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ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Obsah:

Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 8/2010 ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
konaného dne 02.09.2010
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. 5/2010
5. Směnná smlouva mezi obcí a Janem a
Drahomírou Slavíkovými, bytem JezeřanyMaršovice 54, o výměně pozemků
6. Diskuse občanů
7. Územní studie zástavba „U Potůčku“,
Jezeřany-Maršovice
8. Informace MUDr. Růžičky o poskytování
pečovatelské služby
9. Smlouva o poskytnutí příspěvku a zajištění
pečovatelských služeb
10. Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování
systému IDS JMK
11. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy
na odkup pozemků pro stavbu „Splašková
kanalizace Jezeřany-Maršovice“
12. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi obcí a E.ON
Distribuce, a.s., na akci „Jezeřany-Maršovice,
kab.příp. NN, Procházka“
13. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi obcí a E.ON
Distribuce, a.s., na akci „Jezeřany, přípojka
NN, Břeň“
14. Kupní smlouvy – Mašková, Kubant
15. Vyčištění vodoteče společností BARABA
Brno, s.r.o.
16. Výběr dodavatele na opravy křížů
17. Zprávy předsedů výborů
18. Zpráva starosty
19. Různé
20. Usnesení
21. Závěr

K bodu č. 1 :
Starosta zahájil zasedání ZO v 17.00 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 programu nebyly žádné
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: Mgr. Petr Ekl
členové: Dana Novotná
Petr Badin
Návrhová komise byla schválena:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
Starostou byli určeni:
zapisovatel: Ing. Petr Slavík
ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Slavík
Pavel Čáp

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 :
S návrhem rozpočtového opatření (RO) č.
5/2010 seznámila ZO účetní Pavlína Slavíková.
RO bylo předloženo v písemné podobě.
V RO jsou navýšeny rozpočtové příjmy
zejména poplatek za psy (o 500,-Kč), správní
poplatky (o 2.000,-Kč), prodej obecního dřeva (o
61.000,-Kč) a příspěvky sponzorů na ochutnávku
vín ( 14.000,-Kč).
Ve výdajích byly sníženy výdaje na opravu
a údržbu silnic (o 44.700,-Kč) a tyto prostředky
byly převedeny na jiné paragrafy a dále je zde
zahrnut příspěvek pro TJ Jezeřany-Maršovice
(25.000,-Kč), navýšení výdajů za veřejné osvětlení
– elektřina (o 14.000,-Kč), výdaje na činnost SDH
Jezeřany-Maršovice (cca 50.000,-Kč).





Informace obecního úřadu
Zasedání ZO č. 7/2010 ze dne
22.7.2010
Zasedání ZO č. 8/2010 ze dne
2.9.2010



Příspěvky:
A je tu opět škola
Výsledky voleb do zastupitelstva
obce
Fotky z hodů 2010



Společenská kronika
od 1.7.2010 do 31.10.2010




RO č. 5/2010 bylo schváleno:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 5 :
Starosta předložil návrh Směnné smlouvy
mezi obcí a Janem a Drahomírou Slavíkovými,
bytem Jezeřany-Maršovice 54, o výměně pozemků
a konstatoval, že záměr směnit uvedené pozemky
byl řádně vyvěšen na úřední desce. Jedná se o
směnu v k.ú. Jezeřany, obecního pozemku p.č.
1491/2 díl a) o výměře 5 m2 a pozemku p.č. 3/3
o 4 m2.
Směnná smlouva byla schválena:
pro 10, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 6 :
V diskusi občanů vystoupila ředitelka školy
Mgr. Květoslava Bílová, která uvedla:
a) byla provedena 1. etapa výměny oken
v budovách ZŠ a MŠ s tím, že ředitelka nebyla
spokojena s postupem pracovníků společnosti,
která výměnu oken realizovala, když nedali vůbec
vědět, která okna budou měnit, kdy přijedou a
jejich pracovníci přespávali v budově školy. Po
předání díla byly již realizovány dvě reklamace
otvírání větraček u dvou oken (bylo již opraveno)
a byly reklamovány dva špatně usazené parapety
(tato oprava nebyla doposud provedena).

Ze strany členů ZO byly vzneseny doplňující
dotazy a následně doporučeno ředitelce školy,
aby požadovala odstranění nedodělků ještě před
zaplacením faktury.
b) byl zahájen školní rok 2010-2011, kdy
do školky chodí 22 dětí, z toho 2 na 4 hodiny.
Do školy chodí 29 žáků z toho 8 žáků 1. třídy.
Funguje družina, výuka hry na hudební nástroje,
náboženství a od října budou probíhat zájmové
kroužky. Ředitelka vyzvala a požádala občany,
kteří by měli zájem vést nějaký kroužek, aby se jí
přihlásili.
c) dětské hřiště u školky, které je zároveň
veřejným hřištěm, je „využíváno“ i jinými osobami
než dětmi. Došlo k poškození houpačky, v areálu
se nacházejí odpadky a nedopalky cigaret. Učitelky
z MŠ musí prostor vždy zkontrolovat a odpadky
odstranit, aby nedošlo k úrazu dětí.
Problém by bylo potřeba řešit, proto starosta
přislíbil opravu brán do areálu, aby se mohl areál
školy ve stanovenou dobu zamykat.Je potřeba,
aby se na hřišti zdržovaly pouze děti, kterým je
hřiště určeno.
d) bylo by vhodné provést úklid na půdě MŠ,
kde se nachází zejména staré lavice. Úklid by mohl
být proveden prostřednictvím pracovníků OÚ.
Starosta přislíbil realizaci a přistavení
kontejneru
e) pracovníky společnosti INCO Brno a.s.
byla pro potřeby školy vyrobena plechová skříň
na uložení archivních materiálů.

K bodu č. 7 :
Starosta předložil na odbor výstavby a
územního plánování MěÚ Moravský Krumlov
územní studie zástavba „U Potůčku“. Tuto studii
je potřeba schválit OZ a poté bude zapsána do
územního plánu obce.
Ing. Jan Slavík vznesl dotaz zda byla studie
projednána v ZO.
Starosta sdělil, že byla již členům ZO
předložena.
Z následné diskuse vyplynulo, že starosta
tuto studii předložil členům ZO, ale mimo
zasedání ZO.
Poznámka : v 17.45 hod. se dostavil Ing.David
Tesař, takže je přítomno 11 členů ZO.
Starosta uvedl, že je možné studii projednat
na dnešním zasedání nebo až příště. Když Ing.
Jan Slavík navrhl, aby studie byla projednána
na příštím zasedání ZO, uvedl, že územní studie
zástavba „U Potůčku“ předkládá ZO s tím, že bude
projednána na příštím zasedání .

K bodu č. 8 :
MUDr. Jiří Růžička zaslal na OÚ oznámení
rozšíření námi poskytovaných služeb v rámci
praxe od 1.10.2010. Jedná se o pečovatelskou
službu v sociální oblasti - terénní sociální službu,
která doplňuje zdravotní ošetřovatelskou péči.
ZO vzalo tuto informaci na vědomí.

K bodu č. 9 :
Starosta obdržel od pracovnice Centra
sociálních služeb Znojmo, paní Kolaříkové,
vyúčtování za pečovatelky, které poskytovali
sociální službu občanům naší obce. Částky na
tyto služby byly značné a bylo uvedeno, že pokud
obec s centrem neuzavře smlouva o poskytnutí
příspěvku a zajištění pečovatelských služeb, tak
bude muset rozdíl mezi vynaloženými náklady
a příspěvkem od státu, uhradit rodina občana,
kterému byla služby poskytnuta.
Ing. Petr Slavík uvedl, že v případech, kdy
bude poskytována sociální služba občanům a
bude předpoklad, že by se obec měla podílet
na financování, tak by mělo ještě před tím
proběhnout jednání mezi zástupcem obce,
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občanem (jeho rodinou) a pečovatelskou službou,
kde by bylo již předem dohodnuto, jaké služby
budou poskytovány a jak velký by měl být
příspěvek obce.
Opět zazněl požadavek, aby se obec postarala
zejména o občany, kteří nemají vlastní rodinu
nebo někoho kdo by se o ně postaral.
Starosta navrhl, aby ZO Smlouvu o
poskytnutí příspěvku a zajištění pečovatelských
služeb neschválilo.
Smlouva nebyla schválena:
pro neschválení 11, proti 0, zdrželo se 0 členů
ZO.

K bodu č. 10 :
Starosta předložil návrh Dodatku č. 1 Smlouvy
o zajištění financování systému IDS JMK, ze
dne 25.09.2006 mezi obcí a Jihomoravským
krajem. Obec ze svého rozpočtu do rozpočtu
kraje poskytuje příspěvek na standart dopravní
obslužnosti.
Příspěvek obce by se měl zvýšit pro rok 2010,
s účinností od 01.07.2010, na částku 45,-Kč na
obyvatele + finanční příspěvek 5,-Kč na obyvatele,
protože byly k systému IDS připojeny i linky na
Znojmo a Pohořelice.
Dodatek smlouvy byl schválen:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 11 :
Starosta uvedl, že v současné době je
zpracováván projekt splaškové kanalizace pro
stavební řízení a je potřeba uzavřít s majiteli
pozemků na kterých budou vybudovány pevné
stavby -zpevněná komunikace a čerpací stanice (v
Maršovicích na Horních loučkách a v Jezeřanech
na Dolních loučkách) smlouvy o uzavření budoucí
kupní smlouvy. Vlastní prodej pozemků by se
měl uskutečnit po realizaci, zaměření stavby a
kolaudačním rozhodnutí.
Starosta jednal se všemi vlastníky pozemků,
tito vyslovili souhlas s prodejem, ale někteří
požadovali částku 35,- a někteří 50,-Kč ze m2.
Proto starosta navrhl, aby všem byla vyplacena
vyšší kupní cena. Došlo by ke zvýšení nákladů z
11.000,-Kč na 16.000,-Kč.
Při jednání s vlastníky pozemků se však
vyskytl problém, protože paní Eva Zoufalá
definitivně odmítla pozemek prodat, proto bude
nutné za pomoci projektantů zvolit jiné umístění
čerpací stanice v Jezeřanech.
Paní Ludmila Vodičková (pracovnice
MěÚ Pohořelice) uvedla, že stavební úřad na
základě pouze smlouvy o smlouvě budoucí
stavební povolení nevydá a že dle rozhodnutí
Jihomoravského kraje stavební povolení bude
vydávat stavební úřad v Pohořelicích.
Starosta namítl, že dle sdělení projektantů je
taková smlouva dostatečná a že dle jeho názoru
stavební povolení bude vydávat stavební úřad v
Moravském Krumlově, nicméně se bude znovu o
tomto informovat.
K ceně 50,-Kč ze m2 pozemků pro stavby
týkající se splaškové kanalizace nebyly připomínky
či námitky.
Cena byla schválena:
pro 10, proti 0, zdržel se 1 člen ZO
Následně starosta předkládal ZO jednotlivé
smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, které
ZO postupně schválilo:
Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy s
Jiřím a Věrou Ruibarovými, Jezeřany-Maršovice
238, pozemek p.č. 1293/2, v k.ú. Jezeřany, 85 m2
Smlouva byla schválena:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO
Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy
s Miroslavem Procházkou, Jezeřany-Maršovice
264, pozemek p.č. 1254 a 1257, v k.ú. Jezeřany,
54 m2
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Smlouva byla schválena:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO
Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy s
Jiřím Blažkou, Jezeřany-Maršovice 272, pozemek
p.č. 1246 a 1249, v k.ú. Jezeřany, 44 m2
Smlouva byla schválena:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO
Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy
s Janem Pelikánem, Jezeřany-Maršovice 88,
pozemek p.č. 1265, v k.ú. Jezeřany, 19 m2
Smlouva byla schválena:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO
Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy
s Josefem Janíčkem, Jezeřany-Maršovice 142,
pozemek p.č. 1262, v k.ú. Jezeřany, 19 m2
Smlouva byla schválena:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO
Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy
s Janem a Blaženou Světlíkovými, JezeřanyMaršovice 8, pozemek p.č. 1270, v k.ú. Jezeřany,
36 m2
Smlouva byla schválena:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO
Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy
s Jiřím Šlesem, Marií Šlesovou, JezeřanyMaršovice 50 a Jiřinou Španielovou, Tyršova
36,691 83 Drnholec, pozemek p.č. 1278, v k.ú.
Jezeřany, 37 m2
Smlouva byla schválena:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO
Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy
s Danou Maštalířovou, Slunečná 27, 664 91
Ivančice, a Blankou Zanzinger, JezeřanyMaršovice 77, pozemek p.č. 1273, v k.ú. Jezeřany,
37 m2
Smlouva byla schválena:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 12 :
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí
a E.ON Distribuce, a.s., na akci „JezeřanyMaršovice, kab.příp. NN, Procházka“, upravuje
vztahy po vybudování přípojky nízkého napětí
přes obecní pozemek k rodinnému domku
č.p. 245, vlastníka Jiřího Procházky, za částku
1.000,-Kč.
Smlouva byla schválena:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 13 :
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí a
E.ON Distribuce, a.s., na akci „Jezeřany, přípojka
NN, Břeň“, upravuje vztahy po vybudování
přípojky nízkého napětí přes obecní pozemek k
rodinnému domku č.p 45 pana Břeně, za částku
2.000,-Kč.
Smlouva byla schválena:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 14 :
Výstavba RD v lokalitě „Za kostelem“:
JUDr. Zdeněk Konopčík, advokát, na
základě plné moci, vypracoval Předžalobní
výzvu - ke splnění závazků z kupní smlouvy
spojené s osobním závazkem předkupního práva,
smluvní pokuty 200.000,-Kč, kterou zaslal paní
Dagmar Maškové ohledně prodeje pozemku p.č.
1216/152, v k.ú. Jezeřany. Jmenovaná by se měla
k věci vyjádřit do pěti dnů po obdržení této výzvy.
Pan Jaromír Kubant je stále zapsán na
katastru nemovitostí jako vlastník pozemku a
tedy s ním nelze zahájit řízení. V rozhovoru, který
s ním měl starosta jmenovaný uvedl , že stavbu
zkolauduje, tak jak je uvedeno ve smlouvě.
ZO vzalo tyto informace na vědomí.

K bodu č. 15 :
Starosta kontaktoval jednatele společnosti
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BARABA Brno, s.r.o., Ing. Milana Čecha, ohledně
odbagrování nánosu v prostoru u vyústění
kanalizace v Maršovicích a vyčištění vodoteče v
Jezeřanech od transformátoru přes celou náves.
Nabídková cena přesáhla částku 100.000,-Kč, což
by předpokládalo vyhlásit výběrové řízení.
Starosta uvedl, že rovněž kontaktoval
zástupce společnosti Zemědělská a hospodářská
správa Třebíč, která má vodoteč ve správě, s tím,
zda by se nepodíleli na vyčištění vodoteče. Bylo
mu sděleno, že nejsou peníze.
Ing. David Tesař požadoval, aby došlo k
prodloužení zatrubnění dešťové kanalizace v
Maršovicích, alespoň o 8 metrů, což odpovídá
dvěma skružím o šířce 4 metry, které má obec ve
vlastnictví. Ohledně vyčištění vodoteče by měly
být kontaktovány i jiné společnosti či podnikatelé,
kteří by mohli práce provést laciněji.
V následné diskusi ZO bylo rozhodnuto, že
starosta zjistí možnosti a provedení prodloužení
kanalizace, jak to požaduje Ing. David Tesař, s tím
že vybagrovaný prostor za kanalizací bude řádně
zajištěn oplocením, tak aby nedošlo k nějakému
úrazu. Cena za práce by neměla přesáhnout
částku 50.000,-Kč.
Vyčištění vodoteče přes náves v Jezeřanech
bude provedeno zejména za obecním úřadem a v
prostoru návsi, v místech kde vyúsťuje kanalizace
od silnice. Práce budou provedeny za zbývající
peníze nebo pracovníky obecního úřadu.
Úprava kanalizace do částky 50.000,-Kč byla
schválena:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 16 :
Na oslovení ohledně opravy obecních křížů Hraniční kříž v Jezeřanech a Kříž na hřbitově v
Maršovicích, zaslala cenovou nabídku společnost
Marston-CZ s.r.o., Vinohradská 76, Brno.
Nabídku dále zaslal pan MgA. Bohdan
Jeřábek, Tábor 48, 602 00 Brno. Pan Vojáček měl
nabídku již z doby, kdy posuzoval jednotlivé kříže.
Ing. Petr Slavík uvedl, že ZO na svém
zasedání ze dne 26.05.2010 rozhodlo, že každá
oprava bude posuzována jako jednotlivá akce a
tedy je potřeba s ohledem na vnitřní směrnice č.
1/2009 pro evidenci veřejných zakázek a zadání
veřejných zakázek malého rozsahu obce JezeřanyMaršovice (dále je „směrnice“) a s ohledem na
stanovenou předpokládanou hodnotu zakázky
opravy postupovat dle čl. 4 směrnice a za realizaci
je plně odpovědný starosta obce, pokud by si ZO
nevymínilo jinak.
S ohledem na tyto skutečnosti ZO doporučilo
starostovi, aby kontaktoval pana Vojáčka, aby
upřesnil svoji nabídku a aby starosta konzultoval
s Ing. Andreou Stejskalovou, pracovnicí odboru
školství a kultury MěÚ , která má problematiku
památek na starost, specifikaci prací, které je
nutno při opravě křížů provést, tak aby se daly
jednotlivé nabídky mezi sebou posoudit a vybrat
tu nejlepší.

K bodu č. 17 :
Ing. Jan Slavík – předseda kontrolního
výboru
Kontrolní výbor ve dne 17.08. až 31.08.2010
prováděl kontrolu plnění úkolů z usnesení
zastupitelstva obce ve volebním období 20062010. Z této kontroly byl vyhotoven zápis, jeho
součástí je i kontrolní seznam úkolů ZO 20062010. Se zprávou Ing. Jan Slavík seznámil ZO a
požádal, aby zápis byl součástí zápisu z dnešního
zasedání ZO.
Součástí zápisu je i přehled zjištěných
nedostatků, kde jako první nedostatek je uvedeno
plnění úkolu z usnesení č. 6 z roku 2006, kdy
nebylo možné dohledat plnění úkolu, protože
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jak bylo zjištěno, byla chybně v úkolu uvedena
p.č. pozemků. Tuto skutečnost měl kontrolnímu
výboru starosta vysvětlit.
Návrh opatření byl dbát důsledně na
zapisování správných a relevantních údajů při
pořizování dokumentů ZO – zápisu a usnesení.
Starosta ve svém vyjádření požadoval změnit
uvedený zápis, protože uvedený úkol splnil, jak
je doloženo v zápise ze zasedání ZO č.7/2006, ze
dne 18.12.2006.
Ing. Petr Slavík uvedl, že uvedený nedostatek
směřuje spíše k tomu, že úkol byl chybně uveden v
usnesení než k tomu, že by nebyl splněn. Chybné
uvedení parcelních čísel přikládá k tomu, že při
svém jednání ZO vycházelo z podkladů, které
neodpovídaly stávajícímu stavu.

K bodu č. 18 :
Starosta ve své zprávě uvedl:
Na jeho popud zpracoval pan Zdeněk Burjan
cenovou nabídku na opravu oplocení u školy,
kdy oprava jednoho pole plotu by stálo 600,-Kč,
celkem 23.000,-Kč bez nátěru.
ZO konstatovalo, že plot je v havarijním stavu
a je potřeba ho opravit včetně natření.
Oprava plotu byla schválena:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 19 :
Ing. David Tesař upozornil, že v areálu školky
zůstala posečená tráva a je potřeba ji co nejdříve
odvést.
Starosta uvedl, že pracovníci OÚ zde museli
trávu po sečení zapomenout odklidit a přislíbil
nápravu.
Petr Badin požádal, zda by nemohl být správce
silnice upozorněn na díry na silnici vedoucí obcí a
zda bude rozšířena plocha zastávky u kostela, tak
jak o tom bylo jednáno na minulém zasedání ZO.
Starosta uvedl, že silnice jsou opravovány
dvakrát ročně. Co se týká zastávky, tak dle něho
tam zas tolik lidí nenastupuje, ale domluví
dopravu a nechá dovést panel,
ZO znovu otevřelo otázku zda uvedená
zastávka, která byla dočasně přemístěna by
se neměla raději vrátit na původní místo a její
umístění na nové místo by se nemělo realizovat
až při celkové úpravě silnice v obci. ZO rozhodlo
hlasovat a odsouhlasilo, aby starosta požádal o
vrácení zastávky na původní místo.
Vrácení zastávky bylo schváleno:
pro 9, proti 0, zdrželi se 2 členové ZO
Ing. David Tesař upozornil na to, aby byla
po reklamaci dokončena oprava kapličky v
Maršovicích tak, aby co nejméně byl poznat
přechod mezi opravenou a původní omítkou.
Pavel Čáp vznesl dotaz, kdy začne další etapa
opravy hřbitovní zdi v Jezeřanech.
Starosta odpověděl, že koncem září by měly
práce začít.
Ludmila Vodičková vznesla dotaz, zda by
nemohlo být vyhrazeno další místo v obci na
kontejnery pro tříděný odpad.
ZO se shodlo, že by bylo vhodné tuto věc
řešit.
Ing. Jan Slavík vznesl dotaz, kdy vyjde
Zpravodaj.
Starosta odpověděl, že po hodech, tedy
začátkem října.

K bodu č. 20 :
Předseda návrhové komise Mgr. Petr Ekl
předložil návrh usnesení č. 8/2010 ze zasedání
ZO. Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 8/2010 bylo schváleno:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
K bodu č. 21 :
Starosta závěrem uvedl, že se jedná o poslední
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zasedání ZO v tomto volebním období a proto
děkuje členům ZO za vykonanou práci pro obec.
Zasedání ZO ukončil v 21.00 hod.
Zapsal: Ing. Petr Slavík
Jan Šťastný, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Slavík
Pavel Čáp

Usnesení č. 8/2010 ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice
ze dne 2. 9. 2010
Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí:
1. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
2. Informaci MUDr. Růžičky ohledně poskytnutí
pečovatelských služeb.
3. Předložení územní studie Zástavba „U
Potůčku“, Jezeřany – Maršovice.
4. Předžalobní výzvu ke splnění závazků z kupní
smlouvy advokáta JUDr. Zdeňka Konopčíka
paní Dagmar Maškové, Hřbitovní 200, 664
63 Žabčice.
5. Cenovou nabídku firmy BARABA Brno, s.r.o.,
Petlákova 552/25, 620 00 Brno na vyčištění
vodoteče v Jezeřanech – Maršovicích.
6. Cenové nabídky firmy MARSTON-CZ,
s.r.o., Hvězdárenská 2, 616 00 Brno a MgA.
Bohdana Jeřábka, Tábor 48 d, 602 00 Brno na
restaurování kamenných křížů.
7. Zprávu předsedy kontrolního výboru.
8. Zprávu starosty.

II. schvaluje:
1. Složení návrhové komise.
2. Rozpočtové opatření č. 5/2010.
3. Směnnou smlouvu mezi obcí a Janem
a Drahomírou Slavíkovými, Jezeřany –
Maršovice 54 o výměně pozemků par. č.
1491/2 díl „a“ o výměře 5 m2 v k. ú. Jezeřany
a par. č. 3/3 o výměře 4 m2 v k. ú. Jezeřany.
4. Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování
systému IDS JMK.
5. Cenu 50,- Kč/m2 pro výkup pozemků na
stavbu „Splašková kanalizace Jezeřany
– Maršovice“.
6. Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy
na odkup pozemků pro stavbu „Splašková
kanalizace Jezeřany – Maršovice“ s Jiřím a
Věrou Ruibarovými, Jezeřany – Maršovice
238, par. č. 1293/2 o výměře 85 m2.
7. Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy
na odkup pozemků pro stavbu „Splašková
kanalizace Jezeřany – Maršovice“ s panem
Miroslavem Procházkou, Jezeřany –
Maršovice 264, par. č. 1254 a 1257 o výměře
54 m2.
8. Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy
na odkup pozemků pro stavbu „Splašková
kanalizace Jezeřany – Maršovice“ s panem
Jiřím Blažkou, Jezeřany – Maršovice 292,
par. č. 1246 a 1249 o výměře 44 m2.
9. Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy
na odkup pozemků pro stavbu „Splašková
kanalizace Jezeřany – Maršovice“ s panem
Janem Pelikánem, Jezeřany – Maršovice 58,
par. č. 1265 o výměře 19 m2.
10. Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy
na odkup pozemků pro stavbu „Splašková
kanalizace Jezeřany – Maršovice“ s panem
Josefem Janíčkem, Jezeřany – Maršovice
149, par. č. 1262 o výměře 19 m2.
11. Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy
na odkup pozemků pro stavbu „Splašková
kanalizace Jezeřany – Maršovice“ s Janem a

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

Blaženou Světlíkovými, Jezeřany – Maršovice 8, par. č. 1270 o výměře
36 m2.
Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemků pro
stavbu „Splašková kanalizace Jezeřany – Maršovice“ s panem Jiřím
Šlesem a paní Marií Šlesovou, Jezeřany – Maršovice 50 a s paní Jiřinou
Španielovou, Tyršova 429/36, 691 83 Drnholec, par. č. 1278 o výměře
37 m2.
Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemků pro
stavbu „Splašková kanalizace Jezeřany – Maršovice“ s paní Danou
Maštalířovou, Slunečná 1279/27, 664 91 Ivančice a s paní Blankou
Zainziger, Jezeřany – Maršovice 77, par. č. 1273 o výměře 37 m2.
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí a
E.ON Distribuce, a.s., na akci „Jezeřany – Maršovice, kabelová přípojka
NN, Procházka“.
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí a
E.ON Distribuce, a.s., na akci „Jezeřany – Maršovice, kabelová přípojka
NN, Břeň“.
Provedení úpravy vyústění kanalizace v Maršovicích na Dolním konci v
hodnotě do 50.000,- Kč.
Opravu plotu podél chodníku k základní a mateřské škole v hodnotě
do 30.000,- Kč.
Podání žádosti o přemístění zastávky Maršovice – škola na původní
místo.

Zápis þ. 7/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce
JezeĜany - Maršovice konaného dne 22.07.2010

Program:
1/ Úvod, zahájení.
2/ Volba návrhové komise, urþení zapisovatele a ovČĜovatele zápisu.
3/ VyjádĜení ovČĜovatele zápisu z minulého zasedání zastupitelstva.
4/ Žádost TČlovýchovné jednoty o finanþní pĜíspČvek na svČtelnou þasomíru.
5/ SmČnná smlouva mezí obcí a Janem a Drahomírou Slavíkovými, JezeĜany-Maršovice 54
o výmČnČ pozemku.
6/ Kupní smlouva mezí obcí a Janem a Martinou Slavíkovými, Gorazdova 4, Brno o prodeji
obecních pozemkĤ.
7/ Kupní smlouva mezí obcí a Pavlem a Martinou Slavíkovými, Horní 222, Úžice o prodeji
obecního pozemku.
8/ Smlouva o zajištČní peþovatelské služby a poskytnutí pĜíspČvku mezí obcí a Centrum
sociálních služeb Znojmo.

III. neschvaluje:
1. Smlouvu o zajištění pečovatelské služby a poskytnutí příspěvku na
provoz Centra sociálních služeb Znojmo, př. org., U lesíka 3547/11, 669
02 Znojmo.

9/ Diskuse obþanĤ.
10/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpoþtu JMK v rámci Programu rozvoje venkova ve výši
160.000,- Kþ na „Oprava hĜbitovní zdi v JezeĜanech-4. etapa“.
11/ Stanovení poþtu þlenĤ zastupitelstva obce na volební období 2010-2014.

IV. ukládá:
Starostovi obce:
1. Oslovit BcA. Petra Vojáčka ohledně specifikace cenové nabídky na
opravu křížů.
2. Požádat Ing. Andreu Stejskalovou z Odboru školství a kultury MěÚ
Moravský Krumlov o odbornou radu ve věci restaurování křížů.
3. Zajistit opravu plotu podél chodníku k základní a mateřské škole.
4. Podat žádost o přemístění zastávky Maršovice – škola na původní
místo.

12/ Zprávy pĜedsedĤ výborĤ.
13/ Zpráva starosty.
14/ RĤzné.
15/ Usnesení.
16/ ZávČr.

Mgr. Petr Eckl, předseda návrhové komise
Jan Šťastný, starosta obce

Použité zkratky jmen zastupitelĤ:

K bodu þ. 4 :

JŠ – Jan ŠĢastný, MŠ – Milan Šles, RŠ – Radek Šles, ZE – ZdenČk Ekel, PS – Ing. Petr
Slavík, DN – Dana Novotná, Pý – Pavel ýáp, PB – Petr Badin, PE – Mgr. Petr Eckl, JS –
Ing. Jan Slavík, DT – Ing. David TesaĜ.

Starosta pĜedložil žádost TČlovýchovné jednoty o finanþní pĜíspČvek ve výší 25.000 Kþ na
svČtelnou þasomíru.
Diskuze:

K bodu þ. 1 :

ZE: Dotázal se, kde bude zaĜízení umístnČno.

Starosta obce zahájil zasedání ZO v 17.05 hod. a konstatoval, že zasedání bylo ĜádnČ
svoláno, je pĜítomno 11 þlenĤ ZO (viz. prezenþní listina) a zasedání je usnášeníschopné.

RŠ: Jedná se o digitální zaĜízení, které zobrazuje skóre a herní þas zápasu. Je ovládáno na
dálkové ovládání. PĜesné místo umístnČní na hĜišti ještČ není známo, pravdČpodobnČ za
jednou z branek a také dle pĜání divákĤ. Tabule je pĜenosná a venku by byla umístnČna jen
po dobu zápasĤ.

PĜítomné seznámil s programem zasedání ZO a navrhl ho ke schválení.
Nebyly žádné pĜipomínky ani doplnČní.

JS: BlahopĜál fotbalistĤm k úspČchu pĜi postupu do okresního pĜeboru. Dotázal se kolik
sponzorĤ má TJ, zda ostatní sponzoĜi byli také osloveni s touto žádostí a jak velký je podíl
obce z celkovČ pĜijatých sponzorských darĤ.

Program byl schválen.
11 pro – 0 proti - 0 se zdrželo

RŠ: TJ má následující sponzory: Obec JezeĜany-Maršovice, Agrospol, spo. s r.o., INCO
Brno, a.s., JAVAZD s.r.o., Novotný Vlastimil, TOPENÍ - VODA – PLYN a JiĜí Slepiþka zemČvrtné práce, protlaky pod inženýrskými sítČmi a odstĜely. Celkový rozsah pĜijatých
sponzorských darĤ není znám. Obec je jistČ sponzor s nejvyšší finanþní þástkou. Ostatní
sponzoĜi spíše pomáhají jinak než pĜímo finanþnČ, napĜ. protislužbou. TJ žádalo o dotaci na
tuto þasomíru spoleþnost FORTUNA, která žádost zamítla z dĤvodu velkého poþtu zájemcĤ
o dotaci. Ostatní sponzoĜi TJ nebyli osloveni..

K bodu þ. 2 :
Starosta navrhl složení návrhové komise:
pĜedseda:

Radek Šles

þlenové:

ZdenČk Ekel a Pavel ýáp

JS: Požádal o podání upĜesĖujících informací ke vzniku nových fotbalových stránek TJ, o
nichž bylo informováno na obecních stránkách.

Návrhová komise byla schválena.
11 pro - 0 proti – 0 se zdrželo

RŠ: Nejedná se o oficiální stránky TJ, výbor TJ toto ani neprojednával. Jedná se jen o vlastní
iniciativu nČkterých hráþĤ. Oficiální stránky TJ jsou ty na obecních stránkách, které beze
zmČn budou dále pokraþovat.

Starostou byli urþeni:

JS: Je v zájmu obce, a ještČ za situace, kdy obec je nejvČtším sponzorem TJ, aby oficiální
stránky TJ zĤstaly na obecním webu, na kterém již od zaþátku je vytvoĜena vlastní
subdoména pro TJ: tj.jezerany-marsovice.cz, Z takovéhoto uspoĜádání webu neprofituje jen
obec, ale i samotná TJ. Kdyby byl zájem ze strany TJ nebo tČch hráþĤ co založili vlastní
stránky, mĤže být stejný rozsah a uspoĜádání informací na oficiálních stránkách stejný jako
na tČch hráþských a také se mĤže zapracovat na grafice. Byla by tak zajištČna kontinuita
stránek TJ do budoucnosti, stránky by mČly více pĜispČvovatelĤ a kompletní profesionální
podporu, jako u stránek obecních.

zapisovatel: Ing. Jan Slavík
ovČĜovatelé zápisu: Ing. David TesaĜ a Petr Badin
K bodu þ. 3 :
Milan Šles jako ovČĜovatel zápisu z minulého zasedání ZO konstatoval, že zápis byl ĜádnČ
vyvČšen na úĜední desce OÚ a pokud je mu známo, nebyly k nČmu vzneseny žádné
pĜipomínky.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

PS: PĜedeslal, že finanþní výbor na svém posledním zasedání tuto žádost projednával.
Rozpoþtová položka na finanþní pĜíspČvky obce je témČĜ vyþerpána, a tak bude po schválení
tohoto pĜíspČvku nutné položku navýšit rozpoþtovým opatĜením. Sám za sebe konstatoval,
že tento pĜíspČvek mĤže být brán jako odmČna za reprezentaci obce a jistČ bude ještČ vČtší
zviditelnČní obce v rámci okresního pĜeboru.
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JŠ: Uvedl jako pokladník TJ, že pĜedchozí obecní pĜíspČvek na þinnost TJ v roce 2010 ve
výši 50.000 Kþ je již témČĜ vyþerpán.

Diskuze:
JS: Zastupitelstvo má schvalovat finální podobu dokumentĤ, v tomto pĜípadČ smluv. Body,
které tam chybí mohl starosta už pĜed jednáním ZO doplnit a odsouhlasit s kupujícími.

JS: PĜedložil návrh, aby v pĜípadech, kdy obec z celé nebo vČtšinové þásti finanþnČ pĜispívá
na poĜízení jakéhokoliv majetku nebo zaĜízení, bylo toto vhodnou formou komunikováno napĜ. oznámením na stránkách pĜíjemce dotace, umístnČním informace na majetku nebo
zaĜízení samotném, apod.

Smlouva byla schválena s doplnČním.
10 pro - 0 proti – 1 se zdržel

RŠ: JistČ nebude problém tento návrh aplikovat pĜi poĜízení þasomíry. TJ uvažovalo o
poĜízení reklamní tabule pro sponzory, ale zatím to nebylo dotaženo do konce.
K bodu þ. 7 :
PS: Již dĜíve byli osloveny i jiné subjekty s možností stát se sponzorem TJ, ale nikdo
z oslovených zájem neprojevil.

Starosta pĜedložil návrh kupní smlouvy mezí obcí a Pavlem a Martinou Slavíkovými, Horní
222, Úžice o prodeji obecního pozemku s par. þ. 2/14 o výmČĜe 220 m2 za cenu 7.700 Kþ.
Uvedl, že se jedná o návrh kupujících a podle zvyklostí a náležitostí v nich chybí ustanovení
o:

Žádost o finanþní pĜíspČvek byly schválena.
11 pro - 0 proti – 0 se zdrželo

•
•
•

K bodu þ. 5 :
Starosta pĜedložil návrh smČnné smlouvy mezí obcí a Janem a Drahomírou Slavíkovými,
JezeĜany-Maršovice 54 o výmČnČ pozemkĤ. Uvedl, že po geometrickém zamČĜení se zjistilo,
že na dotþený pozemek nebyl schválen zámČr obce o jeho smČnČ. Proto navrhuje schválit a
vydat nový zámČr obce na smČnu obecního pozemku par. þ. 1491/2 o výmČĜe 5 m2 v k.ú.
JezeĜany.

zveĜejnČní zámČru obce a souhlasu ZO s pĜevodem
úhrada správního poplatku
poplatníku danČ z pĜevodu nemovitosti

Navrhuje návrh smlouvy schválit s doplnČním výše uvedeného.
Smlouva byla schválena s doplnČním.
10 pro - 0 proti – 1 se zdržel

ZámČr obce o smČnČ pozemku byl schválen.
11 pro - 0 proti - 0 se zdrželo.
K bodu þ. 8 :
Starosta pĜedložil smlouvu o zajištČní peþovatelské služby a poskytnutí pĜíspČvku mezí obcí
a Centrem sociálních služeb Znojmo. Dále uvedl, že v naší obci má peþovatelské služba
jednu klientku, obþanku obce. Smlouva je o poskytování pĜíspČvku obce Centru sociálních
služeb, který je vypoþten dle skuteþných nákladĤ na poskytnutou službu, tzn. rozdílu dotace
MPSV a úhradou obþana. Výše takového pĜíspČvku tedy není pĜedem známa. Obec nemá
povinnost smlouvu podepsat, stejnČ jako uhradit pĜíspČvek, pokud by k tomu byla vyzvána.

K bodu þ. 6 :
Starosta pĜedložil návrh kupní smlouvu mezí obcí a Janem a Martinou Slavíkovými,
Gorazdova 4, Brno o prodeji obecních pozemkĤ s par.þ.: 2/1 o výmČĜe 398 m2, 1478/6 o
výmČĜe 474 m2 a 2/15 o výmČĜe 64 m2 (celková výmČra 936 m2 za cenu 32.760 Kþ). Uvedl,
že se jedná o návrh kupujících a podle zvyklostí a náležitostí v nich chybí ustanovení o:
•
•
•

Diskuze:

zveĜejnČní zámČru obce a souhlasu ZO s pĜevodem
úhrada správního poplatku
poplatníku danČ z pĜevodu nemovitosti

ZE: Ze smlouvy není jasné o jak velký pĜíspČvek se jedná a jaký je rozsah poskytovaných
služeb.
JŠ: S ohledem na výpoþet pĜíspČvku není Centrum sociálních služeb schopno tuto výši
sdČlit.

Navrhuje návrh smlouvy schválit s doplnČním výše uvedeného.

JS: Jedná se o novou smlouvu nebo pokraþování pĜedchozího smluvního vztahu a jsou o
tČchto možnostech obþané informováni?

PS, MŠ: ZĤstávají u svých pĤvodních návrhĤ – snížení poþtu þlenĤ ZO na 9.

PS: DĜíve byla smlouva uzavĜena. Bylo by vhodné mít alespoĖ pĜehled služeb, které
peþovatelská služba svým klientĤm nabízí. Obec by takovou smlouvu mohla mít uzavĜenou,
jako pojistku pro novČ vzniklé pĜípady. PĜíspČvek obce by mČl být poskytován pĜedevším na
péþi o obþany, o které se nemĤže finanþnČ postarat vlastní rodina.

JS: V prĤbČhu právČ konþícího volebního období se ukázalo, že s ohledem na zapojení a
pĜínos jednotlivých þlenĤ ZO pĜi zasedáních, mĤže být ZO více efektivní i pĜi nižším poþtu
jeho þlenĤ. Není opodstatnČného dĤvodu zĤstávat u poþtu 11 þlenĤ pĜi velikosti naší obce. I
podle samotného zákona, který urþuje rozpČtí poþtu þlenĤ ZO k velikosti obce (7 až 15 þlenĤ
pro obce od 500 do 3.000 obyvatel), odpovídá 11 þlenĤ ZO více obci s poþtem obyvatel
okolo 1.500, což je dvojnásobek obyvatel než má naše obec. A tak 9 þlenĤ ZO je i v tomto
smČru pro naši obec adekvátních.

JŠ: DĜívČjší smlouvy jsou již zrušeny. Obþané si sami žádají o peþovatelskou službu pokud
uznají, že takovou péþi potĜebují. PĜedevším starší obþané jsou o tomto informování
dostateþnČ (letáky, prostĜednictvím obvodního lékaĜe).
JS: Smlouva by se mohla uzavĜít s tím, že bude obsahovat ustanovení o tom, že poskytování
pĜíspČvku obce bude upraveno dodatkem k této smlouvČ, který bude specifikovat závazek
obce pĜispívat na péþi u konkrétního klienta nebo klientĤ.

DT: Není pro nČj rozhodující zda má obec 11 nebo 9 þlenĤ, ale spíše sleduje co je pro obec
finanþnČ výhodnČjší. Dokáže si pĜedstavit, že pĜi 11 þlenech mohou být diskuze v ZO
rozmanitČjší.

DN, MŠ: Pokud není povinnost, tak by se touto smlouvou nezabývali, ale Ĝešili ji, až pĜi
nČjakém konkrétním pĜípadu.

JS: Také by pĜivítal kdyby diskuze v ZO byly rozmanitČjší, jenže pĜi pohledu na zasedání
tohoto volebního období 2006-2010 si musí ZO pĜiznat, že tomu tak vČtšinou nebylo a
diskutovalo jen nČkolik þlenĤ ZO.

Úkol pro starosty: UpĜesnit u poskytovatele sociálních služeb rozsah služeb a
podmínky, za kterých se tyto služby poskytují.

Starosta nechal postupnČ hlasovat o dvou návrzích.

K bodu þ. 9 :

Poþet 11 þlenĤ ZO pro volební období 2010-2014 nebyl schválen.
4 pro – 6 proti – 1 se zdržel
Poþet 9 þlenĤ ZO pro volební období 2010-2014 byl schválen.
6 pro – 4 proti – 1 se zdržel

Nikdo z obþanĤ nebyl na zasedání ZO pĜítomen.
K bodu þ. 10 :

K bodu þ. 12 :
Starosta seznámil s rozhodnutím o poskytnutí dotace z rozpoþtu JMK v rámci Programu
rozvoje venkova ve výši 160.000,- Kþ na akci „Oprava hĜbitovní zdi v JezeĜanech - 4. etapa“.
Smlouvu ještČ neobdržel. ZO by mČlo dotaci vþetnČ podmínek poskytnutí pĜijmout.

PĜedseda výboru stavebního a investiþního – Ing. David TesaĜ
Obrátil se na starostu s dotazem jak se pokraþuje v akci „Pérka“ a jaký je aktuální výstup.

Dotace s podmínkami poskytnutí byla pĜijata.
11 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Starosta odpovČdČl, že je povČĜen od ZO jednat s vlastníky dotþených pozemkĤ a pĜipravit
kupní smlouvy. Musí se pĜistoupit k dČlení pozemkĤ a podání žádostí vlastníkĤ o rozdČlení
pozemkĤ na stavebním úĜadČ.

K bodu þ. 11 :
S ohledem na konþící volební období mĤže pĤvodní ZO stanovit poþet þlenĤ nového
zastupitelstva na volební období 2010-2014. Tento bod byl pĜevzat z pĜedchozího zasedání,
kde se ZO rozhodlo o jeho pĜeložení z dĤvodu nepĜítomnosti nČkolika þlenĤ ZO. Starosta
pĜedložil návrh, aby nové ZO mČlo stejný poþet jako dosud, tedy 11 þlenĤ.

PĜedsedkynČ finanþního výboru – Dana Novotná
Finanþní výbor pĜi svém posledním zasedání dne 21.7.2010 projednal a schválil závČreþný
úþet obce pro rok 2009 a zprávu auditora.

Diskuze:

PĜi kontrole plnČní aktuálního rozpoþtu byly nalezeny nČkteré jeho položky neodpovídající
svou výší schválenému rozpoþtu, a tak výbor doporuþuje, aby tyto položky byly upraveny
procesem rozpoþtových opatĜení.

ZE: PoslednČ chybČl, proto se nyní vyjadĜuje pro 11 þlenĤ.
PB: Potvrzuje 11 þlenĤ, tak jak navrhoval poslednČ.

červenec - říjen
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K bodu þ. 13 :

JŠ: Ke konzultaci zatím nedošlo.

Starosta ve své zprávČ uvedl:

Úkol pro starostu: Konzultovat s právníkem postup vĤþi kupujícím, kteĜí nedodrží
podmínky kupních smluv.

A. Jarmark Ĝemesel – dne 7.8. poĜádá mikroregion Moravskokrumlovsko akci
k pĜedstavení rĤzných Ĝemesel a dovedností obyvatel mikroregionu v Dolních
DubĖanech. Tato akce se má každoroþnČ opakovat a pokaždé v jiné obci
mikroregionu. Obdržel pozvánku na akci a vyzívá obþany, kteĜí by se chtČli
prezentovat na této akci, aby se pĜihlásili na obecním úĜadČ. Jistá je již úþast pí.
Zuzany Chlíbcové se svými dekorativními výrobky. Pozvánka bude uveĜejnČna na
obecním webu.

K bodu þ. 15:
PĜedseda návrhové komise Radek Šles pĜedložil návrh usnesení þ. 7/2010 ze zasedání ZO.
Usnesení bylo po pĜipomínkách a doplnČní schváleno.
Usnesení þ. 7/2010 ze zasedání ZO bylo schváleno.
11 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

B. Oprava kĜížĤ – pro opravu hraniþního kĜíže v JezeĜanech a hĜbitovního
v Maršovicích oslovil další dva restaurátory: p. Pavla Kobylku a JiĜího Marka. Zatím
obdržel cenovou kalkulaci od p. Kobylky, kterou pĜedložil ZO. Vyþká na poslední
kalkulaci od p. Marka. Pak se nabídky porovnají mezi sebou, a to nejen v kalkulaci
nákladĤ, ale v popisu navrhovaných prací.

K bodu þ. 16 :
Starosta ukonþil zasedání ZO v 18.55 hod.

C. Vyúþtování akce „Ochutnávka vín, pálenek a likérĤ“ – akce se konala 19.6.2010
v KD. PĜišlo ménČ lidí než se pĜedpokládalo. Po akci zĤstali neprodané skleniþky na
víno, z nichž 50 kusĤ bylo dáno do použití v KD.
Celkové výdaje: 21.721 Kþ
Celkové pĜíjmy: 30.180 Kþ (z toho 15.500 Kþ od sponzorĤ)
D. PĜíští zasedání ZO dne 2.9.2010 v 17:00.

Jan ŠĢastný
starosta obce

K bodu þ. 14 :
A. VýmČna oken v MŠ a ZŠ
PB: Jaká je aktuální situace kolem akce „VýmČna oken v MŠ a ZŠ“.
JŠ: Na výmČnČ se zaþalo pracovat v pondČlí 19.7.2010 a mČla by být ukonþena v pátek
23.7.2010. Tímto bude ukonþena 1. etapa, 2 .etapa je plánována pro pĜíští rok 2011.

Zapsal: Ing. Jan Slavík

B. PlnČní smluv pĜí výstavbČ v lokalitČ Za kostelem
MŠ: Dotázal se, zda p. Kubant prodal svĤj stavební pozemek, který mu obec pĤvodnČ
prodala, neboĢ stavba ještČ nebyla zkolaudována, a jaké jsou podmínky v kupní smlouvČ.

OvČĜovatelé zápisu:

JŠ: PĜedložil kupní smlouvu s p. Kubantem, kde je ustanovení o smluvní pokutČ
v pĜípadČ, kdy kupující do urþitého data stavbu nezkolauduje. ZároveĖ uvedl, že p.
Kubant zmiĖovaný stavební pozemek s rozestavČnou stavbou prodal.

Petr Badin

……………………………

Ing. David TesaĜ

……………………………

PS: Dotázal se, zda starosta konzultoval s právníkem další postup v obdobném dĜívČjším
pĜípadČ s kupující pí. Maškovou, tak jak již dĜíve probráno v ZO..

Volby do zastupitelstev obcí 15.10. - 16.10.2010

Zastupitelstvo obce

Usnesení þ. 7/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce
JezeĜany - Maršovice ze dne 22.7.2010

JezeĜany-Maršovice

Zastupitelstvo obce:

Kandidátní
listina

I. bere na vČdomí:

þíslo

1. VyjádĜení ovČĜovatele zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce.
2. Zprávu finanþního výboru
3. Zprávu starosty.
II. schvaluje:
1. Složení návrhové komise.
2. Finanþní pĜíspČvek TČlovýchovné jednotČ ve výši 25.000,- Kþ na zakoupení svČtelné
þasomíry.
3. ZámČr obce smČnit þást obecního pozemku par. þ. 1491/2 v k.ú. JezeĜany o výmČĜe
5 m2 .
4. Kupní smlouvu mezi obcí JezeĜany-Maršovice a Janem a Martinou Slavíkovými,
Gorazdova 4, Brno o prodeji obecních pozemkĤ par.þ. 2/1, 1478/6 a 2/15 v k.ú.
JezeĜany o celkové výmČĜe 936 m2 za celkovou cenu 32.760,- Kþ.
5. Kupní smlouvu mezi obcí JezeĜany-Maršovice a Pavlem a Martinou Slavíkovými,
Horní 222, Úžice o prodeji obecního pozemku par.þ. 2/14 v k.ú. JezeĜany o výmČĜe
220 m2 za cenu 7.700,- Kþ.
6. PĜijetí dotace od Krajského úĜadu Jihomoravského kraje z rozpoþtu JMK v rámci
Programu rozvoje venkova ve výši 160.000,- Kþ, na akci „Oprava hĜbitovní zdi
v JezeĜanech – 4.etapa“.
7. 9 þlenĤ zastupitelstva obce pro volební období 2010 – 2014 volebního obvodu obce
JezeĜany-Maršovice.

1

"NOVÝ
STYL"

1

"NOVÝ
STYL"

2

Sdružení pro
rozvoj obce

2
3

III. ukládá:

3

Starostovi obce: 1. Dojednat s Centrem sociálních služeb Znojmo upĜesnČní podmínek
ohlednČ „Smlouvy o zajištČní peþovatelské služby a poskytnutí
pĜíspČvku na provoz Centra sociálních služeb Znojmo,
pĜ. org.,U lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo
2. Projednat podmínky kupních smluv uzavĜených s paní Maškovou
a panem Kubantem.

4

4
Radek Šles
pĜedseda návrhové komise

Jan ŠĢastný
starosta obce
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název

Sdružení pro
rozvoj obce
Mladá
Alternativa
JM
Mladá
Alternativa
JM
Tradice,
Slušnost,
Budoucnost
Tradice,
Slušnost,
Budoucnost
Tradice,
Slušnost,
Budoucnost

Kandidát
pĜíjmení,
poĜ.
jméno,
þíslo
tituly
Slavík Petr
1
Ing.
Hájková
3 Svatava
Mgr.
Slavík
2 Bohuslav
Mgr.
SvČtlík
1
Marek Ing.

Hlasy
vČk

Navrhující Politická
strana pĜíslušnost

abs. v %

PoĜadí
Mandát
zvolení

46 NK

BEZPP

209 21,79 1

*

46 NK

BEZPP

128 13,34 2

*

28 NK

BEZPP

132 17,30 1

*

33 NK

BEZPP

129 16,90 2

*

1

Eckl Petr
Mgr.

33 NK

BEZPP

159 23,83 1

*

2

Slavík Jan
38 NK
Ing.

BEZPP

107 16,04 2

*

1

ŠĢastný Jan 55 NK

BEZPP

147 14,20 1

*

2

Šles Radek 47 NK

BEZPP

139 13,42 2

*

3

Podhrázký
33 NK
Radek

BEZPP

102 9,85 3

*
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A je tu opět škola…

Nakonec ještě malá vzpomínka našich žáků na jejich prázdniny, které buď
opravdu prožili anebo jak si je vysnili ve svých fantastických představách !

Tak, tak. Než jsme se nadáli, prázdniny skončily a my už opět
sedíme ve školních lavicích. I když počasí prázdninám moc nepřálo,
snad si je každý užil co nejlépe podle svého.
Ve škole se nezahálelo ani o prázdninách. Byla provedena první
etapa výměny oken v obou budovách. Ve školce i ve škole se měnila
okna ze západní strany od lesa, protože byla více zničena a také
při studeném větrném počasí byly veliké ztráty tepla. Všechny
místnosti, ve kterých se okna vyměňovala byly vymalovány. Ve
školce byl na zahrádce na místě jednoho zrušeného pískoviště
postaven dřevěný altánek, aby se zde mohly děti ze školky schovat
před deštěm, ale i prudkým sluníčkem. V budově školy byla
položena nová podlaha z PVC do sborovny a ředitelny, opraveny
prahy a nově natřena chodba protiskluzovým lakem.
Zkrátka – školka i škola byla připravena a 1. září jsme mohli na
slavnostním zahájení školního roku 2010 – 2011 přivítat nejenom
stávající školáky, ale hlavně naše nové prvňáčky Viktorka Kousala,
Tadeáška Machalu, Vendulku Bácovou, Simonku Formanovou,
Gábinku Ruibarovou Emičku Strapinovou Helenku Svobodovou a
Elišku Šenkýřovou. Všichni jim přejeme, aby start do toho jejich
školního života byl co nejšťastnější!
Personál školky a školy zůstal nezměněn. Ve školce se o 22 dětí
starají paní učitelky Alena Hamalová a Jana Ruibarová, ve škole
učí 1. a 5. ročník se 13 žáky paní učitelka Květoslava Bílová a 2.,
3. a 4. ročník s 16 žáky paní učitelka Blanka Heikenwälderová. Ve
školní družině je zapsáno 22 žáků a stará se o ně paní vychovatelka
Helena Vinklerová, která ještě vyučuje některé výchovné
předměty. O úklid a teplo se starají paní uklízečky Hana Švrčková
a Jitka Burjanová a o dobré obědy paní Jana Procházková a Marta
Slavíková. Každé pondělí probíhá na škole výuka náboženství, kde
učí paní Marie Palánová a každou středu výuka hry na hudební
nástroje s ředitelem ZUŠ v Miroslavi panem Přemyslem Forstem.
To bylo malé okénko do školy a školky, kde už naplno začal další
školní rok. O tom, jaký bude, Vás budeme pravidelně informovat na
webových stránkách a v dalších číslech zpravodaje.
Tak ať je pro všechny co nejlepší !
Květoslava Bílová, řed. školy

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic
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Společenská
kronika
od 1.7.2010 do 31.10.2010

 Životní jubilea
50 let
Věra Musilová
Oldřiška Šťastná
Jiří Čáp
55 let
Jan Šťastný
Petr Stehlík
Jan Schoř
60 let
Zdeněk Fráňa
Alena Novotná
Helena Böserlová
Jan Buchmayer
František Novotný
65 let
Hana Závišková
70 let
Emílie Hamalová
František Čáp
75 let
Julie Martínková
Štefan Balog
80 let
Karel Geyer
František Badin
85 let
Šimon Bílek
Marie Škrlová
90 let
Marie Fráňová
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší a
pevné zdraví do dalších let.

HODY 2010

 Sňatky
Marie Vislousová - Václav Slavík
Znojmo
J-M
Markéta Zoufalá - Jaroslav Doležal
J-M
Loděnice
Novomanželům přejeme hodně štěstí a lísky
na jejich společné cestě životem.

 Narozené děti
Denisa Veselá
Filip Vlasák
Radek Šles
Blahopřejeme rodičům k narození jejich
dítěte a srdečně je vítáme do života.

 Úmrtí
 Pohyb obyvatelstva
Narodili se 3 občani
Přistěhovalo se 12 občanů
Zemřelo 5 občanů
K 31.10.2010 mají Jezeřany-Maršovice
749 obyvatel

Robert Martínek
Jaroslava Janderková
Lubomír Boudný
Zdenka Hodková
Karel Preisinger
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou
soustrast.
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