční
prostředky formou dotace, by bylo možno žádat
na ministerstvu pro místní rozvoj či ministerstvo
zemědělství.
Ing. David Tesař uvedl, že je třeba tento
problém řešit intenzivně a co nejdříve řešit
problematická místa.
Starosta k tomu uvedl, že dotace není nikdy
100 % a s ohledem na nedostatek finančních
prostředků, budou vyčleněna riziková místa
a na místě, kde došlo k sesuvu, bude postaven
prozatímně drátěný plot.
ZO uložilo starostovi do příštího zasedání
vytipovat a oslovit společnosti, které by byly

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

schopny zpracovat projekt rekonstrukce Pérek.
Mgr. Bohuslav Slavík vznesl dotaz, zda bude
vypracována smlouva ohledně směny pozemků
v místech kde bude stavět a dále jak bude řešen
problém veřejného osvětlení v dané lokalitě.
Starosta uvedl, že společně byli při zaměření,
které provedl Ing. Pexa, který má příští týden
předložit geometrický plán. Na základě tohoto
geometrického plánu starosta připraví smlouvy
s vlastníky na směnu, koupi či prodej pozemků.
Co se týká osvětlení, tak bude třeba zjistit,
zda není součástí projektu výstavby chodníku či
bude muset být vypracován nový projekt.

K bodu č. 7 :

K plnění úkolů z usnesení č.2/2009 starosta
uvedl:
a) zaměření pozemků bylo provedeno - úkol
byl splněn.
b) oslovil Agenturu ochrany přírody a jednal
z Mgr. Petrem Slavíkem, který mu sdělil,
že agentura se zabývá jen velkými projekty
v programu ekologické stability. Doporučil
řešit problematiku projektem podle územního
plánu a územního systému ekologické stability.
Na takové projekty lze získat až 90 % a žádosti
mohou být podávány až do října 2009.
Dále oslovil společnost JUKKA, která
prodává vzrostlé stromy. Její zástupci mají v úterý
21.04.2009 přijet a provést obhlídku hřbitovů,
kam by se mohly stromy vysázet. Jednalo by se
celkem asi o 5 stromů (lípa, javor) o průměru
kmene cca 12 cm asi za 25.000,-Kč.
ZO pověřilo projednat podrobnosti se
společností JUKKA starostu a Ing. Jana Slavíka,
který navrhl, aby byla provedena i úprava prostor
vedle hřbitova v Maršovicích.
c) Směrnice o podávání žádosti o informace
z obecního úřadu bude projednána samostatně,
pod bodem č. 10.
d) Úřední deska musí být umístěna
na osvětleném místě, kde je přístupná 24 hodin
a starosta předložil nabídky na úřední desky a ZO
by mělo posoudit kam desku umístit.
Ludmila Prokešová ZO sdělila, že
v Pohořelicích městský úřad vybudoval
elektronickou úřední desku a staré ruší. Starosta
ji požádal, aby se zeptala zda je budou prodávat
a za jakou cenu.
e) K převodu křížů do vlastnictví obce musí
být vyhotoven odhad a stanovena cena křížů.
Ing. David Tesař, předseda stavebního
a investičního výboru:
f) byla provedena obhlídka místa, kde chce
stavět pan Aleš Čech. Bude třeba zjistit bližší údaje
o sklepu paní Krškové, který je pod případným
nájezdem k pozemku. Vedle tohoto pozemku jsou
další 3 sklepy, které vedou pod cestou.
Navrhuje o věci ještě jednat s panem
Novotným a Alešem Čechem. K umožnění
přístupu je možno pokácet několik akátů
rostoucích vedle cesty, ale další stromy již není
potřeba kácet.
Starosta uvedl, že těžká technika po cestě
nesmí jezdit, bude potřeba realizovat zákaz
průjezdu těžké techniky – omezit tonáž vozidel.
Mgr. Petr Eckl, předseda kulturního
a školského výboru:
g) kontaktoval akademického sochaře Petra
Rozkočila za účelem vypracování odborného
posudku na opravu křížů. Jmenovaný přislíbil
vypracovat odborný posudek zdarma, pokud mu
bude svěřena oprava křížů. Obhlídku by provedl
příští týden.
Co se týká opravy křížů, bylo by vhodné
provést nejdříve opravy křížů v Jezeřanech
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u větrolamu, v Maršovicích na hřbitově
a u křižovatky ke škole.
ZO vyjádřilo souhlas s jednáním s panem
Rozkočilem o .vypracování restaurátorského
záměru na opravu křížů.
h) zařazení kapliček do seznamu kulturních
památek nebylo zatím na ministerstvu
provedeno.

K bodu č. 8:

Obec Vedrovice bude provádět ve svém
katastru pozemkové úpravy a pozemkový úřad
požaduje, aby obec určila svého zástupce do sboru
zástupců při provádění komplexní pozemkové
úpravy v obci Vedrovice.
ZO pověřilo jako svého zástupce starostu
Jana Šťastného.
Pověření bylo schváleno:
pro 10, proti 0, zdržel se 1 člen ZO.

K bodu č. 9:

Proběhla probírka stromů v obecním
lese. Odborný dohled provádí Lesy ČR, závod
Židlochovice a na základě dohody o provedení
práce, dohlíží na provádění těžby za obec, pan Jan
Světlík.
Starosta předložil ZO návrh smlouvy
o prodeji dříví nastojato, která upravuje podmínky
mezi zadavatelem (obcí) a kupujícím a upravuje
podmínky, za kterých lze probírku provádět a dále
doporučil cenu 500,-Kč za m3 dřeva.
ZO vyslovilo souhlas se stanovenou cenou
a rozhodlo pověřit pana Jana Světlíka podepisovat
za obec smlouvy o prodeji dříví nastojato.
Cena dřeva byla schválena:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 10:

Návrh směrnice o podávání žádosti
o informace z obecního úřadu a návrh sazebníku
úhrad za poskytnutí informace, zaslala členům
ZO účetní Pavlína Slavíková.
Ing. Jan Slavík předložil pozměněný návrh
se kterým seznámil ZO, který byl projednán
a schválen jako dokument Svobodný přístup
k informacím – postup Obecního úřadu
Jezeřany-Maršovice při vyřizování žádostí –
součástí je Žádost o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím + Sazebník úhrad za poskytnutí
informace.
Dokument
„Svobodný
přístup
k informacím...“ byl schválen:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
Sazebník úhrad byl schválen:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 11:

Výroční zpráva Obce Jezeřany-Maršovice
o svobodném přístupu k informacím za rok 2008
ZO projednalo a schválilo.
Výroční zpráva byla schválena:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 12:

ZO projednalo další postup ve věci realizace
stavby „Rekonstrukce kulturního domu“. Ze
čtyř variant ze studie vypracované Ing. arch.
Hubáčkem byla vybrána varianta č. 4.
Starosta byl pověřen, aby oslovil možné
zájemce o vypracování projektu, jmenovitě
byli uvedeni Ing. arch. Hubáček, Ing.Vojta,
Ing. Hnízdil a společnost OSP Moravský Krumlov,
ale je možno oslovit či starostovi navrhnout další.
ZO dále stanovilo podmínky pro zájemce,
kterými jsou prohlídka místa, vyjádření zda,
proč a za kolik provést rekonstrukci nebo novou
stavbu, doba za jakou bude projekt vyhotoven,
zájem o provádění stavebního dozoru, reference.

duben-červen

Nabídky musí být doručeny na OÚ do 20.05.2009.

K bodu č. 13:

Mgr. Petr Eckl, předseda kulturního
a školského výboru:
Výbor bude pořádat oslavu Dne matek
Ing. David Tesař, předseda stavebního
a investičního výboru
Zopakoval, že řešení problému Pérek by mělo
být prioritou.

K bodu č. 14:

Starosta ve své zprávě uvedl:
- ohledně Pérek je potřeba vyčkat zprávy
od společnosti TOPGEO Brno.
- nastoupil jeden pracovník na veřejně
prospěšné práce
- další zasedání ZO se uskuteční 21.05.2009
a 25.06.2009

K bodu č. 15:

Ing. Jan Slavík požaduje opravu střechy
skladu v parku v Maršovicích.
Starosta přislíbil opravu provést do příštího
zasedání ZO.
Petr Badin upozornil na špatný stav
dřevěného štítu střechy obchodu v Maršovicích.
Dana Novotná upozornila na nevhodnost
umístění kontejnerů přímo na hřbitově
a doporučila jejich umístění ven před hřbitov.
Ludmila Prokešová předala členům ZO
písemné materiály – Průvodce dotacemi
v Operačním programu Životní prostředí ,
Dotace z OPŽP pro odpadové hospodářství
a odstraňování starých ekologických zátěží
a materiál o kompostování bioodpadu.

K bodu č. 16:

Předsedkyně návrhové komise Dana Novotná
předložila návrh usnesení č. 3/2009 ze zasedání
ZO.
Usnesení č. 3/2009 ze zasedání ZO bylo
schváleno:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 20:

Starosta ukončil zasedání ZO ve 21.00 hod.
Zapsal: Ing. Petr Slavík
Jan Šťastný
starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Slavík
Milan Šles

Usnesení č. 3/2009 ze zasedání
Zastupitelstva Obce Jezeřany-Maršovice
ze dne 16.4.2009
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:

1. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
2. Zprávu starosty.
3. Zprávu předsedy Kulturního a školského
výboru.

II. schvaluje:

1. Složení návrhové komise.
2. Rozpočtové opatření č. 3/2009.
3. Kupní smlouvu o prodeji obecního pozemku
par.č. 1190/43 o výměře 21 m2 v k.ú.
Jezeřany za cenu 13 500,- Kč.
4. Kupní smlouvu o prodeji obecních pozemku
v k.ú. Jezeřany par.č. 1188/3 o výměře
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5.
6.
7.
8.

710 m2 , par.č. 1190/54 o výměře 692 m2
, par.č. 2090/17 o výměře 18 m2 a par.č.
2398/1 o výměře 839 m2 za celkovou cenu
26 701,- Kč.
Cenu dřeva 500,- Kč za 1 m3 v lokalitě
„Obecní les“.
Dokument „Svobodný přístup k informacím
- postup Obecního úřadu Jezeřany-Maršovice
při vyřizování žádostí.
Sazebník úhrad za poskytnutí informace.
Výroční zprávu Obce Jezeřany-Maršovice
o svobodném přístupu k informacím za rok
2008.

III. ukládá:

Starostovi:
1. Vyzvat paní Marii Rozkovou k doložení
„Dohody o převodu sklepa“ s jeho vlastníkem.
2. Pozvat pracovníky firmy EON k posouzení
současného stavu sloupu el. vedení před
domem č.p. 24.
3. Zjistit možnosti provedení projektové
dokumentace podle studie vypracované
firmou TOPGEO.
4. Připravit smlouvy na směnu a prodej
pozemků s panem Mgr. Bohuslavem Slavíkem
a Jiřím Burjanem ml.
5. Zajistit úpravu prostoru pro výsadbu stromů
u hřbitova v Maršovicích.
6. Nechat ocenit kříže za účelem jejich převodu
do majetku obce.
7. Zajistit opravu střechy a skel v oknech skladu
obecního materiálu v Maršovicích.
termín: do příštího zasedání zastupitelstva
obce
Předsedovi stavebního výboru:
1. Dořešit situaci ohledně zřízení vjezdu
na pozemek pana Aleše Čecha.
termín: do příštího zasedání zastupitelstva
obce
Kulturnímu a školskému výboru:
1. Pokračovat v jednání o vypracování
restaurátorského záměru na opravu křížů.
termín: do příštího zasedání zastupitelstva
obce

IV. pověřuje:

1. Starostu jako zástupce obce do „Sboru
zástupců při provádění komplexní pozemkové
úpravy v k.ú. Zábrdovice a Vedrovice“.
2. Pana Jana Světlíka podepisovat za obec
„Smlouvy o prodeji dříví nastojato“.
Dana Novotná
předsedkyně návrhové komise
Jan Šťastný
starosta obce

Zápis č. 4/2009 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Jezeřany-Maršovice konaného dne
21.05.2009
Program :

1. Úvod, zahájení
2. Volba návrhové komise, určení zapisovatele
a ověřovatele zápisu
3. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva v obce
4. Rozpočtové opatření č. 4/2009
5. Žádosti občanů a organizací
a) Mgr. Bohuslav Slavík - prodej obecních
pozemků
b) Jiří Burjan - prodej obecních pozemků
c) Marie Rozková - prodej obecních pozemků
d) finanční příspěvek - zakoupení cen
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na jezdecký den
6. Diskuse občanů
7. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
ZO
8. Ustanovení výběrové komise pro přípravu
zadání „Výzva k provedení projektové
dokumentace na stavbu rekonstrukce
kulturního domu“
9. Převod křížů a kaple sv. Marka do vlastnictví
obce
10. Zprávy předsedů výborů
11. Zpráva starosty
12. Různé
13. Usnesení
14. Závěr

K bodu č. 1 :

Starosta obce zahájil zasedání ZO v 18.05
hod. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno,
v souladu s ustanovením § 93 zákona o obcích,
je přítomno 7 členů ZO (viz. presenční listina)
a zasedání je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem
zasedání ZO, ke kterému ze strany členů ZO
nebyly žádné připomínky ani doplnění.
Program byl schválen:
pro bylo 7, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 2 :

Starosta navrhl, aby návrhová komise
pracovala ve složení:
předseda komise: Radek Šles
členové komise: Ing. David tesař
Milan Šles
Návrhová komise byla schválena:
pro 7, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
Starostou byli určeni:
zapisovatel: Ing. Petr Slavík
ověřovatelé zápisu: Pavel Čáp
Petr Badin

K bodu č. 3 :

Milan Šles jako ověřovatel zápisu minulého
zasedání ZO konstatoval, že zápis z minulého
zasedání ZO byl řádně vyvěšen na úřední desce
OÚ a nebylo k němu žádných připomínek.

K bodu č. 4 :

S rozpočtovým opatřením č. 4/2009 seznámil
ZO starosta.
Navýšení příjmů - úhrada za přípojku
inženýrských sítí k pozemku (RD za kostelem).
Ve výdajích jsou zahrnuty platby za dojíždějící
žáky do ZŠ v Moravském Krumlově, odvoz
kontejnerů od hřbitovů a výdaje na pracovníky
obce a VPP.
Rozpočtové opatření č. 4/2009 bylo
schváleno:
pro 7, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 5 :

Starosta předložil ZO jednotlivé žádosti
občanů:
a) Mgr. Bohuslav Slavík – směna pozemků
za účelem výstavby rodinného domu, obec
převádí na žadatele pozemek p.č. 1348/23 v k.ú.
Jezeřany, o výměře 1020 m2, a žadatel na obec
pozemek p.č. 1348/14 v k.ú. Jezeřany, o výměře
560 m2 a uhradí za vypořádání částku 16.100,-Kč.
K prodeji nebyly žádné připomínky.
Prodej byl schválen:
pro 7, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
b) Jiří Burjan – odkoupení pozemků p.č.
1348/24 v k.ú. Jezeřany, o výměře 544 m2,
za cenu 19.040,-Kč, na výstavbu rodinného domu.
K prodeji nebyly žádné připomínky.
Prodej byl schválen:
pro 7, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
c) Marie Rozková - prodej obecních pozemků.
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Žadatelka nepředložila požadovanou dohodu
s vlastníkem sklepa, proto se ZO rozhodlo prodej
neprojednat dokud nebude podmínka splněna.
d) finanční příspěvek - zakoupení cen
na jezdecký den
Starosta uvedl, že pořadatelé jezdeckého dne,
který se konal 17.05.2009, požádali o finanční
příspěvek ve výši 3.000,-Kč, na zakoupení cen, ale
doposud nepředložili žádost.
ZO s ohledem na skutečnost, že se v průběhu
roku mohou vyskytnout žádosti občanů
a organizací o finanční příspěvek z rozpočtu obce
v malé výši, které žadatelé využívají na nákup
cen, občerstvení pro účastníky, pro děti apod.,
rozhodlo, že o žádostech o finančních příspěvcích
do výše 3.000,-Kč bude rozhodovat starosta, který
na následujícím zasedání, o poskytnutí příspěvku,
bude informovat ZO.
Žadatel o příspěvek je povinen podat žádost
o příspěvek ve zkrácené formě. Využití finančního
příspěvku musí doložit patřičnými účetními
doklady.
Změna ve vyřizování příspěvku z rozpočtu
obce byla schválena:
pro 7, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO
e) dopis od Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, Klubu Radost z Kroměříže,
vzalo ZO na vědomí.

K bodu č. 6 :

Nebyly žádné dotazy či připomínky ze strany
občanů.

K bodu č. 7 :

K plnění úkolů z usnesení č. 3/2009 starosta
uvedl:
a) paní Marie Rozková byla vyzvána
prostřednictvím jejího manžela, ale doposud
požadovanou dohodu nepředložila.
b) ohledně
špatného
stavu
sloupu
elektrického vedení na Pérkách, kontaktoval
starosta pracovníky společnosti EON. Dne
17.04.2009 provedl šetření na místě jejich
zástupce, který uznal, že sloup je ve špatném
stavu a slíbil sjednat nápravu. Dne 20.04.2009
se na místo dostavili pracovníci společnosti
Západomoravské elektromontážní společnosti
Třebíč, kteří by měli opravu realizovat. Místo si
prohlédli, ale doposud opravu provedli.
Starosta uvedl, že bude opravu urgovat.
c) společnost Topgeo Brno, spol. s r.o.
vyhotovila
studii
rekonstrukce
Pérek,
zhodnotila dosavadní stav jako havarijní
a navrhla 3 způsoby řešení a další postup, který
spočívá v geometrickém zaměření, provedení
kontrolních vrtů, odebrání vzorků zeminy a jejich
vyhodnocení.
ZO se studií seznámil a pověřilo starosty
jednat s touto společností o další spolupráci.
d) byla provedena úprava prostranství
u hřbitova v Maršovicích. Stávající plocha byla
shrnuta a zemina odvezena. Začátkem června
bude plocha osázena stromy a je potřeba sehnat
a rozhrnout novou zeminu.
Poznámka: v 18.55 hod. se dostavil Ing. Jan
Slavík, který byl předem omluven. Počet
přítomných členů ZO je 8.
e) oprava střechy domku v parku
v Maršovicích nebyla ještě provedena, ale je
připravena krytina k opravě.
f) převod křížů do majetku obce – viz. bod
č. 9

K bodu č. 8:

Do termínu 20.05.2009 zaslalo celkem
5 zájemců nabídku na provedení projektové
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dokumentace stavby „Rekonstrukce kulturního
domu“, a to Ing. Jiří Hnízdil, Ing.arch. Petr
Hubáček, Ph.D., Ing.arch. Ivan Vojta, Ing.arch. J.
Skalický a Ing. Aleš Čeleda.
Starosta navrhl, aby byla zřízena komise,
která by nabídky posoudila a vypracovala Výzvu
k provedení projektové dokumentace na stavbu
rekonstrukce kulturního domu.
ZO schválilo komisi ve složení: Milan Šles,
Ing. Jan Slavík, Ing. David Tesař, Ing. Petr Slavík
a Petr Badin. Komise se sejde dne 06.08.2009
v 16.00 hod. na OÚ.

K bodu č. 9:

Na úřední desce OÚ byla od 13.06.2008
vyvěšena veřejná vyhláška – Výzva majitelům
křížů v katastru obce, aby k nim doložili svoje
vlastnictví. Žádný majitel se nepřihlásil, proto ZO
rozhodlo o převodu 12 křížů do vlastnictví obce
v souladu s § 135 občanského zákoníku.
Obdobně bylo postupováno i ohledně kaple
sv. Marka.
V k.ú. Jezeřany se jedná o 5 křížů:
- na hřbitově, u hřbitova, u obecního úřadu,
na Jalové hoře a Hraniční kříž (u větrolamu).
V k.ú. Maršovice se jedná o 7 křížů:
- na hřbitově, u lesa, Hraniční kříž
(na křižovatce ke škole), u hřbitova, u vodojemu,
u terasy, v Peklech.
S ohledem na zákon o účetnictví budou kříže
a kaple, protože není známa jejich pořizovací
cena, oceněny každý ve výši 1,-Kč
ZO projednalo a schválilo Rozhodnutí č.
3/2009, které tyto skutečnosti osvědčuje.
Rozhodnutí č. 3/2009 bylo schváleno:
pro 8, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 10:

Ing. David Tesař, předseda stavebního
a investičního výboru
Další jednání o žádosti pana Aleše Čecha (byla
projednávána na předchozích zasedáních ZO).
Proběhlo nové jednání na místě samém. Žadatel
respektuje skutečnost, že v blízkosti pozemku
se nacházejí sklepy a zřízení příjezdové cesty
ke stavbě bude řešit ve spolupráci se sousedy,
kteří by mu ji umožnili zřídit přes jejich pozemek.
Obec by musela souhlasit s pokácením dvou
akátů, které brání příjezdu k pozemku. Tento
postup předseda výboru doporučuje.
Dále předseda výboru jednal s panem
Zbyňkem Čechem, který chce stavět vedle, ale
doposud nepodal žádnou žádost. Pan Čech byl
rovněž upozorněn na blízkost sklepů a přislíbil,
že svůj postup bude s majiteli sklepů konzultovat,
tak aby nevznikly problémy.
Starosta uvedl, že problém s kácením
a příjezdovou komunikací bude řešen poté co
bude zahájeno stavební řízení a obec se v souladu
s doporučením předsedy výboru k věci vyjádří.
Ing. Jan Slavík, předseda výboru pro obnovu
a rozvoj
Upozornil na drobné úpravy prováděné
na internetových stránkách obce za účelem
jejich zpřehlednění a zpřesnění informací
zveřejňovaných na úřední desce.
Mgr. Petr Eckl, předseda kulturního
a školského výboru – v zastoupení Ludmila
Prokešová, členka výboru
K domluvě se sochařem Petrem Roztočilem,
ohledně vypracování restaurátorského záměru
na opravu křížů, nedošlo, proto se předseda
výboru spojil s panem Vojáčkem z Mikulova,
který prováděl opravu kříže před farním kostelem
a spolupráci přislíbil.

4

K bodu č. 11:

Starosta ve své zprávě uvedl:
- byla kladně vyřízena žádost o dotaci zaslaná
na Ministerstvo pro místní rozvoj na opravu
kapliček. Dotace činí 280.000,-Kč, spoluúčast
obce je 120.000,-Kč. Projekt opravy vypracovala
společnost OSP Moravský Krumlov, která
provede i opravy. Konkrétně by se mělo jednat
v případě kaple sv. Marka a výměnu střešních latí
a krytiny, opravu oken a dveří, fasády a úprava
bezprostředního okolí proti vlhkosti. V případě
kapličky sv. Jana Nepomuckého v Maršovicích by
měla být provedena oprava fasády a kopule.
- je připravována brožura o mikroregionu
Moravskokrumlovsko a obci zde budou vyčleněny
2 strany na fotografie a text o obci, o který
starosta požádá Mgr. Petra Eckla.
- požádal ZO, aby se vyjádřilo k pořízení
úřední desky, která by měla být umístěna před OÚ
či na fasádě budovy.
Ing. Jan Slavík uvedl, že zjistí bližší informace
ohledně úřední desky, která by mohla být tvořena
stojanem s obrazovkou a stálým přístupem
na úřední desku na internetových stránkách obce.
- příští zasedání ZO bude 25.06.2009 v 18.00
hod.

K bodu č. 12:

Nebyly vzneseny
připomínky.

žádné

dotazy

ani

K bodu č. 13:

Předseda návrhové komise Radek Šles
předložil návrh usnesení č. 4/2009 ze zasedání
ZO.
Usnesení č. 4/2009 ze zasedání ZO bylo
schváleno:
pro 8, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 14:

Starosta ukončil zasedání ZO ve 20.05 hod.
Zapsal: Ing. Petr Slavík
Jan Šťastný
starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Pavel Čáp
Petr Badin

Usnesení č. 4/2009 ze zasedání
Zastupitelstva Obce Jezeřany-Maršovice
ze dne 21.5.2009
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:

1. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce
2. Dopis od Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, „ Klub Radost“
z Prostějova
3. Zprávu předsedy Stavebního výboru
4. Zprávu předsedy Výboru pro obnovu a rozvoj
5. Zprávu předsedy Kulturního a školského
výboru
6. Zprávu starosty.

II. schvaluje:

1. Složení návrhové komise.
2. Rozpočtové opatření č. 4/2009.
3. Směnnou smlouvu mezi obcí a Mgr.
Bohuslavem Slavíkem, o směně pozemků
v k.ú. Jezeřany par.č. 1348/23 o výměře
1020 m2 a par.č. 1348/14 o výměře 560 m2 .
Vypořádání hodnoty směňovaných pozemků
činí 16.100,- Kč ve prospěch obce.
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4. Kupní smlouvu mezi obcí a p. Jiřím Burjanem, o prodeji
obecního pozemku par.č. 1348/24 o výměře 544 m2 v k.ú.
Jezeřany za cenu 19.040,- Kč.
5. Poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce do částky
3000,-Kč starostou obce, zjednodušenou formou žádosti
6. Výběrovou komisi pro přípravu zadání „Výzvy k provedení
projektové dokumentace na stavbu rekonstrukce
kulturního domu.
7. Rozhodnutí ZO č. 3/2009 o převedení a ocenění křížů
a kaple sv. Marka do majetku obce.

III. pověřuje:

1. Starostu obce v pokračování jednání s firmou TOPGEO Brno
na studii na vybudování opěrné zdi v lokalitě na Pérkách
předseda návrhové komise

A je tu opět konec…
Konec dalšího školního roku. Naposledy jsme
se rozloučili v době velkého sportovního klání při
„Velikonočním turnaji“. Některé finální zápasy hlavně
ve stolním tenisu u starších už opravdu stály za to.
Po Velikonocích nás čekalo trošku víc učení, neboť se
blížily tříčtvrtletní prověrky a „Matematický klokánek“
- mezinárodní matematická soutěž, kterou od loňského
školního roku řeší se čtvrťáky a páťáky i třeťáci z mnoha
škol na celém světě.
20. dubna nás navštívila naše známá herečka Inka
Horáková z Brna se „Začarovanými pohádkami“ a hned
24. dubna jsme se byli vyhřát, zaplavat si a vydovádět
v termálních lázních v Laa v Rakousku.
Potom už se všechny děti z MŠ a žáci ZŠ připravovali
na vystoupení ke „Svátku matek“ dne 10. května.
30. dubna se do zahrádky před školkou sneslo celé
hejno malých čarodějnic a čarodějů z čarodějné mateřské
školky i s velkými čarodějnicemi a plnili úkoly, se kterými
jim pomohli i žáci ze školy a nakonec si nad čarodějným
ohništěm opekli párky.
14. května jsme navštívili divadelní představení v Moravském
Krumlově „Příhody včelích medvídků“, které známe z televizních
večerníčků. Představení bylo velice pěkné a legrační.
V květnu obdržela naše škola certifikát za účast v celostátní
výtvarné soutěži „Namaluj nejkrásnější sluníčko“. Další výtvarnou
soutěží, které se naše škola zúčastnila byla „Z pohádky do pohádky“,
kterou vyhlásila ZŠ Olbramovice. Zuzanka Chlíbcová a Eva
Neuwirthová získaly 1. místo ve své kategorii. Ještě do jedné
výtvarné soutěže s názvem „Znojemský hrozen“ se přihlásili naši
žáci, ale vyhodnocení této soutěže bude až na podzim.
V květnu také naši žáci 5. ročníku testovali své znalosti s ostatními
školami v republice ve vzdělávacích testech SCIO. V českém jazyce
dosáhli lepších výsledků než 60 % zúčastněných škol a v matematice
a obecných studijních předpokladech lepších výsledků než 50 %
zúčastněných škol.
Měsíc červen bývá na škole asi nejaktivnějším měsícem.
Samozřejmě se píší závěrečné prověrky a uzavírají zámky, ale také
se koná spousta akcí. Začalo to „Nejrychlejší cestou kolem světa“ ,
kterou pro všechny děti k jejich svátku připravila kulturní a školská
komise ve spolupráci se školou a zájmovými organizacemi v obci.
2.6. jsme se tradičně zúčastnili „Jahodového poháru“
v Olbramovicích, kde děvčata obsadila 5. místo z 9. družstev
ve vybíjené a kluci 7. místo z 10 družstev v kopané, což je v konkurenci
velkých škol a při tak malinkém počtu žáků ve škole velice pěkné.
Ve čtvrtek 4. 6. navštívili naši nejmenší školáčci MŠ a ZŠ Loděnice,
kde pro ně byl přichystán velice pestrý program s ekologickou
tematikou, stejně jako pro školáky v pátek 5. 6. Na tomto dni se
nám vždycky moc líbí a děkujeme také touto cestou všem učitelům
a žákům loděnické školy, kteří tento den připravili.
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Ve čtvrtek
18. 6. se naši malí matematici zúčastnili matematické soutěže
„Lískulka“ ve Vedrovicích. Žáček 1. ročníku Jan Smetana se umístil
na 4. místě z 8 prvňáčků, druhačka Monika Zoufalá se umístila na 5.
místě z 10 druháků, Marie Slavíková ze 4. třídy obsadila krásné 3.
místo ze 17 čtvrťáků a Miloš Polenka z 5. třídy ještě lepší 2. místo
také ze 17. páťáků , takže byli opravdu velice úspěšní.
Nejvíce akcí na nás čeká ještě v posledních dnech školního roku.
V úterý 23. 6. pojedeme na školní výlet do Lednice, ve středu 24. na VII.
olympiádu malotřídních škol do Bohutic, obhajovat minulé vítězství,
25. 6. pořádáme tradiční společnou „Olympiádu naruby“ se žáky 1.
st. v Loděnicích a 29. nás čeká pěší výlet do okolí vesnice s opékáním
párků a pak už jen společné ukončení školního roku, rozloučení
se s našimi páťáky Pavlínou Popelovou, Kristýnou Vokurkovou,
Jardou Novosadem a Milošem Polenkou, kterým přejeme, ať se jim
na škole v Loděnicích daří a nakonec tolik očekávané „VYSVĚDČENÍ
a PRÁZDNINY“!
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří jakýmkoliv
způsobem pomohli školce a škole během celého školního roku,
rodičům a firmám za dopravu na naše akce, všem sponzorům
pořádaných akcí a jmenovitě také panu Zdeňku Burjanovi, který
nám zcela zdarma vyrobil ochranné sítě na všechna okna a skříňku
na chodbě školy, abychom mohli bezpečně sportovat. Děkuji také
všem zaměstnankyním školy a školky za celoroční práci a přeji
všem bezstarostnou a odpočinkovou dovolenou a všem školákům ty
nejkrásnější prázdniny!
Na shledanou v novém školním roce 2009 – 2010!
Květoslava Bílová
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Sklizeň obilí
Lány obilí se vlní, kol kolem to všude voní,
chléb pro každý den je nám připraven.
Slunce zlatí celou zem, zadívej se, skloň se jen.
A to je ten krásný vzhled, na ten Boží svět.
Stroj jede po poli, stále něco blábolí.
Řidič za volantem pusou mele jako pantem,
že je celý zaprášený, pomoci už jiné není.
Mlátit musí obilí pro vás lidi rozmilí.
Slunce pálí víc a více, řidičovi hoří líce,
již je skoro k nepoznání, ale přece hlavu sklání.
Sláma lítá na vše strany v kanceláři plánování.
Žaludek se ozývá, u auta se dveře otvírají,
přivezli mu posilu, a tak zasedá zas k dílu.
Červenec muka, ale potom přijde mouka,
pochvaluje si dozajista a už se mu nestýská.
Lán za lánem padají zrníčka, do násypu se sypají,
auto s vlekem přijede, pšeničku si odveze.
Jezdí od časného rána až do pozdní noci,
všem lidem ku pomoci.
Lis už pole obchází, slámu mačká, do balíčku nahází.
Pak je pilno velice, sláma se rozváží do celé vesnice.
Již je vše hotovo, jen strniště trčí a mlčí.
Oráč s pluhem přijede, ostří radlice do země se zaryjí
a ji přikryjí.
A ta sténá, naříká, že je jako dobytá,
všechno těžké po ní jezdí, už není, jak bývala svěží.
Černá zem se chystá k zimnímu spánku,
jen ptáci přilétají a hledají potravu až do chvíle,
kdy se na obloze objeví mnoho červánků.
Teď si chvíli odpočinu pod sněhovou peřinou,
z jara skřivánek mne vzbudí, teplé větry zavanou.
Bože dobrý, milosrdný, naše prosba k Tobě letí,
nepřestáváš nás milovat své nehodné děti,
pestře prostíráš náš stůl, nám ubohým hříšníkům.
Marie Kárníková

duben-červen
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VELKÁ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFICKÁ
SOUTĚŽ
JM A ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

UPOZORNĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE!!
Prosíme všechny účastníky fotosoutěže, aby ještě jednou
poslali své soutěžní fotografie společně s vyplněným
formulářem do 31.8.2009 a to na novou emailovou adresu:

fotosoutez@jezerany-marsovice.cz
Z technických důvodů bohužel nelze s fotografiemi na
původní adrese nakládat. Omlouváme se tímto za vzniklé
komplikace. Pro případné dotazy můžete rovněž použít
výše uvedenou emailovou adresu.

ŠANCE VYHRÁT TU STÁLE JE, STEJNĚ JAKO
HODNOTNÉ CENY!
HLAVNÍ VÝHRA
digitální fotoaparát
a další hodnotné ceny

Společenská
kronika
od 1.4.2009 do 30.6.2009

vv Životní jubilea
50 let
Bohuslav Slavík
Dagmar Hubková
Jana Orlíčková
Zbyněk Hubka
Jan Machala
70 let
Květoslava Slavíková
Marie Neuwirthová
Libuše Vodičková
75 let
Jiřina Jandová
80 let
Antonie Procházková
Eliška Šťastná
Ludmila Holešínská
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší
a pevné zdraví do dalších let.

vv Sňatky
Zdislava Troppová – David Hajný
J-M
Pelhřimov
Ludmila Prokešová – Antonín Vodička
J-M
Velké Němčice
Novomanželům přejeme hodně štěstí a lásky
na jejich společné cestě životem

vv Úmrtí
Marie Hamalová
Vlasta Hodková
Anna Kazdová
Františka Švrčková
Miloš Popela
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou
soustrast.

vv Pohyb obyvatelstva
Přistěhovali se 3 občani
Odstěhovali se 3 občani
Zemřelo 5 občanů
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