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J-M 2010
ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 3/2010 ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
konaného dne 25.03.2010
Program :

1. Úvod, zahájení
2. Volba návrhové komise, určení zapisovatele
a ověřovatele zápisu
3. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva
4. Plnění úkolů z minulého zasedání
zastupitelstva obce
a)
bod – 6
b)
bod – 17
c)
bod – 8
d)
bod – 12
e)
bod - 13
5. Rozpočtové opatření č. 2/2010
6. Kupní smlouva mezí obcí a Agropodnikem
Znojmo a.s. o odkoupení obecních pozemků
par.č. 227/7, 2079/8 a 2079/9 v k.ú. Jezeřany
7. Diskuse občanů
8. Pronájem budovy čp. 259 stojící na pozemku
par.č. st. 161 v k.ú. Maršovice
9. Veřejnoprávní smlouva o projednávání
přestupků
10. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření
příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice za rok
2009
11. Navýšení rozpočtu příspěvkové organizaci
Základní škola a Mateřské škola, JezeřanyMaršovice na dofinancování projektu
Energoregionu 2020 na „Vybavení učeben
2010“
12. Příprava výběrového řízení na „Oprava
hřbitovní zdi v Jezeřanech - 4. etapa“
13. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o volném
pobíhání psů na veřejných prostranstvích
14. Oznámení obce k identifikaci vlastnictví
nemovitosti
15. Pronájem přísálí kulturního domu

16.
17.
18.
19.
20.

Zprávy předsedů výborů
Zpráva starosty
Různé
Usnesení
Závěr

K bodu č. 1 :

Starosta obce zahájil zasedání ZO v 17.05
hod. a konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno, je přítomno 10 členů ZO (viz. prezenční
listina) a zasedání je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem
zasedání ZO, ke kterému neměl nikdo připomínky
ani doplnění.
Program byl schválen:
pro bylo 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 2 :

Starosta navrhl složení návrhové komise:
předseda: Radek Šles
členové: Ing. David Tesař, Petr Badin
Návrhová komise byla schválena:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
Starostou byli určeni:
zapisovatel: Ing. Petr Slavík
ověřovatelé zápisu: Pavel Čáp, Zdeněk Ekel

K bodu č. 3 :

Petr Badin jako ověřovatel zápisu z minulého
zasedání ZO konstatoval, že zápis byl řádně
vyvěšen na úřední desce OÚ a nebyly k němu
vzneseny žádné připomínky.

K bodu č. 4 :

Starosta uvedl, že plnění úkolů vyplývajících
z usnesení z minulého zasedání ZO je vedeno pod
samostatnými body jednání (viz. program).

K bodu č. 5 :

Informaci o rozpočtovém opatření č. 2/2010
přednesla účetní Pavlína Slavíková.
V tomto rozpočtovém opatření nejsou řešeny
žádné zásadní změny rozpočtu.
Rozpočtové opatření bylo schváleno:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

Obsah:
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RR

RR

RR

RR
RR
RR

Informace obecního úřadu
Zasedání ZO č. 3/2010 ze dne
25.3.2010
Zasedání ZO č. 4/2010 ze dne
4.5.2010
Zasedání ZO č. 5/2010 ze dne
26.5.2010
Zasedání ZO č. 6/2010 ze dne
17.6.2010
Rozbor vody
Výměna řidičských průkazů
Oznámení řidičům mot. vozidel –
MUDr. Růžička

RR

Příspěvky:
A je tu opět konec
Ochutnávka vín a pálenek
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Společenská kronika
od 1.4.2010 do 30.6.2010
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K bodu č. 6 :

Na základě schváleného a vyvěšeného
záměru obce na úřední desce a obdržené žádosti,
starosta předložil návrh kupní smlouvy mezí
obcí a Agropodnikem Znojmo a.s. o odkoupení
obecních pozemků par.č. 227/7, 2079/8 a 2079/9
v k.ú. Jezeřany, o výměře celkem 206 m2,
za částku 7.210,-Kč.
Kupní smlouva byla schválena:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
Milan Šles navrhl, aby byl bod č. 13 předřazen
bodu č. 7, s ohledem na to, aby se přítomní občané
mohli k tomuto bodu v diskusi vyjádřit.
K návrhu nebyly připomínky.
Předřazení bodu č. 13 před bod 7. programu
bylo schváleno:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 13 :

Ing. Petr Slavík předložil návrh Obecně

závazné vyhlášky č. 1/2010, o volném pobíhání
psů na veřejných prostranstvích.
Záměrem obce je zamezit volnému pobíhání
psů a touto vyhláškou je stanovena povinnost mít
psa na veřejném prostranství v obci na vodítku.
Tato povinnost je dostačující. Povinnost, aby byl
pes navíc opatřen náhubkem, je nadbytečná.
Veřejným prostranstvím, podle zákona
o obcích, jsou všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru.
Porušení povinnosti je přestupkem podle
zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích, konkrétně
§ 46. Ostatní přestupky proti pořádku ve státní
správě a přestupky proti pořádku v územní
samosprávě a lze uložit pokutu do 30.000,-Kč.
Následně bylo diskutovány zejména
skutečnosti ohledně kontroly a upozorňování
občanů na protiprávní jednání a možnosti
uplatnění sankce. ZO považuje za důležité
rozlišovat různou nebezpečnost takového jednání
v konkrétních případech a podle toho volit postih
(od upozornění až po pokutu).
Vyhláška byla schválena:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 7 :

Paní Marie Zoufalá se vyjádřila zejména
k tomu, aby byly občané řádně a dostatečně
vyrozuměni o platnosti vyhlášky o volném
pobíhání psů na veřejných prostranstvích v obci
a byla zdůrazněna povinnost mít psa na vodítku,
tak aby nebylo ohroženo zdraví ostatních občanů.
Starosta uvedl, že vyhláška bude vyvěšena
na úřední desce a začne platit od 15-tého dne
po vyvěšení.

K bodu č. 8 :

Na základě schváleného a vyvěšeného
záměru obce na úřední desce a obdržené žádosti,
starosta předložil návrh nájemní smlouvy s paní
Irenou Bergerovou na pronájem budovy čp. 259
stojící na pozemku par.č. st. 161 v k.ú. Maršovice,
za účelem provozování obchodní činnosti.
Paní Irena Bergerová akceptovala návrh
na výši nájemného, které bude činit 18.000,-Kč
ročně a délka pronájmu byla stanovena na 10 let.
Ing. David Tesař vznesl dotaz na pojištění
budovy a bylo mu starostou sděleno, že budova je
pojištěna obcí.
OZ uložilo starostovi, aby nájemce upozornil
na nutnost opravení štítu budovy.
Nájemní smlouva byla schválena:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 9 :

Starosta předložil návrh veřejnoprávní
smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku
projednávání přestupků (dle § 63 odst. 1 zákona
o obcích) mezi obcí a městem Moravský Krumlov.
Obec bude hradit příspěvek ve výši 2.500,- Kč
za vyřízení jednoho oznámení o přestupku. Jedná
se o přestupky, které lze nazvat jako přestupky
proti občanskému soužití a majetku, patří sem
i ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě
a přestupky proti pořádku v územní samosprávě.
Výnos pokut, nákladů řízení a pořádkových
pokut z projednaných přestupků jsou příjmem
města Moravský Krumlov.
Veřejnoprávní smlouva byla schválena:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 10 :

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření
příspěvkové
organizace
Základní
škola
a Mateřská škola Jezeřany-Maršovice za rok
2009 byl projednán, když přebytek hospodaření
činil 96.467,-Kč a z toho bylo do fondu odměn

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

převedeno 14.000,-Kč, zbytek byl převeden
do rezervního fondu.
Rozdělení výsledku hospodaření bylo
schváleno:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 11 :

JE Dukovany prostřednictvím sdružení
Energoregion 2020, v rámci projektu „Vybavení
učeben 2010“, poskytuje základním školám
dotaci na pořízení interaktivních tabulí v celkové
hodnotě 160.000,-Kč, kdy dotace činí 119.000,Kč a zbytek (41.000,-Kč) musí uhradit škola.
Proto je potřeba o tuto částku navýšit rozpočet
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřské
škola, Jezeřany-Maršovice.
Ředitelka školy Mgr. Květoslava Bílová
předběžně jednala s dodavatelem tabulí a za tyto
peníze by bylo možno pořídit 2 tabule, do každé
třídy jednu.
Navýšení rozpočtu bylo schváleno:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 12 :

Ohledně výběrového řízení na „Oprava
hřbitovní zdi v Jezeřanech - 4. etapa“ starosta,
jako odpovědná osoba, stanovil dle čl. 3 vnitřní
směrnice č. 1/2009 pro evidenci veřejných zakázek
a zadání veřejných zakázek malého rozsahu obce
Jezeřany-Maršovice (dále jen „vnitřní směrnice“),
předpokládanou hodnotu zakázky na částku
362.000,-Kč bez DPH.
Hodnota zakázky byla schválena:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO
Starosta, dle čl. 5.5. vnitřní směrnice,
předložil návrh výzvy k podání nabídek, kterou
ZO v rámci diskuse doplnilo a upravilo. Jediným
hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková
cena.
Výzva k podání nabídky byla schválena:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO
Rovněž dle čl. 5.5. vnitřní směrnice předložil
ZO seznam přímo obesílaných dodavatelů,
konkrétně:
OSP Moravský Krumlov, s.r.o.
Miloš Ryšavý, Hrotovice
Zednictví – Josef Husák, Moravský Krumlov
MMB Consulting s.r.o., Rosice
Ing. Bohumír Hauk, Želešice
Petr Lazar, Jezeřany-Maršovice
Tomáš Svoboda, Jezeřany-Maršovice
VESP, s.r.o., Brno
Seznam přímo obeslaných dodavatelů byl
schválen:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO
Dle čl. 6.1. vnitřní směrnice ZO schválilo
návrh na složení hodnotící komise, která bude
pracovat ve složení Jan Šťastný, Ing. David Tesař
a Pavel Čáp, náhradníkem bude Milan Šles.
Hodnotící komise, včetně náhradníka, byla
schválena:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 14 :

Starosta ZO předložil návrh Oznámení obce
k identifikaci vlastnictví nemovitosti – parcely
č. 180/1, orná půda, o výměře 1.043 m2, v k.ú.
Jezeřany, vlastníka Františka Šlégla, naposledy
bytem Hajany 1. Vlastník pozemku zemřel
a uvedený pozemek nebyl předmětem dědického
řízení a nejsou známi dědicové.
Proto je potřeba postupovat v souladu s § 135
občanského zákoníku, kdy na uvedený pozemek
je nutno hledět jako na věc nalezenou a uvedené
oznámení je potřeba po dobu 6 měsíců vyvěsit
na úřední desku. Pokud se nikdo nepřihlásí, potom
bude možné převést tento pozemek na obec.
Oznámení obce k identifikaci vlastnictví
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nemovitosti bylo schváleno:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 15 :

ZO projednalo další využití přísálí KD
v Jezeřanech.
Starosta informoval, že do konce března by
měly být prostory dosavadním nájemce vyklizeny
a bude potřeba provést v přísálí takové úpravy
(zejména vymalování), aby mohlo být využíváno
pro pořádání akcí v KD.
Ing. Jan Slavík navrhl, aby bylo přísálí nadále
využíváno a pronajímáno k pohostinské činnosti.
V následné diskusi se většina členů ZO
přiklonila k názoru, aby již nebylo přísálí KD
k pohostinské činnosti pronajato a tak bylo
možno je využívat pro obecní akce, jednotlivých
organizací a případně pro soukromé akce občanů.
Návrh na další pronájem nebyl schválen:
pro 1, proti 8, zdržel se 1 člen ZO

K bodu č. 16 :

Nikdo z předsedů výborů nevystoupil.

K bodu č. 17 :

Starosta ve zprávě uvedl:
a)
Ředitelka školy předložila seznam
a rozměry oken v budově ZŠ a MŠ, s tím že
starosta provede průzkum trhu, před tím než
bude realizováno výběrové řízení.
Následně bylo diskutováno jak provést
průzkum trhu. ZO toto ponechalo na vůli
starosty, ale doporučilo mu provést poptávku
prostřednictví internetu.
b)
Ve věci prodeje obecního pozemku
paní Marie Rozkové, starosta provedl obhlídku
místa, ale k zaměření a vytyčení pozemku ze
strany žadatelky doposud nedošlo.
c)
Ing. Pavel Pexa dokončuje zaměření
Pérek, po zaměření bude ZO rozhodnuto o dalším
postupu.
d)
Ing. Jaroslav Krejčí zaslal studii
na úpravu prostranství v obcí. Kdo by si ji chtěl
prohlédnout je k dispozici na OÚ. Pokud bude
vypsán dotační titul, bude možno požádat o dotaci
v rámci Regionálního operačního programu.
e)
Internetové stránky obce obdrželi
v rámci soutěže „ O zlatý erb“ cenu veřejnosti.
f)
Dne 13.04.2010 budou v rámci
regionálního vysílání Českého rozhlasu vysílány
příspěvky z naší obce.
g)
Požádal o schválení a podporu akce
„Ochutnávka vín a destilátů místních pěstitelů“,
která se uskuteční dne 22.05.2010. Náklady
na akci budou činit cca 10.000,-Kč.
Akce byla schválena:
pro 9, proti 0, zdržel se 1 člen ZO
h)
Byla konzultována s advokátem
JUDr. Konopčíkem smlouva o prodeji stavebního
pozemku s paní Maškovou. Dle advokáta již nelze
uplatnit podmínku, že pokud nebylo započato
se stavbou do dvou let musí kupující nabídnout
obci pozemek k odkupu, protože lhůta uplynula
a pozemek byl prodán.
ZO diskutovalo o dalším postupu.
Starosta přislíbil uskutečnění širšího jednání
s JUDr. Konopčíkem.
i)
Příští zasedání ZO se uskuteční dne
13.05.2010 v 17.00 hod.

K bodu č. 18 :

Ing. David Tesař požádal starostu, aby
mohl být přítomen u jednání ohledně vyřízení
reklamace opravy kapličky v Maršovicích.
Pavel Čáp požádal o odstranění bedny
na dřevo, které zůstala ležet na návsi v Jezeřanech.

K bodu č. 19 :

Předseda návrhové komise Radek Šles

duben - červen

předložil návrh usnesení č. 3/2010 ze zasedání
ZO.
Usnesení č. 3/2010 ze zasedání ZO bylo
schváleno:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 20 :

Starosta ukončil zasedání ZO ve 20.35 hod.
Zapsal: Ing. Petr Slavík
Jan Šťastný, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Pavel Čáp
                                      Zdeněk Ekel

Usnesení č. 3/2010 ze zasedání
Zastupitelstva Obce Jezeřany-Maršovice
ze dne 25.3.2010
Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:

1. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
2. Zprávu starosty.

II. schvaluje:

1. Složení návrhové komise.
2. Rozpočtové opatření č. 2/2010.
3. Kupní smlouvu mezi obcí Jezeřany-Maršovice
a AGROPODNIKEM ZNOJMO, a.s. o prodeji
obecních pozemků par.č. 227/7, 2079/8
a 2079/9 v k.ú. Jezeřany o celkové výměře
206 m2 za dohodnutou kupní cenu 7.210,-Kč.
4. OZV č.1/2010 obce Jezeřany-Maršovice
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném
prostranství.
5. Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi
obcí Jezeřany-Maršovice a paní Irenou
Bergerovou.
6. Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků
mezi obcí a městem Moravský Krumlov.
7. Rozdělení výsledku hospodaření Příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola,
Jezeřany-Maršovice za rok 2009.
8. Navýšení rozpočtu Příspěvkové organizaci
na dofinancování projektu Energoregionu
2020 na „Vybavení učeben 2010“
o 41.000,-Kč.
9. Předpokládanou hodnotu 362.000,-Kč bez
DPH veřejné zakázky na „Oprava hřbitovní
zdi v Jezeřanech - 4.etapa“.
10. Výběrovou komisi na výběrové řízení veřejné
zakázky „Oprava hřbitovní zdi v Jezeřanech
- 4.etapa“ ve složení Ing. David Tesař, Pavel
Čáp, Jan Šťastný a jako náhradník Milan Šles.
11. Výzvu k podání nabídky na „Oprava hřbitovní
zdi v Jezeřanech - 4.etapa“.
12. Seznam přímo obesílaných dodavatelů ve věci
výběrového řízení veřejné zakázky „Oprava
hřbitovní zdi v Jezeřanech - 4.etapa“:
- OSP spol. s r.o., Moravský Krumlov,
- Miloš Ryšavý, Vémyslice,
- Zednictví – Josef Husák, Moravský
Krumlov,
- MMB Consulting s.r.o., Rosice,
- Ing. Haut Bohumír, Želešice 347,
- Petr Lazar, Jezeřany-Maršovice 113,
- Tomáš Svoboda, Jezeřany-Maršovice 162,
- VESP s.r.o., Podzimní 2a, Brno.
13. Oznámení obce k identifikaci vlastnictví
nemovitosti par.č.180/1 orná půda, o výměře
1043 m2 v k.ú. Jezeřany.
14. Uspořádání ochutnávání vín a destilátů
místních pěstitelů 22.5.2010.

III. neschvaluje:

1. Pronajímat

přísálí

duben - červen

KD

v

Jezeřanech

na provozování hostinské činnosti.

IV. ukládá:

Starostovi obce:
a)
Zajistit vyvěšení tabulek “Zákaz
vstupu se psy“ na oba hřbitovy.
b)
Upozornit paní Bergerovou na opravu
štítu na pronajaté nemovitosti.
c)
Oslovit firmy na zjištění ceny oken
pro Příspěvkovou organizaci Základní škola
a mateřská škola, Jezeřany-Maršovice.
d)
Oslovit právníka ve věci smlouvy
s paní Maškovou.
Radek Šles, předseda návrhové komise
Jan Šťastný, starosta obce

Zápis č. 4/2010 ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
konaného dne 04.05.2010

MBL spol. s r.o., Táborská 93, Brno
Petr Lazar – stavební práce, JezeřanyMaršovice 113
OSP spol. s.r.o., Okružní 394, Moravský
Krumlov
z toho 5 splnilo všechny podmínky uvedené
ve výzvě.
Jediným kritériem byla nejnižší cena
a na prvním místě se umístnila společnost OSP
Moravský Krumlov, s.r.o. s nabídnutou cenou
229.779,-Kč bez DPH, na druhém místě se
umístnila společnost MMB Consulting s.r.o.,
Rosice - 272.733,-Kč a třetí byla společnost VESP,
s.r.o. – 285.000,-Kč.
K přednesené zprávě nebyly vzneseny žádné
připomínky.
ZO schválilo výsledem výběrového řízení
a jeho vítěze společnost OSP Moravský Krumlov,
s.r.o..
Výsledek a vítěz byli schváleni:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 5 :

Program :

1. Úvod, zahájení
2. Volba návrhové komise, určení zapisovatele
a ověřovatele zápisu
3. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva
4. Zpráva o výsledku výběrového řízení
na dodavatele stavby „Oprava hřbitovní zdi
v Jezeřanech - 4. etapa
5. Vyhlášení výběrového řízení na akci „Výměna
oken v základní a mateřské škole“
6. Zprávy předsedů výborů
7. Zpráva starosty
8. Různé
9. Usnesení
10. Závěr

K bodu č. 1 :

Starosta obce zahájil zasedání ZO v 18.00
hod. a konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno, je přítomno 9 členů ZO (viz. prezenční
listina) a zasedání je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem
zasedání ZO, ke kterému nebyly připomínky ani
doplnění.
Program byl schválen:
pro bylo 9, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 2 :

Starosta navrhl složení návrhové komise:
předseda: Zdeněk Ekel
členové: Petr Badin, Ing. David Tesař
Návrhová komise byla schválena:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
Starostou byli určeni:
zapisovatel: Ing. Petr Slavík
ověřovatelé zápisu: Mgr. Petr Eckl, Petr Badin

K bodu č. 3 :

Zdeněk Ekel jako ověřovatel zápisu
z minulého zasedání ZO konstatoval, že zápis
byl řádně vyvěšen na úřední desce OÚ a nebyly
k němu vzneseny žádné připomínky.

K bodu č. 4 :

Zprávu o výsledku výběrového řízení
na dodavatele stavby „Oprava hřbitovní zdi
v Jezeřanech - 4. etapa“ podal předseda hodnotící
komise Ing. David Tesař, který ZO seznámil se
zápisem o výsledcích výběrového řízení.
Nabídku předložilo celkem 7 uchazečů,
konkrétně:
f. J&S s.r.o.,Brněnská 2, Moravská Třebová
VESP s.r.o., Podzimní 2a, Brno
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma s.r.o,
Vémyslice
MMB Consulting, Pod Ploty 1357, Rosice
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Starosta provedl průzkum trhu a rozeslal
poptávku ohledně výměny oken v základní
a mateřské škole. Na základě obdržených
nabídek, v souladu s čl. 3 vnitřní směrnice č.
1/2009 pro evidenci veřejných zakázek a zadání
veřejných zakázek malého rozsahu obce JezeřanyMaršovice (dále je „vnitřní směrnice“), stanovil
předpokládanou hodnotu zakázky na 480.000,Kč bez DPH.
Hodnota zakázky byla schválena:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO
ZO se rozhodlo realizovat výměnu oken
v základní a mateřské škole jedním výběrovým
řízením, s tím že zakázka bude rozdělena do dvou
etap.
Výběrové řízení na akci „Výměna oken
v základní a mateřské škole“ bylo schváleno:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO
Starosta předložil ZO návrh Výzvy k podání
nabídky na akci „Výměna oken v základní
a mateřské škole“, kterou zastupitelé v rámci
diskuse doplnili. Opět jediným hodnotícím
kritériem bude nejnižší nabídková cena.
Text výzvy k podání nabídky byl schválen:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO
Na základě návrhu starosty byl doplněn
a schválen seznam přímo obesílaných dodavatelů
(čl. 5.5. vnitřní směrnice):
- Ivaplast s.r.o., Oslavanská 942, Ivančice
- RI OKNA s.r.o., nám.13.prosince 8, Oslavany
- H&M spol. s.r.o., 8.května 122, Kuchařovice
- Libor Hodovský – L-okna, Trboušany 118
- OKNOTHERM spol. s.r.o., Táborská 74,
Brno
- PRAMOS a.s., Brněnská 577, Šitbořice
- VEKRA OKNA a.s., Úvoz 24, Brno
Seznam přímo obeslaných dodavatelů byl
schválen:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO
Rovněž byl schválen návrh na složení
hodnotící komise (čl. 6.1. vnitřní směrnice),
která bude pracovat ve složení Jan Šťastný,
Mgr. Květoslava Bílová a Milan Šles, náhradníkem
bude Radek Šles.
Hodnotící komise, včetně náhradníka, byla
schválena:
pro 8, proti 0, zdržel se 1 člen ZO

K bodu č. 6 :

Mgr. Petr Eckl, předseda kulturního
a školského výboru
K svátku Dne matek, se v neděli 09.05.2010
v 18.00 hod. uskuteční v KD Jezeřany divadelní
představení divadelního souboru Gymnázia
Moravský Krumlov.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Uvedl, zda by v rámci opravy obecních
křížů nemohly být v letošním roce provedeny
opravy kříže v Maršovicích u Janderkových
a v Jezeřanech v Dílcích.
Starosta uvedl, že v letošním rozpočtu jsou
na opravy vyčleněny finanční prostředky a zjistí
kolik by mohla oprava jednotlivých křížů stát
a zda by bylo potřeba realizovat výběrové řízení
na dodavatele opravy.

K bodu č. 7 :

Starosta se vyjádřil k úkolům, které mu byly
uloženy na minulém zasedání ZO:
a)
Tabulky se zákazem vstupu psů
na hřbitovy byly rozmístěny.
b)
Nájemce nemovitosti č.p. 259 byl
upozorněn na skutečnost, aby opravil štít budovy.
c)
Předpokládanou hodnotu zakázky
na akci „Výměna oken v základní a mateřské
škole“ byla stanovena.
d)
Konzultace
s
advokátem
JUDr. Konopčíkem ohledně postupu vůči paní
Maškové (prodej obecního pozemku) se uskuteční
v pondělí 10.05.2010.

K bodu č. 8 :

Petr Badin vznesl dotaz, jak daleko je oprava
přísálí KD.
Starosta uvedl, že přísálí bylo opraveno,
vymalováno, bude potřeba provést nové napojení
vody a odpadu, pan Jan Geyer provede montáž
elektrických svítidel a opravu rozvodu elektřiny,
pan Václav Šles vybudování dřevěného pultu
pro obsluhu. Práce budou provedeny na základě
dohody o provedení práce.
Radek Šles se dotázal, zda by starosta nemohl
požádal MUDr. Růžičky, aby měl v ordinaci
v Jezeřanech karty pacientů z Jezeřan-Maršovic.
Starosta uvedl, že mu MUDr. Růžička sdělil,
že karty mít v Jezeřanech nemůže a nemůže zde
provádět i některé další úkony.
Byl vznesen dotaz, aby MUDr. Růžička
sdělil či nechal vyvěsit na ordinaci v Jezeřanech
seznam úkonů, které může provádět, tak aby
bylo občanům zřejmé co mohou v ordinaci
v Jezeřanech požadovat.

K bodu č. 9 :

Předseda návrhové komise Zdeněk Ekl
předložil návrh usnesení č. 4/2010 ze zasedání
ZO. Usnesení bylo po doplnění schváleno.
Usnesení č. 4/2010 ze zasedání ZO bylo
schváleno:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 10 :

Starosta ukončil zasedání ZO ve 20.20 hod.
Zapsal: Ing. Petr Slavík
Jan Šťastný, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Petr Eckl
                                     Petr Badin

Usnesení č.4/2010 ze zasedání
Zastupitelstva Obce Jezeřany-Maršovice
ze dne 4.5.2010
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí :

1. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
2. Zprávu
předsedy
výběrové
komise
z výběrového řízení na dodavatele stavby
„Oprava hřbitovní zdi v Jezeřanech-4. etapa“.
3. Zprávu předsedy kulturní a školské komise.
4. Zprávu starosty.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

II. schvaluje:

1. Složení návrhové komise.
2. Vítěze výběrového řízení na dodavatele
stavby „Oprava hřbitovní zdi v Jezeřanech-4.
etapa“, firmu OSP spol. s r.o.
3. Provedení výběrového řízení na zakázku
„Výměna oken v základní a mateřské škole“.
4. Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky
ve výši 480.000,- Kč bez DPH.
5. Text výzvy k podání nabídky na „Výměna
oken v základní a mateřské škole“.
6. Zaslání Výzvy k podání nabídky na „Výměna
oken v základní a mateřské škole“ těmto
uchazečům : IVAPLAST s.r.o. Ivančice,
Oslavanská 942, 664 91 Ivančice, RI OKNA
s.r.o., nám. 13. prosince 8, 664 12 Oslavany,
H & M spol. s r.o., 8. května 122, 669 02
Kuchařovice, Libor Hodovský – L Okna,
Trboušany 118, 664 64 Dolní Kounice,
OKNOTHERM spol. s r.o., Táborská 74,
615 00 Brno, Pramos a.s., Brněnská 577,
691 76 Šitbořice, Vekra okna, Úvoz 24,
602 00 Brno.
7. Výběrovou komisi na výběrové řízení veřejné
zakázky „Výměna oken v základní a mateřské
škole“ ve složení Mgr. Květoslava Bílová, Jan
Šťastný, Milan Šles, náhradník Radek Šles.
Zdeněk Ekel, předseda návrhové komise
Jan Šťastný, starosta obce

Zápis č. 5/2010 ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
konaného dne 26.05.2010
Program :

1. Úvod, zahájení
2. Volba návrhové komise, určení zapisovatele
a ověřovatelů zápisu
3. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva
4. Rozpočtové opatření č. 3/2010
5. Žádost pana Oldřicha Troppa, Václava
Troppa a Ing. Eduarda Novotného o usazení
betonových čtverců na obecním pozemku
před domy č.p. 240 a 241 pro účely parkování
6. Žádost příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Jezeřany-Maršovice
o vedení účetnictví ve zjednodušeném
rozsahu
7. Diskuse občanů
8. Zpráva o výsledku výběrového řízení
na dodavatele stavby „Výměna oken
v základní a mateřské škole“
9. Zprávy předsedů výborů
10. Zpráva starosty
11. Různé
12. Usnesení
13. Závěr

K bodu č. 1 :

Starosta obce zahájil zasedání ZO v 18.00
hod. a konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno, je přítomno 10 členů ZO (viz. prezenční
listina) a zasedání je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem
zasedání ZO. K předloženému programu nebyly
připomínky ani doplnění.
Program byl schválen:
pro bylo 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 2 :

Starosta navrhl složení návrhové komise:
předseda: Ing. Jan Slavík
členové: Pavel Čáp, Milan Šles
Návrhová komise byla schválena:
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pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
Starostou byli určeni:
zapisovatel: Ing. Petr Slavík
ověřovatelé zápisu: Pavel Čáp, Dana Novotná

K bodu č. 3 :

Petr Badin jako ověřovatel zápisu z minulého
zasedání ZO konstatoval, že zápis byl řádně
vyvěšen na úřední desce OÚ a nebyly k němu
vzneseny žádné připomínky.

K bodu č. 4 :

Z návrhem rozpočtového opatření (RO) č.
3/2010 seznámil ZO starosta. RO bylo předloženo
v písemné podobě včetně důvodové zprávy.
V RO je provedeno proúčtování daně
právnických osob ze rok 2009 (62.4000,-Kč)
a dotace na volby (18.300,-Kč). V příjmech se
jedná zejména o příjmy z akce Živý Betlém
(6.300,-Kč), za příspěvek na elektrickou přípojku
pro manžele Wenzelovi (12.500,-Kč). Výdaje
tvoří zejména snížení rozpočtovaných výdajů
na dojíždějící žáky do ZŠ v Moravském Krumlově
(-41.100,-Kč), projektovou dokumentaci KD
(144.000,-Kč) a územní studii „Zástavba
u potůčku“ (96.000,-Kč).
RO bylo schváleno:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 5 :

Starosta předložil písemnou žádost (včetně
nákresu) pana Oldřicha Troppa, Václava Troppa
a Ing. Eduarda Novotného o usazení betonových
čtverců na obecním pozemku před domy č.p. 240
a 241 pro účely parkování.
V rámci diskuse k této žádosti byly vzneseny
dotazy a připomínky ze strany členů ZO, které je
možno shrnout do následujících bodů:
- uvedený pozemek je v územním plánu veden
jako „veřejná zeleň“a je potřeba zvážit, zda by
takový pozemek neměl sloužit pouze k účelům,
ke kterým je určen a zda je nutné popř. možné
využívat „veřejnou zeleň“ k parkování či zřízení
plochy pro parkování („parkoviště“)?
- zda před zřízením takového „parkoviště“
není potřeba provést změnu územního plánu
a jakým způsobem a formou by byl řešen
pronájem pozemku pod „parkovištěm“ a jak by
byla ošetřena možnost, aby na takovém místě
mohla či nemohla parkovat i jiná vozidla?
- zda vyslovení souhlasu v jednom případě
nevyvolá další obdobné požadavky ze strany
občanů či podnikatelů?
- s tímto tématem souvisí další otázky jako je
parkování vozidel na chodnících, užívání „veřejné
zeleně“ k uložení či odložení stavebních a jiných
materiálů či předmětů, provádění údržby ze
strany obce a občanů atd.
ZO rozhodlo, s ohledem na výše uvedené,
že se jedná o problematiku, kterou není možné
v rámci této diskuse vyřešit. Je potřeba zvážit zda
není vhodné řešit tuto problematiku komplexně
a bude potřeba se k této problematice vrátit
na příštím zasedání.
Žádost vzalo ZO pouze na vědomí.

K bodu č. 6 :

Starosta předložil žádost příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola
Jezeřany-Maršovice
o
vedení
účetnictví
ve zjednodušeném rozsahu.
Účetnictví
je
od
počátku
vedeno
ve zjednodušeném rozsahu, ale je potřeba, aby
ZO s tímto způsobem vedení účetnictví vyslovilo
souhlas.
Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
bylo schváleno:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

duben - červen

K bodu č. 7 :

Ze strany přítomných občanů nebyly žádné
příspěvky, nebyly vzneseny žádné dotazy či
připomínky.

K bodu č. 8 :

Zprávu o výsledku výběrového řízení
na dodavatele stavby „Výměna oken v základní
a mateřské škole“ podal předseda hodnotící
komise Milan Šles, který ZO seznámil se zápisem
o výsledcích výběrového řízení.
Do výběrového řízení se přihlásilo celkem
10 společností a vítězem výběrového řízení se
stala společnost Window Holding a.s. s nabídkou
realizace dodávky za 636.933,-Kč včetně DPH.
Výsledek a vítěz byli schváleni:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 9 :

Mgr. Petr Eckl, předseda kulturního
a školského výboru
a) oprava křížů
Znovu otevřel otázku opravy křížů, jenž
jsou ve vlastnictví obce. Požádal, aby za finanční
prostředky, které jsou na opravy v letošním
rozpočtu vyčleněny byly opraveny dva kříže –
Hraniční kříž v Jezeřanech a Kříž na hřbitově
v Maršovicích.
ZO souhlasilo, aby byly kříže opraveny.
Rozhodovalo, zda se mají opravy křížů realizovat
jako samostatné akce - opravy jednotlivých křížů
nebo opravy všech křížů, kterých je 11 a jejich
opravy si vyžádají cca 500.000,-Kč, realizovat jako
jednu akci a tak provést výběrové řízení a pokusit
se tak ušetřit finanční prostředky.
Následně se uskutečnilo hlasování, kdy
realizovat výběrové řízení na opravu všech
křížů jako jednu akci nebylo schváleno a oprava
uvedených dvou křížů, jako jednotlivé samostatné
akce, bylo schváleno.
Záměr realizovat opravu všech křížů jako
jednu akci nebyl schválen:
pro 4, proti 5, zdržel se 1 člen ZO.
Záměr realizovat opravu dvou výše
uvedených křížů jako jednotlivé samostatné akce
byl schválen:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
Následně starosta stanovil, v souladu s čl. 3
vnitřní směrnice č. 1/2009 pro evidenci veřejných
zakázek a zadání veřejných zakázek malého
rozsahu obce Jezeřany-Maršovice (dále je „vnitřní
směrnice“), předpokládanou hodnotu zakázky
opravy Hraničního kříže v Jezeřanech na 70.000,Kč bez DPH.
Hodnota zakázky byla schválena:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO
Rovněž dle čl. 3 vnitřní směrnice stanovil
předpokládanou hodnotu zakázky opravy Kříže
na hřbitově v Maršovicích na 35.000,-Kč bez DPH.
Hodnota zakázky byla schválena:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO
b) divadlo ke Dni matek
Divadelní představení a účast na něm
hodnotil jako úspěšné.
c) finanční vyúčtování Masopust 2010 –
za předsedu provedl Ing. Jan Slavík
Celkové výdaje činily 46.000,-Kč a příjmy
28.500,-Kč. Účast obce tak činí 17.500,-Kč, což
je méně než ZO na akci vyčlenilo (30.000,-Kč).
Průměrná finanční účast obce na jednu akci a rok
je 26.000,-Kč.
Starosta uvedl, že se mu takto podané
vyúčtování nelíbí, že chce aby bylo uvedeno
po konkrétních položkách.
Ing. Jan Slavík mu sdělil, že vyúčtování má
po jednotlivých položkách vyhotovené v písemné
podobě a na konkrétní dotazy starosty odpověděl.
Souhlasil s tím, že písemné vyhotovení vyúčtování

duben - červen

rozešle všem členům ZO.
Ing. Jan Slavík
Vrátil se k umístění webových stránek obce
v soutěží „Zlatý erb“ 2010, když zhodnotil systém
bodování porotci a v té souvislosti požádal
ZO o souhlas s vynaložením cca 20.000,-Kč
na vylepšení a zkvalitnění stránek a provedení
testu (auditu) přístupu na web pro slabozraké.
Nikdo z členů ZO neměl k tomuto připomínky
ani námitky.

K bodu č. 10 :

Starosta ve své zprávě uvedl:
a)
Objednal
autobusovou
čekárnu
do Maršovic (točna) v ceně cca 37.000,-Kč.
b)
Poskytl finanční příspěvek ve výši
2.572,-Kč panu Jiřímu Šlesovi na ceny pro koňské
závody, které se uskutečnily dne 15.05.2010.
c)
Zakoupil od společnosti AMIDO
letecký snímek obce za cenu 4.000,-Kč.
d)
Příští zasedání ZO se uskuteční dne
17.06.2010 v 18.00 hod..

K bodu č. 11 :

Petr Badin vznesl připomínku, aby při sekání
trávy na obecních pozemcích byly posečeny
i strouhy okolo silnice v případě, že je občané sami
neposečou.
Starosta vzal připomínku na vědomí.

K bodu č. 9 :

Předseda návrhové komise Ing. Jan Slavík
předložil návrh usnesení č. 5/2010 ze zasedání
ZO. Usnesení bylo po doplnění schváleno.
Usnesení č. 5/2010 ze zasedání ZO bylo
schváleno:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 10 :

Starosta ukončil zasedání ZO ve 20.40 hod.
Zapsal: Ing. Petr Slavík
Jan Šťastný, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Pavel Čáp, Dana Novotná

Usnesení č.5/2010 ze zasedání
Zastupitelstva Obce Jezeřany-Maršovice
ze dne 26.5.2010
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:

1. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
2. Žádost pana Oldřicha Troppa, Václava
Troppa a Ing. Eduarda Novotného o usazení
betonových čtverců na obecním pozemku
před domy č.p. 240 a 241 pro účely parkování.
3. Zprávu
předsedy
výběrové
komise
z výběrového řízení na dodávku a služby
„Výměna oken v základní a mateřské škole“.
4. Zprávu předsedy Výboru kulturního
a školského.
5. Zprávu o finančním vyúčtování Masopustu
2010.
6. Zprávu starosty.

II. schvaluje:

1. Složení návrhové komise.
2. Rozpočtové opatření č. 3/2010.
3. Žádost Příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Jezeřany-Maršovice o
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
4. Společnost Window Holding, a.s., Sokolovská
651/136a, Praha jako vítězného dodavatele
výběrového řízení na výměnu oken v základní
a mateřské škole.
5. Opravu hraničního kříže v Jezeřanech.
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6. Opravu kříže na hřbitově v Maršovicích.
7. Předpokládanou hodnotu zakázky opravy
hraničního kříže v Jezeřanech ve výši
70.000 Kč bez DPH.
8. Předpokládanou hodnotu zakázky opravy
kříže na hřbitově v Maršovicích ve výši
35.000 Kč bez DPH.
Ing. Jan Slavík, předseda návrhové komise
Jan Šťastný, starosta obce

Zápis č. 6/2010 ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
konaného dne 17.06.2010
Program (po doplnění) :

1. Úvod, zahájení
2. Volba návrhové komise, určení zapisovatele
a ověřovatelů zápisu
3. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva
4. Rozpočtové opatření č. 4/2010
5. Žádost SDH Jezeřany-Maršovice o finanční
příspěvek 6.000,-Kč na pokrytí nákladů při
oslavě 85 let založení sboru
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi
obcí a E.ON Distribuce, a.s., název stavby
„Maršovice, přípojka NN, Čápová“
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi
obcí a E.ON Distribuce, a.s., název stavby
„Jezeřany, přípojka NN, Slavík“
8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi
obcí a E.ON Distribuce, a.s., název stavby
„Jezeřany, přípojka NN, Burjan“
9. Žádost ČSCH Jezeřany-Maršovice o finanční
příspěvek 14.900,-Kč na pořízení výstavních
skládacích klecí pro drůbež a holuby
10. Diskuse občanů
11. Projednání závěrečného účtu obce JezeřanyMaršovice za rok 2009,
12. Smlouva o dílo na provedení stavby „Oprava
hřbitovní zdi v Jezeřanech – 4.etapa“
13. Smlouva o dílo na provedení stavby „Výměna
oken v základní a mateřské škole“
14. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce
na volební období 2010 – 2014
15. Stanovení dalšího postupu při opravě opěrné
zdi na Pérkách
16. Zprávy předsedů výborů
17. Zpráva starosty
18. Různé
19. Usnesení
20. Závěr

K bodu č. 1 :

Starosta obce zahájil zasedání ZO v 17.00
hod. a konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno, je přítomno 6 členů ZO (viz. prezenční
listina) a zasedání je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem
zasedání ZO a navrhl doplnění programu
o následující body:
1) Smlouva na směnu pozemku mezi obcí
a manželi Janem a Drahomírou Slavíkovými
2) Kupní smlouva mezi obcí a manželi Janem
a Martinou Slavíkovými
3) Kupní smlouva mezi obcí a manželi
Pavlem a Martinou Slavíkovými
4) Žádost
ČSCH
Jezeřany-Maršovice
o finanční příspěvek 14.900,-Kč na pořízení
výstavních skládacích klecí pro drůbež a holuby
Smlouvy byly vypracované žadateli a členové
OZ se s nimi neměli možnost seznámit a jejich
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zařazení na program tohoto zasedání ZO nebylo
schváleno.
Body 1) až 3) nebyly na program zařazeny:
pro bylo 0, proti 3, zdrželi se 3 členové ZO.
Bod 4) byl do programu zařazen:
pro bylo 6, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
Žádost ČSCH Jezeřany-Maršovice byla
zařazena do programu jako bod 9).
K doplněnému programu nebyly žádné
připomínky ani doplnění.
Program byl schválen:
pro bylo 6, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 2 :

Starosta navrhl složení návrhové komise:
předseda: Pavel Čáp
členové: Ing. Jan Slavík, Petr Badin
Návrhová komise byla schválena:
pro 6, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
Starostou byli určeni:
zapisovatel: Ing. Petr Slavík
ověřovatelé zápisu: Milan Šles,  Pavel Čáp

K bodu č. 3 :

Pavel Čáp jako ověřovatel zápisu z minulého
zasedání ZO konstatoval, že zápis byl řádně
vyvěšen na úřední desce OÚ a pokud je mu známo,
nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.

K bodu č. 4 :

S návrhem rozpočtového opatření (RO) č.
4/2010 seznámil ZO starosta. RO bylo předloženo
v písemné podobě.
V RO je provedeno pouze převedení
finančních prostředků (50.000,-Kč) z pozemních
komunikací na silniční dopravu, Za tuto částku
bude zakoupena autobusová čekárna do Maršovic
(34.000,-Kč) a uhrazena s tím spojené stavební
práce (zámková dlažba).
RO č. 4/2010 bylo schváleno:
pro 6, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 5 :

Starosta ZO předložil žádost o finanční dotaci
z rozpočtu obce od SDH Jezeřany-Maršovice
o finanční příspěvek 6.000,-Kč na pokrytí nákladů
při oslavě 85 let založení sboru. (poháry, hudba).
Žádost byla schválena:
pro 6, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 6 :

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
obcí a E.ON Distribuce, a.s., název stavby
„Maršovice, přípojka NN, Čápová“, upravuje
vztahy po vybudování přípojky nízkého napětí
přes obecní pozemek p.č. 1487/3 k pozemku p.č.
914/4, oba v k.ú. Maršovice, vlastníka paní Aleny
Čápové.
Smlouva byla schválena:
pro 6, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 7 :

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
obcí a E.ON Distribuce, a.s., název stavby
„Jezeřany, přípojka NN, Slavík“, upravuje vztahy
po vybudování přípojky nízkého napětí přes
obecní pozemek p.č. 1478/1 k pozemku p.č.
1348/23, oba v k.ú. Jezeřany, vlastníka pana
Mgr. Bohuslava Slavíka.
Smlouva byla schválena:
pro 6, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 8 :

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
obcí a E.ON Distribuce, a.s., název stavby
„Maršovice, přípojka NN, Burjan“, upravuje
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vztahy po vybudování přípojky nízkého napětí
přes obecní pozemek p.č. 1478/1 k pozemku p.č.
1348/24, oba v k.ú. Jezeřany, vlastníka Jiřího
Burjana.
Smlouva byla schválena:
pro 6, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 9 :

Starosta ZO předložil žádost o finanční dotaci
z rozpočtu obce od Českého svazu chovatelů
Jezeřany-Maršovice o finanční příspěvek 14.900,Kč na pokrytí 50% nákladů na zakoupení 20 ks
výstavních skládacích klecí pro drůbež a holuby.
Žádost byla schválena:
pro 6, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 10 :

Paní Marie Leikepová vznesla dotaz ohledně
informace o rozšíření integrovaného dopravního
systému o obce Znojemska. Šlo zejména o to, jak
bude realizována doprava do Znojma.
Starosta ji sdělil, že se jedná o informační
leták, doprava bude realizována autobusy
na lince 446 do Moravského Krumlova a lince
164 do Pohořelic, na které budou navazovat linky
na Znojmo.
Ing. Petr Slavík tlumočil připomínky občanů
ohledně vrácení autobusové zastávky Maršovice
- škola zpět na původní místo. Navrhl, aby bylo
prověřeno, zda trvají důvody pro její dočasné
přemístění, popř. provést zpevnění plochy
na dočasné zastávce tak, aby zde cestující
nemuseli čekat v blátě.
Starosta uvedl, že umístění zastávky zpět
není v souladu s plánem úpravy silnice a že by bylo
možné plochu zastávky upravit a postavit v místě
obdobnou (menší) autobusovou čekárnu takovou,
která bude postavena v Maršovicích na točně.
Dále
byly
vzneseny
připomínky
k nebezpečnosti prostoru na křižovatce před
školou, s tím že by bylo vhodné upozornit
na přecházející děti více než je doposud, popř., zda
by nebylo vhodné zde realizovat přechod.
Starosta uvedl, že za současného stavu
přechod pro chodce nelze realizovat, bylo by
potřeba provést úpravy. Na místo upozorňuje
výstražná dopravní značka Pozor děti, a starosta
zjistí, jak by bylo možno na děti více upozornit.

K bodu č. 11 :

Starosta předložil ZO podklady a Zprávu
o výsledcích přezkoumání hospodaření roku
2009 Obce Jezeřany-Maršovice. Ověření provedla
auditorka Ing. Zdeňka Cáhlíková.
Závěrečné vyjádření zní, že při přezkoumání
hospodaření Obce Jezeřany-Maršovice za rok
2009 byly zjištěny chyby a nedostatky, které
nemají závažnost nedostatků uvedených pod
písmo c) § 10 odst. 3 zákona 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
nebyly zjištěny nedostatky, spočívající
1. v porušení rozpočtové kázně,
2. v nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení
účetnictví,
3. v pozměňování záznamů nebo dokladů
v rozporu se zvláštními právními předpisy,
4. v porušení povinností nebo překročení
působnosti územního celku stanovených
zvláštními právními předpisy,
5. v neodstranění nedostatků zjištěných
při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání
za předcházející roky, nebo
6. v nevytvoření podmínek pro přezkoumání
podle § 7 odst. 2, znemožňující splnit požadavky
stanovené v § 2 a 3.
Zpráva
o
výsledcích
přezkoumání
hospodaření roku 2009 Obce Jezeřany-Maršovice
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byla vyvěšena na úřední desce a nebyly k ní žádný
připomínky ani ze strany přítomných členů ZO.
Závěrečný účet byl schválen:
pro 6, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 12 :

Starosta předložil Smlouvu o dílo
na provedení stavby „Oprava hřbitovní zdi
v Jezeřanech – 4.etapa“ mezi obcí a společností
OSP, spol. s r.o., Moravský Krumlov, Okružní 394.
Termín dokončení stavby, tak jak uveden
ve smlouvě, nebude možno dodržet, protože
s opravou se bude muset počkat, až na sousedním
pozemku majitel provede sklizeň, bude možno
s opravou započíst teprve v měsíci září či říjnu
2010.
Starosta uvedl, že s ohledem na ustanovení čl.
3.2. a 3.3. této smlouvy nebude muset být smlouva
změněna dodatkem, protože v případě pokud
nebude možno stavbu realizovat v daném termínu
z důvodu překážky ze strany objednavatele, tak se
termín předání posouvá úměrně tomu, než bude
možno opravu zahájit.
Ing. Jan Slavík vznesl dotaz, kdo bude
provádět technický dozor, což ve smlouvě nebylo
vyplněno, takže ZO se dohodlo, že to bude
probíhat jak doposud a dozor provede starosta.
Smlouva o dílo byla schválena:
pro 6, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 13 :

Starosta předložil Smlouvu o dílo
na provedení stavby „Výměna oken v základní
a mateřské škole“ mezi obcí a společností Window
holding a.s., Lázně Toušeň, Hlavní 456.
Ve smlouvě není specifikována cena za I. a II.
etapu, je zde uvedena celková cena 636.934,-Kč.
ZO rozhodlo, že v této smlouvě nemusí být cena
za jednotlivé etapy uvedena a pověřilo starosty,
aby se společností Window holding a.s. dohodl
a podepsal Dodatek č. 1 k této smlouvě, kde
bude cena za jednotlivé etapy uvedena, v souladu
s tím, jak již dříve ZO rozhodlo, že v jednotlivých
etapách budou provedeny práce cca za 50%
celkové ceny.
Smlouva o dílo byla schválena:
pro 6, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 14 :

S ohledem na to, že se v rámci diskuse
členů ZO nepodařilo najít shodu na počet členů
zastupitelstva obce na volební období 2010 –
2014, nebylo o tomto hlasováno a projednání
tohoto bodu bylo přeloženo na příští zasedání ZO.

K bodu č. 15 :

Starosta uvedl, že minulý týden obdržel
geometrický plán zaměření dohodnutých hranic
opěrné zdi na Pérkách, tak jak bylo dohodnuto
s majiteli pozemků.
ZO souhlasilo s postupem, tak jak ho starosta
navrhl, když nejdříve je nutno s majiteli pozemků
jednat o vykoupení částí pozemků (jedná se o 5
vlastníků) a poté je potřeba nechat vypracovat
návrhy kupních smluv. Následně bude potřeba
rozhodnout o výběrovém řízení na dodavatele
stavby.

K bodu č. 16 :

Nebyly předneseny žádné zprávy předsedů
výborů.

K bodu č. 17 :

Starosta ve své zprávě uvedl:
a)
Příští týden bude osazena autobusová
čekárna v Maršovicích na točně, stavební práce
realizuje společnost OSP, spol. s r.o.
b)
Obdržel dopis od NADACE ČEZ o tom,
že správní rada nevyhověla žádosti o vybudování
oranžového hřiště.

duben - červen

c)
Uvedl, že má zájemce na zapůjčení
přísálí KD a požádal ZO, aby se vyjádřilo jaký
poplatek za zapůjčení má požadovat.
ZO starostovi doporučilo, aby za zapůjčení
požadoval vratné kauce (např. do 2.000,-Kč)
tak, aby bylo možno ihned inkasovat v případě
poškození či zničení inventáře. Znovu bylo
konstatováno, že je potřeba důkladně předávat
a přebírat zapůjčený majetek.
Cena za zapůjčení přísálí byla doporučena
ve výši 200,-Kč, v případě zapůjčení přísálí
a prostor bývalého OÚ 400,-Kč, a zapůjčení všech
prostor (včetně sálu) 600,-Kč + energie.
d)
Poskytl
finanční
příspěvek
Mysliveckému sdružení Sobotka, na základě
žádosti o finanční dotaci z rozpočtu obce, ve výši
3.000,-Kč na ceny pro dětský den, který se bude
konat dne 20.06.2010.
e)
Kontaktoval
pana
Kobylku
z Českých Budějovic, ohledně podání nabídky
na rekonstrukci obecních křížů (kontakt od obce
Rybníky), který přijede příští týden.
Paní Ludmila Vodičková předala starostovi
kontakt na pana Jiřího Marka z Medlova, který
se rovněž zabývá problematikou rekonstrukcí
památek.
Ing. Jan Slavík upozornil, že by v rámci těchto
oprav mohlo být provedena i úprava okolí těchto
křížů.

K bodu č. 18 :

Ing. Jan Slavík upozornil na skutečnost, že
by se měl nechat zafixovat strom nacházející se
vpravo od vchodu na hřbitov v Maršovicích, tak
aby mohl růst rovně.
Dále upozornil na to, zda by nebylo vhodné
provést takové opatření, aby nedocházelo
ke znečištění opravené kapličky v Maršovicích
od okolo projíždějících vozidel.
Starosta požádal členy ZO, aby se na místě
přesvědčili, jaké by bylo možno takové opatření
provést.

K bodu č. 19 :

Předseda návrhové komise Pavel Čáp
předložil návrh usnesení č. 6/2010 ze zasedání
ZO. Usnesení bylo po připomínkách a doplnění
schváleno.
Usnesení č. 6/2010 ze zasedání ZO bylo
schváleno:
pro 6, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 20 :

Starosta ukončil zasedání ZO v 19.00 hod.
Zapsal: Ing. Petr Slavík
Jan Šťastný, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Milan Šles, Pavel Čáp

5.

6.

7.
8.

na stavbu „SB-4709-335 Maršovice, přípojka
NN, Čápova.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezí obcí
Jezeřany-Maršovice a E.ON Distribuce a.s.,
na stavbu „Jezeřany, přípojka NN Slavík“.
6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezí obcí
Jezeřany-Maršovice a E.ON Distribuce a.s.,
na stavbu „Jezeřany, přípojka NN, Burjan“.
Příspěvek 14.900,- Kč Svazu chovatelů
Jezeřany-Maršovice na zakoupení 20 ks
dělených výstavních klecí.
Závěrečný účet obce Jezeřany-Maršovice
za rok 2009 ze závěrečným vyjádřením
že, byly zjištěny chyby a nedostatky, které
nemají závažnost nedostatků uvedených
pod písm. c) § 10 odst. 3 zákona 420/2004
Sb., o přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí.

9. Smlouvu o dílo č. 22/70/2010 s firmou OSP,
spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský
Krumlov na stavbu „Opravu hřbitovní zdi
v Jezeřanech-4. etapa“.
10. Smlouvu o dílo č. S007848 s firmou Window
Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně
Toušeň na stavbu „Výměna oken v základní
a mateřské škole“.

III. ukládá :

1. Starostovi podepsání dodatku ke SOD č.
S007848 s firmou Window Holding a.s., se
specifikaci ceny pro jednotlivé etapy pro rok
2010 a 2011.
2. Jednat s vlastníky dotčených pozemků
a nechat vypracovat kupní smlouvy
na odkupy pozemků při opravě opěrné zdi
na Pérkách.
Pavel Čáp, předseda návrhové komise
Jan Šťastný, starosta obce

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Termíny výměny řidičských průkazů
Rozhodujícím hlediskem pro výměnu dosavadních řidičských průkazů je datum vydání zapsané v těchto
průkazech. A jak je to s jejich povinnou výměnou ?
§ 134 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, novelizovaný zákonem č. 229/2005 Sb.,
stanoví tři lhůty pro povinnou výměnu dosavadních řidičských průkazů za průkazy nového vzoru:

•
•
•

pokud byl řidičský průkaz vydán v období od 1. července 1964 do 31. prosince 1993, musí jej
majitel vyměnit do 31. prosince 2007,
pro průkazy vydané v období od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 je výměna nutná do 31.
prosince 2010,
třetí skupinu tvoří řidičské průkazy vydané v období od 1. ledna 2001 do 30. 4. 2004; ty je
třeba vyměnit do 31. prosince 2013.

Pokud by řidič nedodržel příslušnou lhůtu stanovenou pro výměnu, pozbývá dosavadní řidičský průkaz platnosti. Je
proto třeba pamatovat na lhůty stanovené zákonem pro výměnu.

Výměna řidičských průkazů
Výměna dosavadních průkazů je jednoduchá záležitost. Majitel průkazu navštíví pracoviště zabývající se agendou
řidičských průkazů podle místa trvalého pobytu řidiče. Zde vyplní jednoduchý formulář a předloží
• občanský průkaz,
• dosavadní řidičský průkaz a
• jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm.
Zákon č. 361 požaduje, aby fotografie odpovídala podobě řidiče v době výměny řidičského průkazu a zobrazovala
řidiče v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě nejméně 1,3 cm (13 mm), v občanském
oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy. Výměna se provede zdarma; zákon o správních poplatcích totiž
stanoví, že výměna provedená na úřední příkaz (v daném případě je tak stanoveno zákonem), nepodléhá správnímu
poplatku.
Je vhodné nenechávat výměnu až na poslední dny lhůt stanovených zákonem č. 361; jen tak se lze vyhnout
případným návalům na správním úřadě.

Typ 4: 1994-1996 Povinná výměna: do 31.12.2010

Usnesení č.6/2010 ze zasedání
Zastupitelstva Obce Jezeřany-Maršovice ze
dne 17.6.2010
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí :

1. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
2. Zprávu starosty.

Typ 5: 1997-2000 Povinná výměna: do 31.12.2010

II. schvaluje:

1. Složení návrhové komise.
2. Rozpočtové opatření č. 4/2010
3. Finanční příspěvek SDH Jezeřany-Maršovice
na pokrytí nákladů při oslavě 85. let SDH
ve výši 6.000,- Kč.
4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezí obcí
Jezeřany-Maršovice a E.ON Distribuce a.s.,
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A je tu opět konec…
Konec čeho? No přece konec školního roku. A než se opravdu
rozejdeme ze školních lavic užívat si zasloužených prázdninových
dnů, vraťme se ještě k tomu, co se v deštivých jarních dnech dělo
ve škole.
Naposledy jsme se rozloučili uprostřed sportovního klání
na „Velikonočním turnaji“, po kterém jsme si užívali Velikonoc, kluci
bohaté pomlázky a holky, jak už bylo řečeno, nějaký ten šlehaneček
na zadeček. Ale teď už k další činnosti ve škole a školce.
15. dubna jsme i se školkou navštívili divadelní představení
„O princi Bojanovi“ v Moravském Krumlově. 30. dubna se nad školní
zahradou zatáhlo a k zemi se snesli malí čarodějové a čarodějnice,
těch tedy daleko více! Pro ty úplně nejmenší připravily paní učitelky
ze školky plno úkolů, se kterými jim pak pomohli i žáci ze školy.
Za všechny splněné úkoly čekala všechny odměna a celý čarodějný
slet byl ukončen táborákem s opékáním buřtíků.
5.
května
jsme
se na chviličku ocitli
v době husitské. To
když jsme byli pozváni
do ZŠ v Loděnicích
na šermířské představení
a povídání o době
husitské. A protože jsme
sportovci, do Loděnic
jsme se vydali krásným
pěším
výletem.
Pokud máte připojení
na internet, můžete si
prohlédnout fotografie
z této akce i z dalších
našich akcí ve fotogalerii
na webu obce.
13. května nás jako
každým rokem navštívila
herečka a profesorka
na JAMU paní Inka
Horáková s pohádkami
„O kocouru Mikešovi“.
Po
soutěžních
školních kolech pěvecké
soutěže nás naši malí
zpěváci reprezentovali
na soutěži „Miroslavský
skřivánek“ a nevedli
si špatně. Ze čtyř
zpívajících se Zuzka
Chlíbcová a Monička
Zoufalá umístily ve svých
kategoriích na třetích
místech a ani Markétka
Troppová a Veronika
Ecklová se mezi ostatními
zpěváčky neztratily.
30. května se měl
uskutečnit „Dětský den“,
ale počasí nepřálo, tak se
přesunul na další týden.
Mezitím si přímo 1. června naši žáci zasportovali na tradičním
„Jahodovém poháru“ v Olbramovicích. Chlapci v kopané obsadili 6. –
7. místo a dívky se probojovaly ve vybíjené až na nádherné 2. místo.
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Vodičkovi a Tomisovi
za dopravu na tento pohár. Další neděli se již počasí umoudřilo
a mohla se uskutečnit malá
„Dětská olympiáda“, kterou ve spolupráci s organizacemi v obci
a školou pořádala Školská rada. Všichni malí sportovci čestně
bojovali s vypětím všech sil a na konci si určitě zasloužili krásnou
medaili, diplom, odměnu a malé občerstvení. Pro žáky ze školy to byl
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výborný trénink na další již VIII. ročník „Olympiády malotřídních
škol“, která se tentokrát uskutečnila v Dolních Dubňanech 10.
června. K pěti vítězstvím, jednomu druhému a jednomu čtvrtému
místu jsme přidali další krásné 2. místo v celkovém umístění škol.
Na stupni nejvyšším, zlatém stála Zuzana Chlíbcová za běh na 60 m,
Eva Neuwirthová za běh na 600 m a skok do dálky. Na stupeň stříbrný
vystoupila Monika Zoufalá za běh na 50 m, Vilém Eckl za hod
kriketovým míčkem, Veronika Ecklová za běh na 600 m a na stupínek
bronzový vystoupila ještě Monika Zoufalá za skok do dálky. K tomu
všemu ještě přidala zlatou medaili naše dívčí štafeta na 5 x 100 m,
štafeta chlapců obsadila místo 4. Zkrátka – naši malí sportovci jsou
opravdu dobří !
18. června jsme opět navštívili školu v Loděnicích. Tentokrát
jsme byli pozváni na „Den za čistou Zemi“ s ekologickou tematikou,
který pro své mladší spolužáky a pro naše žáky, připravili starší
žáci z loděnické školy. Moc
děkujeme a na oplátku je
zveme zase k nám, na další
ročník „Olympiády naruby“,
která se uskuteční v úterý
29. června.
22. června jsme se
vydali na společný školní
výlet do Kralic a Náměště
nad Oslavou. V Kralicích
jsme si prohlédli památník
knihtisku,
v
Náměšti
zámek a odpoledne jsme
se vydali do doby Karla IV.
Po divadelním povídání
o tomto našem panovníkovi
si žáci vyzkoušeli, jak se
mlelo obilí v kamenném
mlýnku, jak se klepal
a spřádal len na plátno
a prohlédli si dobové zbraně,
výstroje a oblečení. Výlet
jsme zakončili na krásném
kamenném
mostě,
podobném tomu pražskému
Karlovu.
23. června ještě naši
šikovní matematici řešili
matematické
oříšky
na matematické olympiádě
„Lískulka“ ve Vedrovicích.
Ani tam se našich 8
soutěžících neztratilo.
A to už pomaličku
odstříháváme
poslední
centimetry z toho letošního
školního roku. Ještě si trošku
zasportujeme a už se budeme
na slavnostním společném
ukončení loučit s našimi
páťačkami, očekávat, jaká
překvapení všem přinese
vysvědčení, ale hlavně už se všichni budeme těšit na prázdniny, jako
naši čtvrťáci ve svých příspěvcích.
Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat všem, kteří škole
jakýmkoli způsobem pomohli během celého školního roku a všem
dětem i všem zaměstnancům popřát ty nejkrásnější zasloužené
prázdniny a dovolenou a po nabrání nových sil opět na shledanou
v novém školním roce 2010 – 2011!!!
Květoslava Bílová
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Ochutnávka vín
a pálenek domácích
pěstitelů
V sobotu 19.6. 2010 se uskutečnila již
třetí ochutnávka vín, pálenek a likérů našich
občanů.
Pěstitelé vinic a ovoce poskytli své
výrobky vín, různých druhů pálenek a likérů.
Ke koštování bylo od občanů přichystáno
32 vzorků bílých vín, 23 vzorků vín
červených, 35 vzorků pálenek z různých
druhů ovoce a 10 vzorků likérů. Do koštu
přispěli i vinařské společnosti, kteří mají
spojitost s naší obcí, Vinné sklepy Maršovice
v.o.s., Vinné sklepy – Rajhradské klášterní
a Vinařství Perla vín. Návštěvníci obdrželi
u vstupu se skleničkou na víno a na pálenku
hlasovací lístky, na které napsali číslo vzorků,
který jim nejvíce chutnal. Hlasovací lístky
byly sečteny, který vzorek měl nejvíce hlasů
byl vyhlášen šampionem.
V bílých vínech měla nejvíce hlasů Ledová
královna od Vinařství Perla vín.
V červených vínech obdržela nejvíce
hlasů Frankovka pana Pavla Kárníka ml.
V pálenkách vyhrála hruškovice
od Ing. Romana Chytrého a v likérech
malinový od paní Věry Čápové. Vítězové
obdrželi skleněné plakety a diplomy.
Na závěr bych chtěl poděkovat hlavně
všem těm vinařům a pěstitelům, kteří
poskytli své vzorky pro tuto ochutnávku,
všem těm, kteří pomáhali s přípravou
a naléváním vzorků, sponzorům a všem
návštěvníkům.  
Jan Šťastný
Foto: Ivana Musilová
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Společenská
kronika
od 1.4.2010 do 30.6.2010

vv Životní jubilea
50 let
Blanka Balatková
Lubomír Boudný
Petr Lazar
60 let
Pavel Ekl
65 let
Anna Kremláčková
Jan Slavík
70 let
Bohuslav Slavík
Jana Pelikánová
Jan Slavík
75 let
Vladimír Novotný
80 let
Marie Michalčíková
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší
a pevné zdraví do dalších let.

vv Sňatky
26.6.2010
Lenka Vaňková - Žďár nad Sázavou
a Rostislav Pešek - Jezeřany-Maršovice
Novomanželům přejeme hodně štěstí a lásky
na jejich společné cestě životem.

Oznámení řidičům
motorových vozidel

vv Úmrtí

Vzhledem k nejasnostem a různému
výkladu právních norem stran formy
a obsahu Posudku o zdravotním stavu
k řidičskému průkazu by bylo vhodné, aby
se občané starší 60 let včetně, řídící silniční
motorová vozidla, dostavili k nám co nejdříve
do příslušné ordinace ke kontrole, ev.
náhradě daného dokladu tak, aby vyhovoval
pro případnou kontrolu ze strany dopravní
policie.

Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou
soustrast.

MUDr. Jiří Růžička
PL pro dospělé
Olbramovice a okolí

Vladislav Lesonický
Eliška Šťastná
Josef Forman

vv Pohyb obyvatelstva
Přistěhovali se 3 občani
Zemřeli 3 občani
K 30.6.2010 mají Jezeřany-Maršovice 739
obyvatel
Jezeřany: 439
Maršovice: 300
Muži: 382
Ženy: 357
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