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ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Vážení spoluobčané,
je to jedna ze základních jistot, že
po dlouhé době zimy přichází období sluníčka
a probouzející se přírody. Jaro je neodvratně
tady, přestože letos byl jeho začátek poněkud
nesmělý, teď je vše v plném proudu. Je to vidět
nejen na rozkvetlých stromech, zelenajících se
polích a záhonech plných květin, ale i na naší
aktivitě. Snažíme se upravit svoje zahrady,
vyčistit dvory a stodoly a zbavit se všeho co
už dosloužilo, všeho co už nepotřebujeme.
Všichni chceme, abychom doma měli uklizeno
a čisto.
Stejně jako my, chce i naše obec být
na jaře uklizená a čistá. Proto jsme se právě
v této době zaměřili na zlepšení životního
prostředí v obci. Pracovníci obce začali
hned s prvními paprsky sluníčka s úklidem
chodníků a místních komunikací a údržbou
zelených ploch. Budeme se snažit, aby
veřejná prostranství v naší obci byla čistá
a upravená. Chystáme se provést úpravu návsi
v Jezeřanech na odpočinkovou zónu s herními
prvky dětského hřiště, následně provedeme
podobnou úpravu v Maršovicích. Společně
s dětmi základní a mateřské školy budeme
realizovat výsadbu stromů na Panšule.
Další aktivitou, která souvisí s životním
prostředím je problematika sběru a likvidace
odpadu všech druhu. Od společnosti SITA
CZ, a.s. jsme v březnu zakoupili čtyři nové
kontejnery a vytvořili dvě nová sběrná místa
na separovaný odpad. Tím jsme rozšířili
počet kontejnerů na plast a zároveň budeme
separovat novou komoditu – papír. Již
po pár týdnech je vidět, že jsou kontejnery
maximálně využívány. Sběr velkoobjemového
odpadu ve dnech 21.03. až 25.03. a stejně
tak svoz nebezpečného odpadu dne 02.04.
potvrdil, že tato služba je již běžnou součástí

života v obci a že občané ji vyžadují a počítají
s ní. K tomu je potřeba připočítat shrnutí
skládky Šlesova zmola. Vždyť možnost uložit
zeminu a stavební suť v katastru obce je
službou, která mnohým z nás připadá jako
samozřejmost, ale teprve pokud bychom
o tuto možnost přišli, tak bychom si uvědomili,
co pro nás znamená.
Všechno co v této oblasti děláme, není
zadarmo a stojí to obec a tedy nás všechny
nemalé finanční prostředky. Ačkoli jsme
s tím v rozpočtu nepočítali, po dosavadních
zkušenostech bude zastupitelstvu obce
navrhovat
vyčlenění
další
finanční
prostředky na provedení sběru pneumatik
a elektrospotřebičů. Nebude tak snad žádný
druh odpadu, který by občané nemohli
zlikvidovat legální cestou. O to víc mrzí, že
se pořád najdou tací, co pravidla nechtějí
dodržovat. Jak jinak nazvat skutečnost, že
po několikátém hlášení v místním rozhlase,
vyvěšení letáku na vývěsky v obci a informaci
na internetu se ve velkoobjemových
kontejnerech skončily věci, které tam
nepatřily. Někteří z nás v domnění, že se to
ztratí, se tak pokusili likvidovat elektroniku
a pneumatiky. Ano, některým se to snad
podařilo (a tak to nikoho moc nebolí), ale
umístění cca 20 kusů pneumatik přímo
na vrch odpadu do kontejneru v Jezeřanech
nebylo možné přehlédnout. Byli jsme tak
vystaveni riziku, že svozová firma kontejnery
nevyveze. Nemohli jsme s tím udělat nic
jiného než pneumatiky sundat. Zlikvidujeme
je při již avizovaném sběru pneumatik.
Ještě větším prohřeškem (nebojím se
říci zločinem) proti přírodě a nám všem, je
zbavení se plastových a vnitřních dílů z aut
a pneumatik, tak že je vyvezu na skládku
Šlesova zmola. Jedná se o neomluvitelné
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Veselé prožití velikonočních
svátků, bohatou pomlázku
a příjemné jarní dny
přeje obecní úřad
a zastupitelstvo obce.

jednání jednotlivců (je možné, že nemusí být
ani od nás), nad kterým bychom neměli my
ostatní zavírat oči. Nevidím důvod, kromě
lidské chamtivosti a bezohlednosti, se tak
chovat. Vždyť takový odpad patří částečně
do velkoobjemového odpadu a pneumatiky
se mohou stát předmětem sběru obdobně
jako velkoobjemový odpad. Budeme činit
takové kroky, abychom takovému počínání,
které vede k znečišťování životního prostředí,
pokud možno zabránili. Je jasné, že s ohledem
na místní podmínky je to úkol nesnadný,
ale musíme se o nápravu pokusit. Nelze
do nekonečna zavírat oči, ale i o těchto věcech
je potřeba mluvit a je věcí nejen starosty
a obecního zastupitelstva, ale nás všech,
abychom k takovému jednání nebyli lhostejní
a proti těm kdo porušují základní pravidla
zakročili.
Budeme nejen v zastupitelstvu obce, ale
také s vámi diskutovat, jak nastavit pravidla
a podmínky tak, aby prostředí ve kterém
žijeme, bylo pro nás všechny příjemnější a aby
co nejméně bylo znečišťováno a poškozováno.
Můžete se na nás obracet se svými
připomínkami a podněty a od nás můžete
očekávat, že vaše problémy budou i našimi
a budeme se je snažit vyřešit.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
Vám v těchto dnech, kdy budeme slavit
Velikonoce, popřál nejen svým jménem,
ale i jménem zastupitelstva obce, příjemné
a spokojené svátky, vzájemné porozumění
a toleranci a krásnou a příjemnou jarní
pohodu.
Ing. Petr Slavík
starosta

Ze zasedání
zastupitelstva obce
Zápis č. 1/2011 ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice
konaného dne 20.01.2011
Program:
1. Úvod, zahájení
2. Volba návrhové komise, určení zapisovatele
a ověřovatele zápisu.
3. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva.
4. Žádosti občanů a organizací
5. Smlouva o pronájmu nebytových prostor se
společností INCO Brno a.s.
6. E.ON Servisní s.r.o.
a) Žádost o vyjádření ke stavbě „Jezeřany
č.p. 57, přípojka NN,Vodičková“, investor,
stavebník: E.ON Distribuce a.s.,
b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s E.
ON Distribuce, a.s., na realizace stavby
„Jezeřany č.p. 57, přípojka NN,Vodičková“
c) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s E.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ON Distribuce, a.s., na realizace stavby
„Jezeřany, Přípojka NN, I.Musilová“
Diskuse k předloženým žádostem
Rozpočtové opatření č. 7/2010.
Rozhodnutí ZO č. 1/2011, o odměnách
neuvolněným členům zastupitelstva obce
Inventarizace obecního majetku za rok 2010
Prodej obecního majetku – části parcely č.
2/4, v k.ú. Jezeřany
Školství
a) Výroční zpráva školy za školní rok
2009-2010
b) Volba tří členů ZO do Školské rady při ZŠ
a MŠ, Jezeřany-Maršovice
Návrh rozpočtu na rok 2011
Sběr, svoz a odstranění odpadu v roce 2011
Plnění úkolů z minulého zasedání
zastupitelstva obce
Zprávy - starosta (předsedové výborů)
Diskuse
Usnesení
Závěr

Použité iniciály členů ZO:
Mgr. Bohuslav Slavík (BS), Mg. Svatava
Hájková (SH), Ing. Marek Světlí k (MS), Mgr. Petr
Eckl (PE), Ing. Jan Slavík (JS), Radek Šles (RŠ),
Radek Podhrázký (RP) a Milan Hamala (MH)

Ad. 1: Úvod, zahájení
Starosta Ing. Petr Slavík zahájil zasedání
zastupitelstva obce (ZO) v 18:05 hod.
Přivítal přítomné hosty a konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno, podle prezenční
listiny je přítomno 7 členů ZO (omluvil se
Radek Šles a Milan Hamala) a zasedání je
usnášeníschopné.
Starosta seznámil s programem zasedání ZO.
K programu nebyly návrhy na jeho doplnění nebo
změnu.
Program byl schválen.
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 2: Volba návrhové komise, určení
zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Starosta navrhl složení návrhové komise
ke schválení:
předseda: Ing. Marek Světlík
členové: Mgr. Petr Eckl, Radek Podhrázký
Návrhová komise byla schválena.
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Dále byli určeni:
zapisovatel: Mgr. Bohuslav Slavík
ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Slavík,
Mgr. Svatava Hájková

Ad. 3: Vyjádření ověřovatele zápisu
z minulého zasedání zastupitelstva
Ověřovatel zápisu Radek Podhrázký
konstatoval, že zápis z minulého zasedání ZO
byl řádně zveřejněn a nebylo k němu žádných
připomínek.
Starosta Ing. Petr Slavík sdělil, že dne
08.12.2010 obdržel e-mailem připomínky
od Ing. Marka Světlíka a to k bodu č. 6, 7 a 14
K bodu č. 6 MS požaduje doplnit následující
text: „MS v diskuzi upozornil na skutečnost, že
v žádosti Lucie Motyčkové i společnosti ELING
–CZ s.r.o. se jedná o stejnou parcelu č.2/4. Je
třeba na tuto skutečnost brát zřetel při dělení
parcely, protože společnost ELING – CZ s.r.o. žádá
o zřízení věcného břemene.“
K bodu č. 7 - Oprava obecních křížů MS
nesouhlasí s uvedeným textem „MS doporučuje
přenechat další jednání ......starostovi“. Požaduje
změnit text následovně:“MS doporučil další
jednání s vybranými nebo dalšími firmami
za účelem vyjednání nižší ceny resp. vyšší slevy
za práce.“

2

K bodu č. 14 MS požaduje změnit text takto:
Mělo by se jednat s firmou AP Investing,
zpracovatelem žádosti o dotaci na kanalizaci, aby
se zjistily důvody nízkého bodového ohodnocení
naší žádosti, aby obec získala příště lepší
ohodnocení a zvýšit tak šance na získání dotace.
a zjistit možnosti doplnění resp. aktualizace
žádosti tak, aby získala vyšší bodové ohodnocení.
JS navrhl, aby byl původní zápis č. 10/2010
změněn dle navrhovaných připomínek a znovu
vyvěšen.
Změna textu zápisu č. 10/2010 byla
schválena.
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 4: Žádosti občanů a organizací
a)
Smlouva o pronájmu nebytových
prostor se společností INCO Brno a.s.
Starosta předložil ZO k dodatečnému
schválení smlouvu se společností INCO Brno
a.s., která měla v listopadu 2010 školení svých
zaměstnanců v obecních prostorách.
Následně ZO diskutovalo, zda je možno
smlouvu schvalovat zpětně a zda by ji nemělo vzít
pouze na vědomí. Pronájem prostor byl domluven
ještě v předchozím volebním období a ZO o tomto
nebylo informováno, proto starosta požadoval,
aby ZO smlouvu schválilo.
JS navrhl, aby starosta zjistil, jaké má
kompetence ke schvalování a uzavíraní smluv
v oblasti pronájmu obecního majetku.
Smlouva byla schválena.
6 pro – 0 proti – 1 se zdrželo (MS)
b)
E.ON Servisní s.r.o.
Žádost o vyjádření ke stavbě „Jezeřany
č. p. 57, přípojka NN, Vodičková“ , investor,
stavebník: E.ON Distribuce a.s.,
Starosta seznámil ZO s žádostí a navrhl
vyjádřit souhlasné stanovisko k uvedené stavbě.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON
Distribuce a.s., na realizaci stavby „Jezeřany č.
p. 57, přípojka NN, Vodičková“
Starosta seznámil ZO se smlouvou a navrhl
její schválení.
Smlouva byla schválena.
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON
Distribuce a.s., na realizaci stavby „Jezeřany,
Přípojka NN, I. Musilová“ na p. č. 1478/5
Starosta seznámil ZO s uvedenou smlouvou
a navrhl její schválení.
Smlouva byla schválena.
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c)
Diskuse
K předloženým žádostem neměl nikdo
z občanů připomínky.

Ad. 5: Rozpočtové opatření č. 7/2010
Starosta uvedl, že rozpočtovým opatřením
dojde v souladu s ustanovením §16 zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, k přesunu rozpočtových
prostředků, aniž se změní celkový objem rozpočtu.
Usnesením
č.10/2010
ze
zasedání
Zastupitelstva
obce
Jezeřany-Maršovice,
konaného dne 26.11.2010, ZO schválilo, že o RO
č. 7/2010 rozhodne starosta a na příštím zasedání
ho předloží ZO ke vzetí na vědomí, což starosta
učinil.
Co se týká jednotlivých položek, větší
výdaj představuje pouze položka 5169 - Nákup
ostatních služeb, v par. 6171 Činnost místní
správy, kde byl rozpočet navýšen z původních
97.000,-Kč na 110.000,-Kč.
JS se dotázal na výdaje na položce 5162
- Služby komunikací a radiokomunikací, par.

leden - duben

3314 Činnosti knihovnické, kde cena za internet
v budově knihovny je značně vysoká. Již
předchozí ZO dalo bývalému starostovi za úkol
dohodnout s poskytovatelem nižší cenu, popř.
zvolit jinou možnost připojení. Starosta proto
znovu zjistí možnosti snížení ceny za internet
v budově knihovny.

Ad. 6: Rozhodnutí ZO č. 1/2011,
o odměnách neuvolněným členům
zastupitelstva obce
Nařízením vlády č. 375/2010 Sb., ze dne
07.12.2010, se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a došlo ke snížení
maximálních měsíčních odměn a příplatků asi
o 5% (viz Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003
Sb.).
ZO na svém zasedání dne 26.11.2010
stanovilo měsíční odměny neuvolněným
členům zastupitelstva, ale s ohledem na výše
uvedené skutečnosti a na společný názor členů
ZO, že je potřeba šetřit, starosta navrhl snížit
od 01.01.2011 odměny neuvolněným členům
zastupitelstva obce cca o 25% (5% snížení vládou
a 20% snížení ZO).
Konkrétní výše odměn neuvolněným
členům ZO je: místostarosta - 5.700,-Kč, člen
zastupitelstva - 210,-Kč, předseda komise - 660,Kč a člen výboru - 420,-Kč.
Rozhodnutí bylo schváleno a to s platností
od 01.01.2011.
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 7: Inventarizace obecního majetku
Inventarizace byla provedena na základě
Příkazu starosty obce k zajištění inventarizace
majetku a závazků Obce Jezeřany-Maršovice
za účetní období od 01.01.2010 do 31.12.2010,
podle Směrnice pro hospodaření s majetkem ze
dne 25.10.2001.
Jednotlivé dílčí inventární komise (DIK)
provedly inventarizaci ve dnech 18.12.2010 –
DIK pro požární ochranu, vybavení pro veřejně
prospěšné práce a víceúčelovou budovu a dne
22.12.2010 a 29.12.2010 - DIK pro obecní úřad
a kulturní dům.
Následně zasedaly likvidační komise a hlavní
inventarizační komise.
Starosta
předložil
ZO
dokument
Inventarizace majetku a závazků Obce JezeřanyMaršovice za účetní období od 01.01.2010
do 31.12.2010, ve kterém informoval o stavu
a hodnotách obecního majetku na jednotlivých
účtech.
Inventarizace byla schválena.
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 8: Prodej obecního majetku – části
parcely č. 2/4, v k. ú. Jezeřany
Jedná se o prodej části obecního pozemku
č. 2/4, v k.ú. Jezeřany slečně Lucii Motyčkové.
Záměr obce byl řádně vyvěšen na úřední
desce (ÚD), žádní další zájemci se nevyjádřili
a nepředložili žádné nabídky a tak nic nebrání
prodeji této parcely za cenu 35 Kč/m2. Pokud
zastupitelstvo prodej schválí, bude provedeno
zaměření za přítomnosti zástupce obce a veškeré
náklady včetně zaměření bude hradit žadatelka.
JS otevřel diskusi k ceně prodávaného
pozemku. Uvedl, že pozemky s možností výstavby
se prodávají za cenu vyšší.
Starosta konstatoval, že za cenu vyšší se
prodávali pouze pozemky v lokalitě Za kostelem
a že navržená cena odpovídá ceně, za kterou se
obdobné prodeje uskutečnily v minulosti.
MS navrhl na příštím zasedání ZO otevřít
diskusi k ceně pozemků (orná, ostatní, atd.).

leden - duben

JS doporučil zahrnout do programu příštího
zasedání ZO návrh ceny pozemků v zastavěné
části obce, které by připravil starosta.
Prodej pozemku byl schválen
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 9: Školství
a)
Výroční zpráva školy za školní rok
2009/2010
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, uvádí v § 10, že ředitel základní, střední
a vyšší odborné školy zpracovává každoročně
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok, zasílá
ji zřizovateli a zveřejňuje vždy na přístupném
místě ve škole.
Starosta informoval ZO o obdržení Výroční
zprávy školy za školní rok 2009/2010 od ředitelky
školy Mgr. Květoslavy Bílové. Poděkoval přítomné
ředitelce za činnost a aktivity školy.
b)
Volby tří členů ZO do Školské rady při
ZŠ a MŠ Jezeřany – Maršovice
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který
zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její
volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje
zřizovatel (obec), třetinu volí zákonní zástupci
nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu
volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem
školské rady nemůže být ředitel školy.
Starosta navrhl odvolat dosavadní členy
Školské rady, členy ZO, kteří zastupovali obec.
Dosavadní členové školské rady byli odvoláni
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Starosta poté navrhl zvolit do Školské rady
z řad členů ZO Mgr. Petra Eckla, Milana Hamalu
a Radka Podhrázkého.
Noví členové Školské rady byli zvoleni
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 10: Návrh rozpočtu na rok 2011
Starosta předložil ZO návrh rozpočtu na rok
2011. Uvedl, že se jedná o návrh, který bude
po projednání nejdříve vyvěšen po dobu nejméně
15 dnů na úřední desce. Stejně tak bude zveřejněn
v elektronické podobě na internetových stránkách
obce. Na příštím zasedání ZO by se měl projednat
a schválit. Dále seznámil ZO s jednotlivými
položkami v oblasti příjmů a výdajů. Mimo
daňové příjmy bude jedním z důležitých příjmů
i těžba dřeva v obecním lese, který je navržen
ve výši 100.000,-Kč a to dle odhadu správce
obecního lesa pana Jana Světlíka.
MS se dotázal na cenu pronájmu obecních
pozemků (viz. Vinné sklepy Maršovice, p. Forman,
Agrospol, atd.) a na počet obecních bytů.
Starosta sdělil, že obec má v současné době
ve vlastnictví 3 byty a bude se muset podívat
na platnosti těchto smluv a jejich podmínky
a zjistí i ceny pronájmu obecních pozemků.
Starosta dále uvedl, že obdržel žádosti
o finanční dotaci z rozpočtu obce od jednotlivých
zájmových organizací v obci (SDH, MS
Sobotka, TJ Jezeřany – Maršovice, ČSCH, SPS
CANTAMUS CORDE). Navrhl předat uvedené
žádosti finančnímu výboru, jako hodnotitelské
komisi, k projednání, vyjádření a návrhu na jejich
vyřízení, popř. jednání se zástupci jednotlivých
organizací o možné výši finanční dotace a to
v souladu se zásadami pro poskytování finanční
dotace z rozpočtu obce Jezeřany-Maršovice.

Ad. 11: Sběr, svoz a odstranění odpadu
v roce 2011
Sběr, svoz a odstraňování odpadu pro naši
obec realizuje společnost SITA CZ a.s., Divize JIH,
Brno, Holcova 14/730 a to na základě Smlouvy
o poskytování služeb v oblasti životního prostředí
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číslo 104102576, ze dne 18.12.2006, ve znění
pozdějších dodatků.
Dále má obec platnou obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2001 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu,
která byla naposledy změněna vyhláškou č.
2/2008.
Společnost SITA CZ a.s. přeložila následující
přílohy výše uvedené smlouvy:
Přílohy č. 1 - Identifikační list obce pro rok
2011
Příloha č. 2 - Specifikace komplexních služeb
nakládání s komunálními odpady pro Obec
Jezeřany-Maršovice, rok 2011
Příloha č. 3
Ceník č. 1, Sběr, svoz a odstranění směsného
komunálního odpadu od občanů, fyzických osob,
platnost od 01.01.2011,
Ceník č. 2, Odvoz a odstranění
velkoobjemového komunálního odpadu, platnost
od 01.01.2011,
Ceník č. 3, Sběr, svoz a odstranění
nebezpečných složek komunálního odpadu,
platnost od 01.01.2011,
Ceník č. 4, Svoz a využití recyklovatelných
složek
komunálního
odpadu,
platnost
od 01.01.2011,
Sběr
a
svoz
elektrozařízení,
Sběr
a svoz a odstraňování pneumatik, platnost
od 01.01.2011,
Starosta doporučil uvedené písemnosti
schválit jako přílohu č. 1 a 2, a ceníky č. 1, 2, 3
a 4, ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti
životního prostředí číslo 104102576, ze dne
18.12.2006, ve znění pozdějších dodatků.
Přílohy č. 1, 2 a ceníky č. 1, 2, 3, 4 byly
schváleny
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 12. Plnění úkolů z minulého
zasedání
Starosta k jednotlivým úkolům uvedl:
a)
Informovat
zastupitelstvo
obce
Jezeřany - Maršovice o dalších krocích ve věci
opravy dvou křížů (Hraniční kříž v Jezeřanech,
Kříž na hřbitově v Maršovicích)
Dne 08.12.2010 telefonicky kontaktoval
Bc. Petra Vojáčka a požádal ho, zda by
na základě jím vypracované zprávy o stavu
křížů ve vlastnictví obce, nevyhotovil nabídku
na restaurování uvedených křížů. Dne 13.12.2010
od něho obdržel nabídku, která byla z obdržených
nabídek nejnižší.
Dále zjistil, že v rozpočtu obce na rok 2010 je
vyčleněna na opravu křížů pouze částka 100.000,Kč, což by na opravu obou křížů nestačilo
a o navýšení této částky obecní zastupitelstvo
nerozhodlo.
S ohledem na výše uvedené rozhodl opravu
křížů v roce 2010 nerealizovat a navrhnout ZO,
aby v rozpočtu na rok 2011 vyčlenilo v rozpočtu
opět částku 100.000,-Kč, za kterou by se
restauroval kříž na hřbitově v Maršovicích. Kříže
by mohly být restaurovány postupně.
Starosta navrhl, aby na jaře byla provedena
fotodokumentace všech křížů, Mgr. Petr Eckl
k nim vyhotovil jejich historii a vše bylo umístěno
na internetových stránkách obce.
JS uvedl, že fotodokumentace existuje.
b)
Projednat s panem JUDr. Zdeňkem
Konopčíkem další postup vůči paní Dagmar
Maškové, bytem Erbenova 6, Brno 602 00
Dne 10.01.2011 se konala schůzka
s JUDr. Konopčíkem, který se pokusí kontaktovat
jmenovanou ohledně jednání o mimosoudním
vyrovnání.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Starosta navrhl uskutečnit osobní jednání
a na jeho základě následně rozhodnout o dalším
postupu.
c)
Předložit platný seznam právních
předpisů schválených obcí na příštím zasedání
Starosta předložil ZO seznam a to ve formě
všech vydaných (platných i již neplatných) obecně
závazných vyhlášek obce, směrnic, rozhodnutí
a dalších obdobných dokumentů.
Konstatoval, že některé z těchto předpisů
bude nutno změnit, konkrétně Vyhlášku č.
1/03 o místních poplatcích, ve znění pozdějších
doplnění, protože od 01.01.2011 platí zákon
č. 280/2009 Sb., daňový řád, který se použije
na správu místních poplatků.
Stejně tak bude potřeba novelizovat Vnitřní
směrnice č. 1/2009 pro evidenci veřejných
zakázek a zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Obce Jezeřany-Maršovice, protože
odkazuje na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který se
rovněž změnil.
Starosta navrhl, aby ho ZO pověřilo provést
posouzení platných právních předpisů obce
a případně připravit jejich novelizace.
d)
Kontaktovat
společnost
AP
INVESTING, s.r.o. ohledně podrobností o dotaci
na výstavbu kanalizace
S pracovnicí společnosti AP INVESTING,
s.r.o. Bc. Danielou Maršálkovou je starosta
v písemném (e-mailovém) kontaktu, zatím nemá
nové informace. Osobně získává informace
ohledně již podané žádosti na splaškovou
kanalizaci a možnostech dalšího postupu.
Starosta navrhl pokračovat ve shromažďování
informací a uskutečnit jednání se zástupci
uvedené společnosti.
e)
Zajistit dopravní označení týkající se
zákazu vjezdu na „Pérka“, do 30.04.2011
Úkol trvá.

Ad. 13: Zprávy – starosta (předsedové
výborů)
a)
Žádosti o finanční dotaci z rozpočtu
obce
Do 31.12.2010 bylo na obecní úřad doručeno
celkem 7 žádostí o finanční dotaci.
datum
č.j.
kdo
kolik
důvod
22.11. 0271/2010
SDH JezeřanyMaršovice 50.000,- rekonstrukce klubovny
22.11. 0272/2010
SDH JezeřanyMaršovice 15.000,- vybavení družstva mladých
hasičů
25.11. 0281/2010
MS Sobotka
100.000,- rekonstrukce budovy
17.12. 0325/2010
TJ
JezeřanyMaršovice 100.000,- činnost, údržba a opravy
majetku
29.12. 0331/2010
ČSCH JezeřanyMaršovice 49.000,- stavební úpravy, nábytek,
klece
29.12. 0332/2010
SPS CANTAMUS
CORDE 29.000,- organizace
setkání
pěveckých sborů
celkem
374.000,b)
Žádost o přidělení obecního bytu
Starosta dne 03.01.2011, pod č. j. 0004/2011
přijal žádost o přidělení obecního bytu od Adély
Ivančové. Vyrozumí žadatelku, že obec v současné
době nemá k dispozici žádný volný obecní byt.
c)
Smlouva o zajištění provozuschopnosti
rozhlasu
Dne 13.01.2011 předložil pan Miloš
Chmel smlouvu, ve které se zavazuje zajišťovat
provozuschopnost rozhlasu a pečovat o jeho
hospodárné využití, když 1x za čtvrt roku provede

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

a) kontrolu a seřízení, b) opravy a údržbu.
Smlouva byla uzavírána již v minulosti
za stejných finančních podmínek (a) 4.000,-Kč
a b) 4.000,-Kč za rok).
d)
Účast na jednáních
Starosta se jako statutární zástupce obce
zúčastnil těchto jednání:
dne 21.12.2010 valné hromady Dobrovolného
svazku obcí MORAVSKOKRUMLOVSKO,
dne 21.12.2010 valné hromady Zájmového
sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko,
dne
10.01.2011
setkání
starostů
Moravskokrumlovska,
dne 12.01.2011 valné hromady krajské
organizace Spolku obnovy venkova,
dne 18.01.2011 školení začínajících starostů
pracovníky KÚ Jihomoravského kraje (spolu
s místostarostou),
Splašková kanalizace:
dne 15.12.2010 účast na semináři Zásobování
obyvatel pitnou vodou (dotace na vodovody
a kanalizace),
dne 05.01.2011 jednání se zástupci
společnosti INGAS, s.r.o., zpracovateli projektové
dokumentace splaškové kanalizace pro stavební
řízení,
dne 19.01.2011 setkání s představiteli obce
Loděnice (spolu s místostarostou),
e)
Jednání ohledně vymáhání smluvní
pokuty
Dne10.01.2011 se uskutečnilo jednání
s JUDr. Konopčíkem – posouzení smlouvy
a
domluva
dalšího
postupu
ohledně
mimosoudního vyrovnání s paní Maškovou.
Jednání se uskuteční dne 15.02.2011.
f)
Vypracování koncepce rozvoje obce
na období 2011 až 2014, příp. na delší časové
Koncepce bude vznikat na základě pracovních
schůzek členů ZO, vstupní podklady budou
předkládány rozpracované do priorit, akcí nebo
záměrů. Koordinátorem bude starosta a první
výstupy by měly být občanům předloženy
v červnu 2011.
g)
Tříkrálová sbírka
V naší obci bylo vybráno 21.622,-Kč, z toho
v Jezeřanech 10.770,-Kč a v Maršovicích 10.852,Kč. Koledníkům a všem občanům, kteří přispěli,
patří poděkování.

Ad. 14: Diskuse
V diskusi vystoupila Mgr. Květoslava
Bílová. Informovala ZO o nevhodném umístění
propagačních materiálů (plakátů), pravděpodobně
nějakou agenturou, a to na autobusové zastávce
v Maršovicích (točna). Autobusová zastávka
není správným místem pro vylepování těchto
materiálů a ZO by se mělo alespoň pokusit
dohledat „,viníka“.
Místostarosta uvedl, že zmiňovaná zastávka
byla tímto značně znehodnocena. Obec
investovala do realizace autobusové zastávky
nemalou částku, proto by měl být patřičně
vymezen a označen prostor pro umisťování těchto
plakátů.
Starosta zmínil, že se pokusí plakáty odstranit
a zkusí nalézt vhodné řešení tohoto problému.
JS informoval o některých změnách
a úpravách, ke kterým dojde na obecních
webových stránkách. Jedná se především
o grafickou a funkční úpravu. Současně se dotázal,
zda má ZO zájem na přihlášení webových stránek
obce do soutěže Zlatý erb. Zastupitelstvo s jeho
návrhem souhlasilo.

Ad. 15: Usnesení
Předseda návrhové komise Ing. Marek Světlík
přečetl návrh usnesení č. 1/2011.
Usnesení č. 1/2011 ze zasedání zastupitelstva
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obce bylo schváleno.
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 16: Závěr
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným
občanům za účast a zasedání ukončil ve 21:45
hod.
Ing. Petr Slavík v.r., starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Slavík v.r.
Mgr. Svatava Hájková v.r.

Usnesení č. 1/2011 ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
ze dne 20.01.2011
Zastupitelstvo obce:

I.

bere na vědomí:

1. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce pana Radka
Podhrázkého
2. Žádost společnosti E.ON Servisní s.r.o.
o vyjádření ke stavbě „Jezeřany č.p. 57,
přípojka NN,Vodičková“
3. Rozpočtové opatření č. 7/2010
4. Výroční zprávu školy za školní rok 2009-2010
5. Návrh rozpočtu obce pro rok 2011
6. Zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání
zastupitelstva obce
7. Zprávu starosty

II.

schvaluje:

1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Marek
Světlík, Mgr. Petr Eckl a Radek Podhrázký
2. Změnu zápisu č. 10/2010 ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
konaného dne 26.11.2010 na základě
námitek Ing. Marka Světlíka, které jsou
součástí zápisu z dnešního zasedání
3. Smlouvu o pronájmu nebytových prostor
mezi obcí a společností INCO Brno a.s., ze
dne 15.11.2010
4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s E.
ON Distribuce, a.s., na realizace stavby
„Jezeřany,Přípojka NN, I.Musilová“.
5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON
Distribuce, a.s., na realizace stavby „Jezeřany
č.p. 57, přípojka NN,Vodičková“ .
6. Rozhodnutí Zastupitelstva obce JezeřanyMaršovice č. 1/2011 ze dne 20.01.2011,
o měsíční odměně neuvolněným členům
zastupitelstva obce
7. Inventarizaci obecního majetku za rok 2010
8. Prodej části parcely p.č. 2/4 v k.ú. Jezeřany,
dle zaměření
9. Přílohy č. 1 - Identifikační list obce pro rok
2011, Příloha č. 2 - Specifikace komplexních
služeb nakládání s komunálními odpady
pro
Obec
Jezeřany-Maršovice,
rok
2011, Příloha č. 3 - Ceník č. 1, Sběr, svoz
a odstranění směsného komunálního
odpadu od občanů, fyzických osob,
platnost od 01.01.2011, Ceník č. 2, Odvoz
a odstranění velkoobjemového komunálního
odpadu, platnost od 01.01.2011, Ceník č.
3, Sběr, svoz a odstranění nebezpečných
složek komunálního odpadu, platnost
od 01.01.2011, Ceník č. 4, Svoz a využití
recyklovatelných
složek
komunálního
odpadu, platnost od 01.01.2011,Sběr a svoz
elektrozařízení, Sběr a svoz a odstraňování
pneumatik, platnost od 01.01.2011,
ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti

leden - duben

životního prostředí číslo 104102576, ze dne
18.12.2006, ve znění pozdějších dodatků, se
společností SITA CZ a.s.
10. Odvolává současné členy školské rady
delegované zastupitelstvem obce v minulém
volebním období
11. Volí Mgr. Petra Eckla, Milana Hamalu
a Radka Podrázkého jako zástupce do školské rady

III.
1.
2.

3.
4.

5.

ukládá:

starostovi obce:
Zjistit cenové nabídky plateb za internetové
připojení v knihovně, do 31.03. 2011
Zařadit do programu příštího zasedání ZO
návrh na projednání možností stanovení cen
obecních pozemků při prodeji, do 31.03. 2011
Připravit návrh aktualizace právních předpisů
vydaných obcí, do 31.03. 2011
Zjistit možnosti odstranění plakátů z čekárny
na autobusové zastávce v Maršovicích a zajisti
vyvěšení upozornění na zákaz vylepování
plakátů na čekárně, do 31.03. 2011
finančnímu výboru:
Posoudit žádosti místních organizací
o příspěvky z rozpočtu obce na rok 2011
a podat stanovisko zastupitelstvu obce,
do 31. 03. 2011
Ing. Marek Světlík v.r.
předseda návrhové komise
Ing. Petr Slavík v.r.
starosta

Zápis č. 02/2011 ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice
konaného dne 25.02.2011
Starosta Ing. Petr Slavík zahájil zasedání
zastupitelstva obce (ZO) v 18:05 hod.
Přivítal členy ZO a přítomné spoluobčany
a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno,
pozvánka byla vyvěšena na úřední desce, podle
prezenční listiny je přítomno 7 členů ZO (omluvil
se RŠ a PE) a zasedání ZO je usnášeníschopné.
Použité iniciály členů ZO:
Mgr. Bohuslav Slavík (BS), Mg. Svatava
Hájková (SH), Ing. Marek Světlí k (MS), Mgr. Petr
Eckl (PE), Ing. Jan Slavík (JS), Radek Šles (RŠ),
Radek Podhrázký (RP) a Milan Hamala (MH)

Ad. 1: Úvod, zahájení
Starosta seznámil s programem zasedání ZO,
informoval o tom, že ZO bude projednán nový
Jednací řád ZO a pokud bude schválen, bude se
jim řídit již dnešní zasedání ZO. Navrhl doplnit
program o 2 body:
Bod 15. Žádost o prodloužení nájemní
smlouvy obecního bytu
Bod 16. Výběrové řízení na vyčištění strouhy
v obci.
Původní bod 15. Usnesení je zrušen,
neboť podle nového Jednacího řádu ZO budou
jednotlivá usnesení schvalována k jednotlivým
bodům programu.
Hlasování o doplnění programu:
Bod 15.: Žádost o prodloužení nájemní
smlouvy obecního bytu.
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Bod 16.: Výběrové řízení na veřejnou zakázku
„Vyčištění strouhy v obci“.
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 01/02/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany – Maršovice
schvaluje následující program 2. Zasedání
zastupitelstva obce Jezeřany – Maršovice:
1. Úvod, zahájení

leden - duben

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Vyjádření ověřovatelů zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce
4. Jednací řád zastupitelstva obce
5. Žádost o prodeji obecního pozemku p. č.
1471. v k.ú. Maršovice
6. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska –
žádost o příspěvek na činnost
7. VH Atelier – splašková kanalizace Jezeřany
- Maršovice
8. Základní škola a mateřská škola Jezeřany
– Maršovice, okres Znojmo, příspěvková
organizace – žádost o souhlas realizace
veřejné zakázky, návrh rozpočtu
9. Kupní smlouva – prodej pozemku (p.č. 2/16)
části pozemku p.č. 2/4, v k.ú. Jezeřany
10. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s.,
stavba „Jezeřany přípojka NN Slavík“
11. Rozpočet obce na rok 2011
12. Plnění usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce
13. Zpráva starosty (předsedů výborů)
14. Diskuse
15. Žádost o prodloužení nájmu obecního bytu
16. Výběrové řízení na veřejnou zakázku
„Vyčištění strouhy v obci“.
17. Závěr

Ad. 2: Určení zapisovatele
a ověřovatele zápisu
Starosta určil jako zapisovatele BS a navrhl
ověřovatele zápisu BS a MH:
Ze strany ZO nebyly k navrženým
ověřovatelům připomínky ani žádné jiné návrhy.

Usnesení č. 02/02/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu č. 02/2011 ze
zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
Mgr. Bohuslava Slavíka a Milana Hamalu.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 3: Vyjádření ověřovatelů zápisu
z minulého zasedání zastupitelstva
Ověřovatel zápisu RP konstatoval, že zápis
z minulého zasedání ZO byl řádně zveřejněn
a nebylo k němu žádných připomínek.

Ad. 4: Jednací řád
Starosta uvedl, že podle § 96 zákona o obcích
zastupitelstvo obce vydá jednací řád, v němž
stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva
obce. Současný jednací řád v podstatě odpovídá
požadavkům na takový dokument, ale je potřeba
některá ustanovení upřesnit a doplnit. Nový
jednací řád vychází ve velké míře z dosavadního
jednacího řádu, ale upřesňuje terminologii.
Největší změnou, s ohledem na metodické
doporučení,
je
předkládání,
formulace
a schvalování jednotlivých usnesení. Usnesení,
která budou číslována, budou součástí zápisu ze
zasedání zastupitelstva obce a nebude potřeba
návrhová komise a opětovného projednání
jednotlivých usnesení v „souhrnném“ usnesení.
MS vystoupil s některými připomínkami
k jednacímu řádu. Jedná se o následující:
a)
čl. VII. odst. 11. - formulaci „Nikdo,
komu starosta neudělí slovo, se ho nemůže
ujmout“ změnit na „Slova se může ujmout pouze
ten, komu ho udělí starosta“
b)
čl. IX. odst. 2. - formulaci „Vyžaduje-li
to povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva
obce hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého
usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné
hlasování starosta“ změnit na “…usnesení,
navrhuje jejich pořadí …“
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c)
čl. XV. odst. 1. - ve formulaci
„Zrušuje se jednací řád zastupitelstvem obce
ze dne 03.05.2007“ doplnit „… schválený
zastupitelstvem obce …“
d)
čl. VIII. odst. 1. - ve formulaci „Návrh
usnesení předkládaný zastupitelstvu obce
schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto
orgánem a z diskuse členů zastupitelstva obce“
doplnit „…ke schválení vychází …“
ZO vyjádřilo souhlas se zapracováním
uvedených připomínek do jednacího řádu.

Usnesení č. 03/02/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany - Maršovice
schvaluje jednací řád ze dne 25.2.2011, který je
přílohou tohoto zápisu.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 05: Žádost o prodej obecního
pozemku p.č. 1471 v k.ú. Maršovice
podal žádost o odkoupení uvedeného
obecního pozemku za účelem výstavby rodinného
domu.
Starosta uvedl, že zmiňovaný pozemek je
součástí areálu školy a podle územního plánu není
určen k zástavbě. Doporučuje, aby tento pozemek
nebyl prodán. Starosta oslovil žadatele k vyjádření
a ten uvedl, že postoj ZO bere na vědomí a pokud
by mu bylo v budoucnu vyhověno, byl by velice
rád.

Usnesení č. 04/02/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany - Maršovice
neschvaluje prodej obecního pozemku p.č. 1471
v k.ú. Maršovice.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 06: Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska – žádost o příspěvek na činnost
Starosta informoval ZO, že sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska žádá každoročně
o příspěvek ve výši 1.000,- Kč a navrhuje
poskytnout žadateli tuto částku i v letošním roce.

Usnesení č. 05/02/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany – Maršovice
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1.000,-Kč
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 07: VH Atelier – splašková
kanalizace Jezeřany – Maršovice
Starosta konstatoval, že společnost VH
Atelier vyhotovila pro naši obec projekt splaškové
kanalizace a chce doplnit projekt ke stavebnímu
povolení s tím, že potřebuje vyjádření
k následujícím bodům:
1)
Zda má být ponechána malá čerpací
stanici ČS3 a kanalizační výtlak v severozápadní
části obce Maršovice pro rodinný dům č.p. 188?
Starosta sdělil, že odkanalizování uvedeného
domu projekt prodražuje cca o 600.000,- Kč,
o dalším postupu v této věci bude jednat ještě
s majitelem nemovitosti.
2)
Dle jednání s Povodím Moravy,
s.p., se mají ponechat dvě stoky na Pérkách,
kde z prostorových důvodů nebude možné
vybudovat novou splaškovou kanalizaci. Povodí
Moravy doporučuje počkat s odkanalizováním
této lokality, dokud se nevyřeším problém se
zasíťováním pozemku a přestavbou opěrné zdi.
Starosta konstatoval, že původní informace
od VH Atelier byla využít ke splaškové kanalizaci
původní dešťovou kanalizaci a nyní je již vyjádřena
nemožnost.
RP sdělil, jakým způsobem se řeší

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

odkanalizování odlehlých domků v některých
větších městech, např. v Brně (odvoz do sběrných
míst).
3)
Zda obec uvažujete již s konkrétním
provozovatelem kanalizace nebo máme projekt
dokončit dle obvyklých technických standardů?
Starosta uvedl, že nemá vyhraněný názor,
kdo bude provozovatelem kanalizace.
4)
Geodetické
zaměření
prokázalo
nemožnost odkanalizovaní celé průmyslové zóny
a proto by byla stoka zkrácena
5)
Nahrazení
gravitační
stoky
kanalizačním výtlakem pře plynovod mezi obcemi
Jezeřany a Loděnice.
K tomuto bodu nebyly připomínky ze strany
ZO.
Starosta uvedl, že potíže s odkanalizováním
průmyslové zóny spočívají částečně v jednání
s majiteli některých pozemků, přes které má
být vedena splašková kanalizace a kteří nedali
souhlas s vedením kanalizace přes jejich pozemky.
Starosta již jednal se zástupci společnosti INCO
Brno, a.s, který nabídl možnost vedení kanalizace
přes jeho pozemky.
MS a JS uvedli, že možnost získat body při
hodnocení žádosti o dotaci by měl vyhodnotit
zpracovatel projektu.
JS navrhl usnesení, uložit starostovi znovu
jednat se zástupci VH Atelier a majitelem
sporných pozemků.
MS se dotázal, zda je v projektu zapracováno
odkanalizování lokality „U Potůčku“. Starosta
informoval, že není, protože realizace zástavby je
pouze ve fázi studie.

Usnesení č. 06/02/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany – Maršovice
ukládá starostovi:
a) znovu jednat se zpracovatelem projektové
dokumentace společností VH Atelier spol.
s r.o. ohledně dokončení projektu splaškové
kanalizace
b) znovu oslovit majitele sporných pozemků,
přes které je plánována výstavby kanalizace
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 08: Základní škola a mateřská
škola Jezeřany – Maršovice, okres
Znojmo, příspěvková organizace – žádost
o souhlas realizace veřejné zakázky,
návrh rozpočtu
Ředitelka příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Jezeřany-Maršovice,
okres Znojmo, požádala a následně získala
dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci
projektu „Operační program – vzdělávání pro
konkurenceschopnost“.
Starosta informoval ZO, že obdržel
od ředitelky školy Žádost o souhlas realizace
veřejné zakázky, což je v souladu se zřizovací
listinou příspěvkové organizace.
MS se dotázal, zda celková částka 419.659,Kč je dotace nebo se škola musí také finančně
podílet. Ředitelka školy sdělila, že škola se
na tomto projektu nemusí finančně podílet
a uvedla podrobnosti využití této dotace.
JS uváděl, že by měla být udělena výjimka
pro školu ze směrnice obce při zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu Poté, co se seznámil,
že v této směrnice je uvedeno, že příspěvková
organizace postupuje dle zřizovací listiny, tak
změnu usnesení nenavrhl.

Usnesení č. 07/02/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
a) schvaluje, aby Ředitelství Základní školy
a Mateřské školy Jezeřany-Maršovice, okres

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Znojmo, příspěvkové organizaci, realizovalo
veřejnou zakázku na nákup mediální
techniky v rámci projektu „Operační program
– vzdělávání pro konkurenceschopnost“,
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.
b) bere na vědomí rozpočet příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola
Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 09: Kupní smlouva – prodej
pozemku (p.č. 2/16) části pozemku
p.č.2/4
Zastupitelstvo obce na svém zasedání č.
1/2011, ze dne 20.01.2011, schválilo prodej
části parcely č. 2/4, v k.ú. Jezeřany, slečně. Dne
01. 02. 2011 provedl Ing. Pexa zaměření nového
pozemku, dle požadavků obce, a vypracoval
Geometrický plán č. 319-19/2011, na základě
kterého bude od pozemku p.č. 2/4 oddělena
parcela 2/16, o výměře 50 m2.
K tomuto bodu nebyla vedena žádná diskuse.

Usnesení č. 08/02/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí JezeřanyMaršovice jako prodávající a jako kupující,
jejímž předmětem je prodej parcely č. 2/16,v
k.ú. Jezeřany, kupní smlouva je přílohou tohoto
zápisu.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 10: Smlouva o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s
E.ON Distribuce, a.s., stavba „Jezeřany
přípojka NN Slavík“
ZO svým usnesením č. 6/2010, ze dne
17.06.2010, schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi obcí Jezeřany-Maršovice a E.ON Distribuce
a.s., na stavbu „Jezeřany, přípojka NN Slavík“.
Dne 24.01.2011 byl vypracován Geometrický
plán č. 317-700/2010 pro vymezení rozsahu
věcného břemena k části pozemku.

Usnesení č. 09/02/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje, Smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu
věcnému břemenu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice
jako „povinný“ a E.ON Distribuce, a.s. jako
„oprávněný“ jejímž předmětem je realizace
stavby „Jezeřany přípojka NN Slavík“, smlouva je
přílohou tohoto zápisu.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 11: Rozpočet obce na rok 2011
Návrh rozpočtu obce Jezeřany-Maršovice
na rok 2011 byl projednán na zasedání ZO dne
20.01.2011 a byl dne 21.01.2011 do 15.02.2011
vyvěšen na pevné i elektronické úřední desce
obecního úřadu.
Na základě schváleného státního rozpočtu
na rok 2011 a na základě zákona č. 243/2000
Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní
územním samosprávným celkům a některým
státním fondům (zákon o rozpočtovém určení
daní), ve znění pozdějších předpisů, starosta
provedl výpočet sdílených daní, které by měla
obec v roce 2011 obdržet.
Na základě tohoto výpočtu a doporučení
aby obce vycházely při sestavování rozpočtu
na rok 2011 vycházet z příjmů rozpočtu 2010.
Starosta navrhuje změnit příjem ze sdílených
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daní dle uvedené tabulky, a to navýšení DPFO
ZČ o 75.000,-Kč, DPFO z KV o 30.000,-Kč, DPPO
o 45.000,-Kč a DPH o 65.000,-Kč, což celkem
představuje 215.000,-Kč (v případě rozpočtování
daní podle výpočtu by navýšení, oproti návrhu,
činilo 580.000,-Kč).
Pol.

Sdílená daĖ

skuteþnost 2010

návrh

výpoþet

rozpoþet

1111

DPFO Zý

1.031.000,-

1.030.000,-

1.180.000,-

1.105.000,-

1112

DPFO ZVý

89.000,-

90.000,-

200.000,-

90.000,-

1113

DPFO z KV

96.000,-

95.000,-

200.000,-

125.000,-

1121

DPPO

1.123.000,-

1.050.000,-

1.140.000,-

1.095.000,-

1211

DPH

2.456.000,-

2.505.000,-

2.630.000,-

2.570.000,-

Připomínky k návrhu rozpočtu, který byl
vyvěšen na úřední desce:
– Nedostatečná výše prostředků na údržbu
místních komunikací a - nedostatečná vybavenost
techniky na údržbu veřejných prostranství.
Obě připomínky byly akceptovány a rozpočtové
prostředky navýšeny.
MS informoval ZO, že se sešel finanční výbor
k posouzení žádostí o finanční dotaci. Celkem
bylo žádáno o částku 363.000,- Kč. Finanční
výbor navrhuje ponechat v rozpočtu částku
na výši 350.000,- Kč na finanční dotace.
Starosta uvedl, že v rozpočtu je již uvedena
výše částky 350.000,- Kč.
MS dále navrhl:
a) par. 33/92, pol. 5137 zvýšit částku z 10.000,Kč na 60.000,-Kč
b) par. 23/21, pol. 61/21 snížit z 2.000.000,-Kč
na 1.950.000,-Kč
Starosta navrhl úpravu příjmů a výdajů
rozpočtu na rok 2011 následovně:
příjmy:
a) pol. 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti a funkčních požitků, z částky
1.030.000,-Kč na částku 1.105.000,-Kč,
b) pol. 1113 Daň z příjmů fyzických osob
z kapitálových výnosů, z částky 95.000,-Kč
na částku 125.000,-Kč,
c) pol. 1121 Daň z příjmů právnických
osob, z částky 1.050.000,-Kč na částku
1.095.000,-Kč,
d) pol. 1122 Daň z příjmu právnických
osob za obce, ve výši 90.900,-Kč (pouhé
proúčtování, protože obec je příjemcem
i poplatníkem této daně, od daně je
osvobozena, ale musí ji zaúčtovat),
e) pol. 1211 Daň z přidané hodnoty, z částky
2.505.000,-Kč na částku 2.570.000,-Kč,
f) pol. 1361 Správní poplatky, z částky 17.700,Kč na částku 18.000,-Kč,
g) pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté
transfery ze státního rozpočtu ve výši
251.800,-Kč, (dotaci v rámci OP „Vzdělávání
pro konkurenceschopnost“ – viz. bod 08), par.
0000, Daňové příjmy, z částky 6.383.000,-Kč
na částku 6.941.000,-Kč, příjmy, z částky
6.778.000,-Kč na částku 7.336.000,-Kč,
PŘÍJMY celkem, z částky 8.543.000,-Kč
na částku 9.101.000,-Kč.
výdaje:
a)
par. 2212 Silnice, pol. 5171 Opravy
a udržování z částky 50.000,-Kč na částku
130.000,-Kč, celkem par. 2212 Silnice
155.000,-Kč,
b)
par. 2321 Odvádění a čištění odpadních
vod a nakládání s kaly, pol. 2321 Opravy
a udržování z částky 120.000,-Kč na 150.000,-Kč,
celkem par. 2321 Odvádění a čištění odpadních
vod 2.180.000,-Kč,
c)
par. 3113 Základní školy, pol.
Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým
organizacím, částka 251.800,-Kč (použití dotace
z OP „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“,
viz bod. 08), celkem par. 3113 Základní školy
1.496.800,-Kč,
d)
par. 3722 Sběr a svoz komunálních

leden - duben

odpadů, pol. 5169 Nákup ostatních služeb,
z částky 330.000,-Kč na částku 337.000,-Kč,
celkem par. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
337.000,-Kč, (máme více obyvatel než v loňském
roce, proto to navýšení),
e)
par. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň, pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý
majetek z částky 20.000,-Kč na částku 110.000,Kč (nákup nové sekačky na trávu – nikoli jak byl
původní předpoklad zahradní, ale komunální),
celkem par. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň 482.000,-Kč,
f)
par.
4351
Osobní
asistence,
pečovatelská služba a podpora samostatného
bydlení, pol. 5169 Služby, 8.000,-Kč (příspěvek
na provoz pečovatelské služby), celkem par. 4351
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora
samostatného bydlení 8.000,-Kč,
g)
par. 6399 Ostatní finanční operace,
pol. 5362 Platby daní a poplatků státnímu
rozpočtu,
90.900,-Kč (proúčtování DPPO
za obec, obec je od daně osvobozena, ale musí ji
zaúčtovat), celkem par. 6399 Ostatní finanční
operace 90.900,-Kč,
h)
par. 6402 Finanční vypořádání
minulých let, pol. 5366 Výdaje z finančního
vypořádání minulých let mezi krajem a obcí,
z částky 10.000,-Kč na částku 10.300,-Kč,
VÝDAJE celkem, z částky 8.267.000,-Kč
na částku 8.825.000,-Kč,
VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ, z částky
8.543.000,-Kč na částku 9.101.000,-Kč
Navržené změny ZO akceptovalo.

Usnesení č. 10/02/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany - Maršovice
schvaluje, Rozpočet obce Jezeřany-Maršovice
na rok 2011, rozpočet obce a rozpis rozpočtu obce
jsou přílohou tohoto zápisu.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 12: Plnění usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce
Starosta informoval ZO, že úkol č. 4
(odstranění plakátů z čekárny Na točně
v Maršovicích) byl již splněn a byl zde umístěn
zákaz pro vylepování těchto materiálů.
Trvá úkol č. 5 - Zajistit dopravní označení
týkající se zákazu vjezdu na Pérka., do 30. 4.
2011 – na tomto úkolu pracuje v současné době
místostarosta
Ostatní úkoly ještě trvají, neboť mají pozdější
datum plnění.

Ad. 13: Zprávy – starosta (předsedové
výborů)
1.
Žádosti o finanční dotaci z rozpočtu
obce
Do 31.01.2011 byla na obecní úřad doručena
ještě 1 žádost o finanční dotaci z rozpočtu
obce, č.j. 41/2011 od Římskokatolické
farnosti Loděnice na částku 20.000,-Kč na provoz
kostela v Jezeřanech-Maršovicích.
Žádost byla postoupena k projednání
finančnímu výboru.
2.
Žádosti o dotace vypracované obcí
þ.j.

datum

požadováno
20.01.

koho
celkové náklady
Nadace Partnerství

výzva

název
poznámka

Malé granty – jaro
2011

DČti a stromy

úprava návesního prostoru „Panšula“,
výsadba stromĤ se zapojením dČtí

20.000,-Kþ

50.000,-Kþ

28.01.

NADACE ýEZ

Oranžové hĜištČ

1.000.000,-Kþ

1.400.000,-Kþ

Výstavba víceúþelového hĜištČ v areálu TJ

16.02.

Ministerstvo pro místní
rozvoj ýR

Podpora obnovy a
rozvoje venkova

161.000,-Kþ

230.000,-Kþ

Oprava þtyĜ kĜížĤ na hĜbitovČ v JezeĜanech a
Maršovicích

17.02.

Jihomoravský kraj

70/2011

74/2011

200.000,-

405.000,-Kþ

leden - duben

Obnova a údržba
venkovské
zástavby a
obþanské
vybavenosti

Víceúþelové oranžové
hĜištČ

Restaurování
hĜbitovních kĜížĤ

Oprava hĜbitovních zdí
– dokonþení

Dokonþení opravy hĜbitovních zdí na
hĜbitovČ v JezeĜanech a Maršovicích

Starosta sdělil, že žádost o dotaci na úpravu
návesního prostoru „Panšula“, výsadba stromů
se zapojením dětí byla již zamítnuta. Obec přesto
bude realizovat tuto akci.
3.
Účast na jednáních
DSO
MORAVSKOKRUMLOVSKO
(mikroregion)
01.02.2011 - účast na jednání předsednictva
- příprava valné hromady, schválení návrhu
rozpočtu, plánování akcí na rok 2011.
Setkání starostů okresu Znojmo s hejtmanem
09.02.2011 Znojmo - hejtman se omluvil,
zastupoval ho náměstek hejtmana Mgr. Ivo Polák.
Důležité body programu:
• dotace v oblasti památkové péče –
soutěž o nejlépe opravenou památku
Jihomoravského kraje,
• doprava a IDS, investice do údržby silnic
v roce 2010 stála 125.000.000,-Kč (plán 119),
realizace průtahu městem Moravský Krumlov
a dopravního uzlu Moravský Krumlov, při
osobním jednání byl zástupce společnosti
KORDIS
upozorněn
na
nedostatky
a problémy týkající se návaznosti linek 446
a 440 na nádraží v Moravském Krumlově,
• v průběhu března budou vyhlášena dotační
tituly na podporu včelařství a vinařství,
• zásady územního rozvoje Jihomoravského
kraje, v současné době proběhlo posouzení
2. Návrhu ZÚR Jmk, v dubnu by mělo
následovat veřejné projednání, obce budou
informovány a vyhlášky budou vyvěšeny
na úředních deskách obcí,
• Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – obce,
aktualizace seznamů, informování občanů,
zabezpečení dodatečného sečtení obyvatel (ti
co budou v rozhodném období dlouhodobě
mimo republiky). Rozhodným okamžikem
bude půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března
2011
• Valná hromada ENERGOREGION 2020,
sdružení obcí regionu JE Dukovany
• 17.02.2011 Hrotovice - důležité body
programu:
• volba nových orgánů,
• vyjádření
podpory
změně
zákona
o rozpočtovém určení daní tak, aby obce
v okolí JE získaly finanční prostředky jako
kompenzaci újmy, že se nachází v těsné
blízkosti tak velkého výrobce elektřiny.
4.
Jednání ohledně vymáhání smluvní
pokuty
15.02.2011 v Brně, se uskutečnilo osobní
jednání. JUDr. Konopčík má navrhnout do konce
února další postup.
5.
Centrum sociálních služeb Znojmo,
p.o.
Smlouva o zajištění pečovatelské služby
a poskytování příspěvku na provoz Centra
sociálních služeb Znojmo, p.o., byla pouze
zmíněna, starosta vysvětlit jakým způsobem
centrum vyčísluje vyúčtování za pečovatelskou
službu a navrhl ZO uhradit vyúčtování za II.
pololetí roku 2010.

Usnesení č. 11/02/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje úhradu částky 1.026,-Kč Centru
sociálních služeb Znojmo, p.o. za vyúčtování
za pečovatelskou službu za II. pololetí 2010.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
6.
Plán na příští období
• duben 2011 (16. nebo 17.04.2011) - Vítání
občánků (ve spolupráci s KV a ředitelstvím
ZŠ)
• březen - akce Děti a stromy - soutěž pro
děti MŠ a ZŠ – „Namaluj si svůj strom“
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•
•

ve spolupráci s ředitelstvím školy a KV
březen 2011 - svoz velkoobjemového odpadu
– 3 kontejnery
objednání (zakoupení) kontejnerů – zřízení
nových dvou sběrných míst, Jezeřany – KD,
Maršovice – točna

Ad. 14: Diskuse
V diskusi vystoupila paní a dotázala se
na situaci ohledně „Pérek“.
Starosta uvedl, že je zatím pouze vypracována
studie a smlouvy na odkoupení části pozemků.
Projekt ještě vyhotoven není.
MS informoval ZO o možnosti čerpání
finančních prostředků od ČSOB. Předložil
starostovi podklady k prostudování.
RP vystoupil s informací o častém znečištění
vody z veřejného vodovodu a extrémním chlóru.
Starosta si dal úkol zjistit příčiny znečištění
a na příštím zasedání bude informovat ZO.
RP a MH dále konstatovali havarijní stav
plotu před základní školou. Již dříve na tento
nedostatek bylo poukazováno.
Starosta doporučil financování z obecního
rozpočtu. Tento nedostatek se bude případně
řešit rozpočtovým opatřením. Starosta již jednal
o opravě s možným dodavatelem, ale doposud
neobdržel cenovou nabídku.

Ad. 15: Žádost o prodloužení nájmu
obecního bytu
Starosta informoval ZO obdržení žádosti
O prodloužení nájemní smlouvy obecního
bytu od manželů. Stávající nájemníci žádají
o prodloužení této smlouvy do konce srpna.

Usnesení č. 12/02/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany – Maršovice
schvaluje
prodloužení
nájemní
smlouvy
obecního bytu č.p. 144, manželům Novotným,
do 31.08.2011
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 16: Výběrové řízení na veřejnou
zakázku „Vyčištění strouhy v obci“
Starosta seznámil ZO s navrhovaným
řešením,
provedení
vyčištění
strouhy
v Maršovicích, cca 30 metrů, nastavení kanalizace
o dvě skruže, vyčištění strouhy v zastavěné části
Jezeřan. Stanovil předpokládanou výši zakázky
na tuto akci na výši 120.000,- Kč bez DPH.
Doporučil stanovit hodnotící komisi a vypracovat
výzvu k podání nabídek oslovených dodavatelů.
ZO vyjádřilo souhlas s navrhovaným řešením.

Usnesení č. 13/02/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ve věci výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Vyčištění strouhy v obci“:
a) bere na vědomí předpokládanou výši zakázky
120.000,- Kč bez DPH
b) schvaluje hodnotící komisi“ ve složení
Ing. Petr Slavík, Radek Podhrázký, Milan
Hamala, náhradník: Mgr. Bohuslav Slavík
c) ukládá
starostovi
zpracovat
výzvu
do 10.3.2011
d) schvaluje, aby text výzvy a seznam obeslaných
dodavatelů schválila hodnotící komise
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 17: Závěr
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným
občanům za účast a zasedání ukončil ve 21:45
hod.
Ing. Petr Slavík v.r., starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Milan Hamala v.r.

schvaluje, Rozpočet obce Jezeřany-Maršovice
na rok 2011, rozpočet obce a rozpis rozpočtu obce
jsou přílohou tohoto zápisu.

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Jezeřany – Maršovice č. 02/2011,
konaného dne 25.02.2011
Usnesení č. 01/02/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje následující program 2. Zasedání
zastupitelstva obce Jezeřany – Maršovice:
viz. program

Usnesení č. 02/02/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu č. 02/2011 ze
zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
Mgr. Bohuslava Slavíka a Milana Hamalu.

Usnesení č. 03/02/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje jednací řád ze dne 25.2.2011, který je
přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 04/02/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
neschvaluje prodej obecního pozemku p.č. 1471
v k.ú. Maršovice.

Usnesení č. 05/02/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1.000,-Kč
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Usnesení č. 06/02/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi:
a) znovu jednat se zpracovatelem projektové
dokumentace společností VH Atelier spol.
s r.o. ohledně dokončení projektu splaškové
kanalizace
b) znovu oslovit majitele sporných pozemků,
přes které je plánována výstavby kanalizace

Usnesení č. 07/02/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
a) schvaluje, aby Ředitelství Základní školy
a Mateřské školy Jezeřany-Maršovice, okres
Znojmo, příspěvkové organizaci, realizovalo
veřejnou zakázku na nákup mediální
techniky v rámci projektu „Operační program
– vzdělávání pro konkurenceschopnost“,
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.
b) bere na vědomí rozpočet příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola
Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo

Usnesení č. 08/02/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí JezeřanyMaršovice jako prodávající a Lucií Motyčkovou
jako kupující, jejímž předmětem je prodej parcely
č. 2/16,v k.ú. Jezeřany, kupní smlouva je přílohou
tohoto zápisu.

Usnesení č. 09/02/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje, Smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu
věcnému břemenu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice
jako „povinný“ a E.ON Distribuce, a.s. jako
„oprávněný“ jejímž předmětem je realizace
stavby „Jezeřany přípojka NN Slavík“, smlouva je
přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 10/02/2011
Zastupitelstvo

obce

Jezeřany-Maršovice

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Usnesení č. 11/02/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje úhradu částky 1.026,-Kč Centru
sociálních služeb Znojmo, p.o. za vyúčtování
za pečovatelskou službu za II. pololetí 2010.

Usnesení č. 12/02/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje
prodloužení
nájemní
smlouvy
obecního bytu č.p. 144, manželům Novotným,
do 31.08.2011

Usnesení č. 13/02/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ve věci výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Vyčištění strouhy v obci“:
a) bere na vědomí předpokládanou výši zakázky
120.000,- Kč bez DPH
b) schvaluje hodnotící komisi“ ve složení
Ing. Petr Slavík, Radek Podhrázký, Milan
Hamala, náhradník: Mgr. Bohuslav Slavík
c) ukládá
starostovi
zpracovat
výzvu
do 10.03.2011
d) schvaluje, aby text výzvy a seznam obeslaných
dodavatelů schválila hodnotící komise
Ing. Petr Slavík v.r.
starosta

Zápis č. 03/2011 ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice
konaného dne 07.04.2011
Starosta Ing. Petr Slavík zahájil zasedání
zastupitelstva obce (ZO) v 18:00 hod. Přivítal
členy ZO a přítomné spoluobčany a konstatoval,
že zasedání bylo řádně svoláno, pozvánka byla
vyvěšena na úřední desce, podle prezenční
listiny je přítomno 9 členů ZO a zasedání ZO je
usnášeníschopné.
Použité iniciály členů ZO:
Ing. Petr Slavík (PS), Mgr. Bohuslav Slavík
(BS), Mg. Svatava Hájková (SH), Ing. Marek Světlí
k (MS), Mgr. Petr Eckl (PE), Ing. Jan Slavík (JS),
Radek Šles (RŠ), Radek Podhrázký (RP) a Milan
Hamala (MH)

Ad. 1: Úvod, zahájení
Starosta seznámil ZO s programem zasedání
ZO a navrhl doplnit bod č. 10. o projednání
úhrady neinvestičních nákladů základních škol
ve městě Moravský Krumlov.
Hlasování o doplnění programu:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 01/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje následující program 3. Zasedání
zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice:
1. Úvod, zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Vyjádření ověřovatelů zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce
4. Žádosti občanů a organizací - žádost
o odkoupení pozemku
5. Žádosti občanů a organizací - žádost
o pronájem části obecního pozemku
za účelem umístění včelstev
6. Rozpočtové opatření č. 1/2011
7. Závěrečný účet obce Jezeřany-Maršovice
za rok 2010
8. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce
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9. Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2010
příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Jezeřany-Maršovice, okres
Znojmo
10. Úhrada neinvestičních nákladů škol v obci
Loděnice a městech Pohořelice a Moravský
Krumlov připadající na jejich žáky z naší obce.
11. Směrnice č. 1/2011 o evidenci a zadávaní
veřejných zakázek malého rozsahu
12. Návrhy obecně závazných vyhlášek – místní
poplatky
13. Plnění usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce
14. Zprávy - starosta (předsedové výborů)
15. Diskuse
16. Rekapitulace usnesení
17. Závěr

Ad. 02: Určení zapisovatele
a ověřovatele zápisu
Starosta
určil
jako
zapisovatele
Mgr. Bohuslava Slavíka a navrhl jako ověřovatele
zápisu Mgr. Svatavu Hájkovou a Radka
Podhrázkého. Ze strany ZO nebyly k navrženým
ověřovatelům připomínky ani žádné jiné návrhy.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 02/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu č. 3/2011 ze
zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
Mgr. Svatavu Hájkovou a Radka Podhrázkého.

Ad. 03: Vyjádření ověřovatelů zápisu
z minulého zasedání zastupitelstva obce
Ověřovatelé zápisu Mgr. Bohuslav Slavík
a Milan Hamala konstatovali, že zápis z minulého
zasedání ZO byl řádně zveřejněn a nebylo k němu
žádných připomínek.

Usnesení č. 03/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
bere na vědomí vyjádření ověřovatelů zápisu
z minulého zasedání zastupitelstva obce
Mgr. Bohuslava Slavíka a Milana Hamaly, že
zápis z 2. Zasedání zastupitelstva obce byl řádně
vyvěšen na úřední desce a nebyly vůči němu
uplatněny žádné připomínky.

Ad. 04: Žádosti občanů a organizací
- žádost o odkoupení pozemku
Starosta konstatoval, že obdržel žádost od …
o odkoupení části obecního pozemku. Jedná se
o pozemek p.č. st. 53/1 v k.ú. Maršovice, který
je v katastru nemovitostí veden jako stavební
parcela, ale v územním plánu obce je veden jako
plochy a objekty občanské vybavenosti („park“).
Starosta uvedl, že by bylo vhodné ze strany
zájemce nechat zaměřit stávající stav tak, aby
bylo možné se vypořádat s obcí. Současná hranice
mezi pozemky je přijatelná pro obě strany
a nedoporučuje hranice „parku“ měnit.
MS se dotázal, jaká stavba by měla být
na tomto pozemku postavena.
Žadatel uvedl, že jeho záměr pro odkoupení
obecního pozemku je rozšíření stávající garáže,
která nevyhovuje požadavkům obyvatel domu
a případné zřízení kancelářských prostor, které by
využil jako OSVČ pro svoje podnikatelské záměry.
Starosta navrhl usnesení, že ZO JezeřanyMaršovice neschvaluje prodej pozemek p.č. st.
53/1 v k.ú. Maršovice, ale usnesení nebylo přijato.
Hlasování:
3 pro (BS, MH, SH) – 4 proti (RS, JS, RP, MS)
– 2 se zdrželo (PS, PE)
Proto na základě návrhu žadatele bylo
navrženo usnesení, že ZO Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr obce prodat pozemek p.č. st. 53/1

leden - duben

v k.ú. Maršovice, ale ani toto usnesení nebylo
přijato.
Hlasování
4 pro (RS, JS, RP, MS) – 3 proti (BS, MH, SH)
– 2 se zdrželo (PS, PE)
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
nepřijalo ve věci žádosti o odkoupení pozemku
žádné usnesení.

Ad. 05: Žádost občanů a organizací
– žádost o pronájmu části obecního
pozemku za účelem umístění včelstev
Starosta seznámil ZO s žádostí o pronájem
části obecního pozemku p.č. 734/1, lesní pozemek,
v k.ú. Maršovice. Uvedená část obecního pozemku
(cca 15x5 metrů) je součástí lesa (Svitavy–Boří)
a nachází se na jeho jihovýchodním okraji.
Žadatel má zájem zde umístit včelstvo (cca 20
úlů). Pozemek by provizorně oplotil kvůli zvěři.
Pronájem by mohl být realizován na dobu cca 10
let za roční úplatu ve výši 1.000,-Kč.
Umístění včelstev na obecním pozemku
(okraji lese) by bylo zřízeno v místě, které by
nemělo vadit ani případné probírce lesa. Starosta
se byl na místě samém podívat se žadatelem
i správcem obecního lesa panem Janem Světlíkem.
K žádosti nebyly žádné připomínky a ZO
souhlasí se záměrem pronajmout část uvedeného
obecního pozemku.

Usnesení č. 04/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr pronajmout část obecního
pozemku p.č. 734/1, lesní pozemek, v k.ú.
Maršovice, cca 75 m2.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 06: Rozpočtové opatření č.1/2011
Obec má schválený rozpočet na rok 2011,
ale jsou realizovány výdaje přesahující výši
vyčleněných finančních příspěvků, zejména
týkající se životního prostředí a financování
systému IDS JMK.
Nejpodstatnější změny rozpočtu vyplývající
z tohoto rozpočtového opatření jsou:
a) Příspěvek obce na financování systému IDS
byl rozpočtován ve stejné výši jako v roce
2010, ale v letošním roce bude provedena
úhrada za jeho rozšíření v rámci Znojemska
v plné výši a nikoli jen z ½ jako v roce 2010.
Příspěvek bude v roce 2011 cca 37.200,-Kč,
v rozpočtu je vyčleněno pouze 28.000,-Kč.
b) Došlo k rozšíření odběrných míst
separovaného odpadu ze dvou na čtyři,
zvýšení počtu kontejnerů na plast (o 2 ks)
a nově byly zavedeny kontejnery na papír
(2 ks). Nákup nových kontejnerů ve výši cca
33.000,-Kč v rozpočtu vyčleněno 20.000,-Kč.
c) Shrnutí skládky Šlesova zmola bylo rozsáhlejší
než v přechozím roce, takže náklady
na shrnutí byly 26.300,-Kč a v rozpočtu bylo
vyčleněno pouze 15.000,-Kč.
Pokrytí těchto zvýšených výdajů bude
z paragrafu 2321 Odvádění a čištění odpadních
vod, položka 6121 Budova, haly a stavby, která
bude ponížena o částku 33.500,-Kč.
K RO nebyly připomínky a starosta podal
návrh na usnesení.

Usnesení č. 05/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2011.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 07: Závěrečný účet obce Jezeřany
– Maršovice za rok 2010
Po skončení kalendářního roku se údaje

leden - duben

o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají
do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou
obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje
o hospodaření s majetkem a o dalších finančních
operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak
podrobném členění a obsahu, aby bylo možné
zhodnotit finanční hospodaření obce a jimi
zřízených nebo založených právnických osob.
Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních
vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů,
obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným
rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Obec
je povinna dát si přezkoumat své hospodaření
za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání
hospodaření upravuje zvláštní právní předpis.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je
součástí závěrečného účtu při jeho projednávání
v orgánech obce.
Podle zákona o obcích, závěrečný účet spolu
se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření
obce za uplynulý kalendářní rok projedná ZO
do 30. června následujícího roku a přijme opatření
k nápravě nedostatků.
Závěrečný účet obce Jezeřany-Maršovice
za rok 2010 byl zveřejněn na úřední desce
od 22.03.2011 do 06.04.2011 a s ohledem
na skutečnost, že Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2010, kterou vypracovala
auditorka Ing. Zdeňka Cáhlíková uvádí, že nebyly
zjištěny chyby a nedostatky a rovněž ostatní
náležitosti týkající se závěrečného účtu za rok
2010 jsou v souladu se zákony, k věci nebyly žádné
dotazy či připomínky, starosta navrhl přijmout
následující usnesení.

Usnesení č. 06/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný
účet obce za rok 2010 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bez
výhrad.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 08: Poskytnutí finanční dotace
z rozpočtu obce
Starosta konstatoval, že obec obdržela celkem
7 žádostí od jednotlivých žadatelů:
č.j. 0271/2010 a 0272/2010 (22.11.2010)
od SDH Jezeřany-Maršovice, ve výši 65.000,-Kč,
č.j. 0281/2010 (25.11.2010) od MS Sobotka,
ve výši 100.000,-Kč,
č.j. 0325/2010 (17.12.2010) od TJ JezeřanyMaršovice, ve výši 100.000,-Kč,
č.j. 0331/2010 (29.12.2010) od ČSCH
Jezeřany-Maršovice, ve výši 49.000,-Kč,
č.j. 0332/2010 (29.12.2010) od SPS
CANTAMUS CORDE, ve výši 29.000,-Kč,
č.j.
0041/2011
(31.01.2011)
od Římskokatolické farnosti Loděnice, ve výši
20.000,-Kč,
Starosta předal slovo předsedovi finančního
výboru MS.
MS uvedl, že finanční výbor se sešel a detailně
posuzoval každou žádost zvlášť. U některých
žádostí finanční výbor navrhuje zkrátit finanční
dotaci a to zejména u žádosti ČSCH JezeřanyMaršovice a TJ Jezeřany-Maršovice.
Finanční výbor navrhuje poskytnout finanční
příspěvky ve výši maximálně:
a) SDH 65.000,-Kč, SPS CANTAMUS CORDE
29.000,-Kč, ČSCH 43.000,-Kč, ŘF 20.000,-Kč,
MS Sobotka 100.000,-Kč a TJ 75.000,-Kč.
b) vyplatit schválené finanční prostředky
ve dvou krocích, tzn. Uvolnit nejprve zálohu
ve výši 2/3 schválené částky a na základě
předložených dokumentů dokládajících
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vyčerpání těchto finančních prostředků,
uvolnit zbývající 1/3 schválené částky
MS odůvodnil zkrácení částky pro ČSCH
z původně požadované částky 49.000,-Kč
na 43.000,-Kč, neboť v žádosti jsou požadovány
finanční prostředky na nákup židlí. Toto vybavení
může pořídit obec a popř. půjčit židle, které jsou
již v majetku obce.
JS vyjádřil souhlas a rovněž navrhl možnost
koupi židlí prostřednictvím obce a možnost
půjčení.
Co se týká žádosti TJ Jezeřany-Maršovice,
upozornil MS především na skutečnost, že TJ
žádala a byla ji poskytnuta v roce 2010 dotace
50.000,-Kč na provozní náklady a nyní je
požadováno na provozní náklady 100.000,-Kč,
tedy o 100% více.
RŠ se vyjádřil k navrhovanému řešení s tím,
že rozpočet byl již jednou schválen a proto
není důvod ke krácení požadovaných částek
jednotlivými složkami. V žádosti, kterou podalo
TJ nejsou uvedeny pouze provozní náklady, ale
např. i oprava oplocení a kabin. Už v loňském roce
byli provozní náklady vyšší než 50.000,-Kč, ale TJ
si zbytek provozních nákladů hradila z vlastních
prostředků. Muži začali hrát vyšší soutěž a už i to
vyžaduje větší výdaje.
Starosta informoval ZO, že náklady TJ rostou
a bez finanční podpory obce by se TJ nemohla
dále realizovat v takovém rozsahu jako doposud.
Samozřejmě i TJ se snaží přispět do svého
rozpočtu vlastní aktivitou, jako je pořádání plesu,
sběr železného šrotu, oslovování sponzorů atd.
Starosta navrhl poskytnout TJ částku
75.000,-Kč na provoz a 25.000,-Kč na investice
(opravu kabin, popř. oplocení) a dále uvedl, že
bude s jednotlivými složkami uzavírat smlouvy
o poskytnutí dotace a chce, aby byl uveden způsob
vyplacení dotace, tzn. po částech nebo v plné výši.
MS se vyjádřil, že chce pouze s finančními
prostředky obce nakládat hospodárně a účelně.
RP konstatoval, že on sám ve FV navrhoval
částku 90.000,- Kč.
PE se také vyjádřil v diskusi a konstatoval, že
by se mělo na aktivitu TJ přihlížet a poskytnout
jim požadovanou částku, tedy 100.000,- Kč.
ZO následně diskutovalo k uvedené
problematice a na základě této diskuse starosta
navrhl následující usnesení, která byla ZO přijata:

Usnesení č. 07/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2011 pro SDH Jezeřany-Maršovice ve výši celkem
65.000,- Kč.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 08/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2011 pro MS Sobotka Jezeřany-Maršovice ve výši
100.000,- Kč, s podmínkou, že tato dotace bude
žadateli vyplacena až po dokončení rekonstrukce
budovy a předložení konečné faktury.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 1 se zdrželo (MS)

Usnesení č. 09/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2011 pro TJ Jezeřany-Maršovice ve výši 100.000,Kč s tím, že 50.000,- Kč obdrží žadatel po podpisu
smlouvy o poskytnutí dotace a 50.000,- Kč
k 1.9.2011.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 2 se zdrželo (MS, JS)

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Usnesení č. 10/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2011 pro ČSCH Jezeřany-Maršovice ve výši
43.000,-Kč.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 11/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce
na rok 2011 pro CANTAMUS CORDE JezeřanyMaršovice, o.s. ve výši 29.000,-Kč.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 12/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2011 pro Římskokatolickou farnost Loděnice
ve výši 20.000,-Kč.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 13/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi uzavřít s jednotlivými žadateli
o dotaci smlouvu o poskytnutí dotace nejpozději
do 30.04.2011.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 14/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi koordinovat nákup nábytku
s jednotlivými žadateli o dotaci do 30.04.2011.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 09: Rozdělení výsledku
hospodaření za rok 2010 příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská
škola Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo.
Příspěvková
organizace
hospodaří
s peněžními prostředky získanými vlastní
činností a s peněžními prostředky přijatými
z rozpočtu svého zřizovatele. Obec může
příspěvkové organizaci uložit odvod do svého
rozpočtu. Rezervní fond tvoří ze zlepšeného
výsledku hospodaření příspěvkové organizace
na základě schválení jeho výše zřizovatelem
po skončení roku, sníženého o případné převody
do fondu odměn.
Starosta informoval o tom, že obdržel
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok
2010 od ředitelky školy Mgr. Květoslavy Bílové.
Příspěvková organizace hospodařila s přebytkem
107.348,11 Kč a je potřeba rozhodnout, jak s tím
přebytkem obec naloží. Navrhl schválit rozdělení
dle návrhu ředitelky.
Mgr. Květoslava Bílová sdělila ZO, že finanční
prostředky z fondu odměn budou určeny hlavně
na platy provozních zaměstnanců.
ZO vyjádřilo souhlas s ponecháním přebytku
z roku 2010 v plné kompetenci ředitelky školy.

Usnesení č. 15/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje rozdělení hospodářského výsledku
za rok 2010 příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Jezeřany-Maršovice, okres
Znojmo, ve výši 107.348,11 Kč, do fondu odměn
50.000,-Kč a do rezervního fondu 57.348,11 Kč.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 10: Úhrada neinvestičních
nákladů škol v obci Loděnice a městech
Pohořelice a Moravský Krumlov

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Pokud žák plní povinnou školní docházku
ve škole zřízené jinou obcí, je obec, ve které má
žák místo trvalého pobytu, povinna hradit obci,
která školu zřídila, neinvestiční výdaje této
školy připadající na jednoho jejího žáka, pokud
se dotčené obce nedohodnou jinak. Neinvestiční
výdaje tvoří náklady na údržbu a opravy,
materiální výdaje, služby a výdaje nevýrobní
povahy, mzdové prostředky a ostatní výplaty
fyzickým osobám, které neposkytuje krajský úřad.
Obec Jezeřany-Maršovice má zřízenou školu,
ve které má zajištěnou povinnou školní docházku
pro žáky navštěvující 1. až 5. ročník. Žáci 6. až
9. ročníku navštěvují ZŠ v Loděnicích (16 žáků),
ZŠ v Pohořelicích (1 žák) a ZŠ v Moravském
Krumlově. (5 žáků, z toho 2 do ZŠ Klášterní a 3
do ZŚ Ivančická). Úhrada neinvestičních nákladů
je provedena na základě zaslaných vyúčtování,
popř. smluv.
Starosta seznámil ZO s jednotlivými
písemnostmi, které jednotlivé obce zaslali
ohledně příspěvku na neinvestiční náklady.
Celkem, dle jednotlivých vyúčtování je celkový
ekonomický dopad 115.466,-Kč, v rozpočtu obce
je tento výdaj uveden v par. 3113 Základní školy,
pol. 5321 Neinvestiční transfery obcí ve výši
132.000,-Kč.
Město Moravský Krumlov a obec Loděnice
zaslali ke schválení dohody o poskytnutí
příspěvku na neinvestiční výdaje.
MS vyslovil nesouhlas s dohodou zaslanou
od obce Loděnice, neboť předmětem dohody
je stanovení výše příspěvku a částka zde není
vůbec uvedena, resp. dohoda výši neřeší. Navíc
není uveden daný rok, na který se příspěvek má
vztahovat.
Na základě návrhu starosty ZO schválilo
následující usnesení:

Usnesení č. 16/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje příspěvek na úhradu neinvestičních
nákladů ZŠ Loděnice ve výši 4.500,- Kč, připadající
na jednoho jejich žáka z obce Jezeřany- Maršovice,
celkem 72.000,- Kč.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 17/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje příspěvek na úhradu neinvestičních
nákladů ZŠ Pohořelice ve výši 4.500,- Kč,
připadající na jednoho jejich žáka z obce JezeřanyMaršovice, celkem 4.500,- Kč.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 18/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje příspěvek na úhradu neinvestičních
nákladů ZŠ v Moravském Krumlově, pro ZŠ
klášterní ve výši 3.901,-Kč a pro ZŠ Ivančická
ve výši 10.388,-Kč, připadající na jejich žáky
z obce Jezeřany-Maršovice, celkem 38.966,- Kč (2
žáci ZŠ Klášterní a 3 žáci ZŠ Ivančická).
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 19/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Dohodu o poskytnutí příspěvku
na neinvestiční výdaje s obcí Loděnice, jejímž
předmětem je stanovení výše příspěvku za žáky
s trvalým pobytem v obci Jezeřany-Maršovice,
kteří navštěvují Základní školu a mateřskou školu
Loděnice.
Hlasování:
6 pro – 3 proti (BS, MS, JS) – 0 se zdrželo
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Usnesení č. 20/03/201
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Dohodu č. 11/2011/ZŠ o úhradě
neinvestičních
výdajů
Základních
škol
v Moravském Krumlově na rok 2011.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 11. Směrnice č. 1/2011 o evidenci
veřejných zakázek malého rozsahu
Postup při zadávání veřejných zakázek
upravuje zákon č. 137/20006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“). Postup při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, tedy veřejných zakázek, jejíž
předpokládaná hodnota nedosáhne v případě
veřejných zakázek na dodávky nebo veřejných
zakázek na služby 2.000.000 Kč bez daně
z přidané hodnoty nebo v případě veřejných
zakázek na stavební práce 6.000.000 Kč bez daně
z přidané hodnoty doposud upravovala Vnitřní
směrnice č. 1/2009 pro evidenci veřejných
zakázek a zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu obce Jezeřany-Maršovice.
Starosta uvedl, že směrnice potřebuje
novelizovat, protože odkazuje na některá
již neplatná ustanovení zákona a rovněž je
třeba sjednotit používanou terminologii
a případně předefinovat odpovědnost starosty
a zastupitelstva obce dle předpokládané výše
zakázky. Stávající rozdělení na dvě řízení,
první s limitem do 50.000,-Kč na dodávky
a do 100.000,-Kč na stavební práce a na druhé nad
50.000,-Kč do 2.000.000,-Kč na dodávky a nad
100.000,-Kč do 6.000.000,-Kč na stavební práce
se jeví jako nevyvážené, když ve druhém případě
už je postup téměř shodný podle postupu podle
zákona.
Proto navrhl ZO dvě varianty:
a) upravuje stejně jako předchozí směrnice dva
postupy (nazvané s oslovením a s vyhlášením)
a zvýšeno rozmezí z 50.000,-Kč na 100.000,Kč u dodávek a z 100.000,-Kč na 200.000,-Kč
u stavebních prací.
b) rozděluje postup při zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu na tři postupy
(s výběrem, s oslovením a s vyhlášením),
první s limitem do 50.000,-Kč (100.000,Kč) má ve své pravomoci starosta, druhý
od 50.000,-Kč do 200.000,-Kč (resp.
100.000,-Kč až 300.000,-Kč) má pravomoc
zastupitelstvo obce a ve třetím nad 200.000,Kč (resp. 300.000,-Kč) se postupuje obdobně
jako stávající vnitřní směrnice (resp. zákona).
MS uvedl, že je pro variantu b), ale spolu
s JS poukázali na některé formulační nedostatky
a navrhli schválení směrnice odložit. Na základě
připomínek nebylo o Směrnice č. 1/2011
o evidenci veřejných zakázek malého rozsahu
hlasováno.

Ad. 12: Návrhy obecně závazných
vyhlášek - místní poplatky
Místní poplatky jsou upraveny zákonem
o místních poplatcích a zákon rozlišuje tyto
místní poplatky
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
c) poplatek za užívání veřejného prostranství,
d) poplatek ze vstupného,
e) poplatek z ubytovací kapacity,
f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým
vozidlem do vybraných míst a částí měst,
g) poplatek za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu15),
h)
poplatek
za
provoz
systému

leden - duben

leden - duben
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ŠĨastnou cestu s IDS JMK

inv 101115

Platí od 11.4.2011 do 10.12.2011

¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯

164
432
432
440
441
444
445

Olbramovice
Ivanþice
Znojmo
Moravský Krumlov, poliklinika
Jamolice
VišĖové
Miroslav

Zastávka
LodČnice, škola
LodČnice, ObÚ
JezeĜany-Maršovice, JezeĜany
JezeĜany-Maršovice, škola
JezeĜany-Maršovice, toþna
Moravský Krumlov, Stavení
Moravský Krumlov, hájenka
Moravský Krumlov, Retex
Moravský Krumlov, stezka
Moravský Krumlov, Václavská
Moravský Krumlov, Kavalírka
Moravský Krumlov, aut.nádr.

ýíslo spoje:

2

20

4

d_7:31

7:59

5:15

5:09

7:26

VF
6:59
7:00
7:04
7:06
7:07
7:13
7:15
7:19
7:22
7:23
7:25
7:26

7:57

5:20
5:24
5:26
5:27

VF

5:26
5:17
5:27

4:40
4:44
4:46
4:47
4:53
4:55
4:59
5:02
5:03
5:05
5:06

VF

VysvČtlivky:
¯ spoje navazující na linku 446
F odjezd zpravidla zajišĢuje nízkopodlažní vozidlo
V jede v pracovních dnech
d_ nejede 21.4., 22.4., od 1.7. do 31.8., 26.10. a 27.10.

449
449
437
437
437
448
448
448
448
448
448
448

Úsek Zóna

Vd_F
7:10
7:11
7:15
7:17
7:18

12

8

10:57
10:58

11:01

Vd_F
12:47
10:25 12:48
10:29 12:52
10:31 12:54
10:32 12:55
10:38
10:40
10:44
10:47
10:48
10:50
10:51

VF

6

Vd_
13:57
13:58
14:02
14:04
14:05

40

PRACOVNÍ DNY

16:33
16:59

16:41
16:27
16:57
16:28

16:00
16:04
16:06
16:07
16:13
16:15
16:19
16:22
16:23
16:25
16:26

VF

10

19:00
19:04
19:06
19:07

V

42

VF
22:54
22:55
22:59
23:01
23:02

22

ŠĨastnou cestu s IDS JMK

inv 101115

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Informace a podnČty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz
Platí od 11.4.2011 do 10.12.2011
Linka 729446: PĜepravu zajišĢuje: ýSAD Hodonín a.s.,BrnČnská ul. 48,695 39 Hodonín (spoje 2 až 12,20,22)
ZmČnČné návaznosti díky výluce v Moravském KrumlovČ
Linka 728446: PĜepravu zajišĢuje: BORS BĜeclav a.s.,Bratislavská 26,690 62 BĜeclav (spoje 40,42)

446

VysvČtlivky:
¯ spoje navazující na linku 446
F odjezd zpravidla zajišĢuje nízkopodlažní vozidlo
V jede v pracovních dnech
d_ nejede 21.4., 22.4., od 1.7. do 31.8., 26.10. a 27.10.

5:08

4:57
4:58
5:00
5:04

VF

Zastávka
Moravský Krumlov, aut.nádr.
Moravský Krumlov, Kavalírka
Moravský Krumlov, Václavská
Moravský Krumlov, stezka
Moravský Krumlov, Retex
Moravský Krumlov, hájenka
Moravský Krumlov, Stavení
JezeĜany-Maršovice, toþna
JezeĜany-Maršovice, škola
JezeĜany-Maršovice, JezeĜany
LodČnice, ObÚ

449 LodČnice, škola

448
448
448
448
448
448
448
437
437
437
449

Úsek Zóna

21

ýíslo spoje:

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Informace a podnČty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz
Linka 729446: PĜepravu zajišĢuje: ýSAD Hodonín a.s.,BrnČnská ul. 48,695 39 Hodonín (spoje 1 až 13,21,23)
Linka 728446: PĜepravu zajišĢuje: BORS BĜeclav a.s.,Bratislavská 26,690 62 BĜeclav (spoje 41,43)

446

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

12

leden - duben

linka
440
440
440
432
440
442
440
441
442
440
432
442
442
440
441
441
440
432
440
432
441
442
440
432
441
432
440
432
442
441
442
440

linka
442
432
441
441
442
432
440
441

linka
440
440
441
440
442
442
441
442
441

linka
440
440
441
440
442
440
441
442
441
442

odjezd
4:21
5:21
5:48
6:51
7:52
11:52
13:48
15:52
17:48

odjezd
4:21
5:21 af
5:48
6:51 af
7:52
11:51
13:48
15:52
17:48
19:52

ag

ag

af

linka
440
440
440
442
440
440
442
442
440
440

odjezd
4:21
5:21
6:21
7:52
11:51
14:05
15:52
19:52
21:05
23:05

af

linka
440
440
440
442
442
442
440

linka
440
440
440
440

odjezd
4:21
5:21
6:51
7:52
11:52
15:52
22:05

PRACOVNÍ DNY
odjezd
19:51
21:05
22:37
23:12

smČr ŽELEZNIýNÍ STANICE

cílová zastávka
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, PBS
Moravský Krumlov, námČstí
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, námČstí
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, aut. nádr.
Moravský Krumlov, námČstí
Moravský Krumlov, aut. nádr.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, aut. nádr.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, aut. nádr.
Moravský Krumlov, žel. st.
Znojmo, aut. nádr.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, aut. nádr.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, námČstí
Moravský Krumlov, žel. st.
Znojmo, aut. nádr.
Moravský Krumlov, PBS
Moravský Krumlov, námČstí
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, námČstí
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.

odjezd
linka cílová zastávka
3:51
440 Moravský Krumlov, žel. st.
4:21
440 Moravský Krumlov, žel. st.
4:25
441 Moravský Krumlov, žel. st.
4:58
442 Moravský Krumlov, žel. st.
5:21
440 Moravský Krumlov, PBS
5:28
441 Moravský Krumlov, žel. st.
5:51
440 Moravský Krumlov, žel. st.
5:52
442 Moravský Krumlov, žel. st.
6:21
440 Moravský Krumlov, žel. st.
6:22
441 Moravský Krumlov, žel. st.
6:51
440 Moravský Krumlov, žel. st.
7:21
440 Moravský Krumlov, žel. st.
7:22
441 Moravský Krumlov, žel. st.
7:51
440 Moravský Krumlov, žel. st.
8:51
440 Moravský Krumlov, žel. st.
9:52
441 Moravský Krumlov, žel. st.
10:51
440 Moravský Krumlov, žel. st.
11:52
441 Moravský Krumlov, žel. st.
13:11
440 Moravský Krumlov, PBS
13:52
442 Moravský Krumlov, žel. st.
14:52 d_ 442 Moravský Krumlov, žel. st.
15:11
440 Moravský Krumlov, žel. st.
15:52
441 Moravský Krumlov, žel. st.
16:35
440 Moravský Krumlov, žel. st.
16:52
441 Moravský Krumlov, žel. st.
16:52
442 Moravský Krumlov, žel. st.
VysvČtlivky
af jede jen 5.7.
ag nejede 5.7.
d_ nejede 21. a 22.4. a od 1.7. do 31.8.
platí od 11.4. do 31.8.

odjezd
3:51
4:21
5:21
5:39
5:51
5:52
6:21
6:22
6:42
6:51
7:18
7:19
7:20 d_
7:21
7:22
7:25 d_
7:51
8:06
8:51
9:49
9:52
9:52
10:51
11:49
11:52
12:49
13:11
13:49
13:52
14:42 d_
14:52 d_
15:11

PRACOVNÍ DNY
odjezd
15:27 d_
15:49
15:52
16:52
16:52
17:49
19:51
19:52

smČr NÁMċSTÍ

cílová zastávka
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
SOBOTA
cílová zastávka
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
NEDċLE A SVÁTKY
cílová zastávka
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.

cílová zastávka
Moravský Krumlov, aut. nádr.
Moravský Krumlov, námČstí
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Znojmo, aut. nádr.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, aut. nádr.
SOBOTA
cílová zastávka
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, aut. nádr.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, aut. nádr.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, aut. nádr.
NEDċLE A SVÁTKY
cílová zastávka
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, aut. nádr.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, aut. nádr.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, aut. nádr.
Moravský Krumlov, žel. st.

Odjezdy ze zastávky POLIKLINIKA

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
linka
440
440
443
440
440
442
440
441
440
443
440
441
440
443
440
441
443
440
441
443
440
442
443
442
443
440
441
443
440
441
442
443
443
440
441
440
440
440

linka
440
440
443
440
442
440
443
440
442
443
442
443
440
440
linka
440
440
443
440
442
440
443
440
440
440
443
440
442
440
443
440
442
440
440

odjezd
4:30
5:30
6:01
7:00
8:01
9:00
10:01
11:00
12:01
14:01
16:01
18:01
20:00
21:55
odjezd
4:30
5:30 af
6:01
7:00 af
8:01
9:00 af
10:01
11:00 af
12:00
13:55
14:01
15:00 ag
16:01
17:00 ag
18:01
19:00 ag
20:01
20:55 ag
22:55 ag

linka
440
442
441
440
441
442
440
442
440
440

linka
440
442
441
442
441
442
440
440
odjezd
6:27
9:54
11:54
13:54
15:54
17:54
21:55
23:55
odjezd
6:27 af
9:54
11:54
13:55
15:54
17:54
20:55 ag
21:54
22:55 ag
23:55

linka
432
440
441
442
432
440
440
440
440
440

PRACOVNÍ DNY
odjezd
17:51
17:55
18:54
18:54
19:51
20:55
21:55
22:27
23:02
23:55

smČr POLIKLINIKA
linka cílová zastávka
odjezd
5:12
432 Ivanþice, námČstí
5:12
441 Dukovany, obec
5:27
440 Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
5:49
441 Dukovany, EDU
6:19 d_ 441 Moravský Krumlov, Polánka
6:27
440 Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
6:51 d_ 441 Jamolice, rest.
7:28 d_ 441 Moravský Krumlov, Polánka
7:55
440 Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
8:54
441 Jamolice, rest.
8:54
442 Rešice, rest.
9:54
442 Rouchovany
9:55
440 Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
10:54
441 Jamolice, rest.
11:54
441 Dukovany, obec
11:54
442 Hrotovice, aut. Nádr.
11:55
440 Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
13:24 d_ 441 Moravský Krumlov, Polánka
13:51
432 Ivanþice, námČstí
13:54 d_ 441 Dukovany, obec
13:54 d_ 442 Rešice, rest.
14:30
440 Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
14:30 d_ 442 Rešice, rest.
14:51
432 Ivanþice, námČstí
14:51
441 Dukovany, EDU
14:54
442 Hrotovice, aut. Nádr.
15:51
432 Ivanþice, námČstí
15:54
441 Jamolice, rest.
15:54
442 Rešice, rest.
16:25
440 Moravský Krumlov, žel.st.
16:51
432 Ivanþice, námČstí
16:54
441 Dukovany, obec
17:04
442 Rouchovany
VysvČtlivky
af jede jen 5.7.
ag nejede 5.7.
d_ nejede 21. a 22.4. a od 1.7. do 31.8.
platí od 11.4. do 31.8.

odjezd
4:00
4:30
5:01
5:30
6:00
6:01
6:30
6:31
7:00
7:01
7:30
7:31
8:00
8:01
9:00
10:01
10:01
11:00
12:01
13:01
13:20
14:01
14:01
15:01 d_
15:01
15:20
16:01
16:01
16:25
17:01
17:01
18:01
19:01
20:00
20:01
20:55
22:27
23:02

PRACOVNÍ DNY
cílová zastávka
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.

smČr ŽELEZNIýNÍ STANICE

cílová zastávka
Ivanþice, námČstí
Moravský Krumlov, poliklinika
Jamolice, rest.
Rouchovany
Ivanþice, námČstí
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, PBS
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
SOBOTA
cílová zastávka
Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
Rešice, rest.
Jamolice, rest.
Rešice, rest.
Jamolice, rest.
Rešice, rest.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
NEDċLE A SVÁTKY
cílová zastávka
Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
Rešice, rest.
Jamolice, rest.
Moravský Krumlov, žel.st.
Jamolice, rest.
Rešice, rest.
Moravský Krumlov, žel.st.
Rešice, rest.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, Rakšice, rest.

SOBOTA
cílová zastávka
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
NEDċLE A SVÁTKY
cílová zastávka
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.
Moravský Krumlov, žel.st.

Odjezdy ze zastávky NÁMċSTÍ

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

odjezd
5:05 af
6:17 af
7:45
8:45 af
9:45
10:45 af
11:45
13:45
14:45 ag
15:45
16:45 ag
17:45
18:45 ag
19:45
20:45 ag
21:45
22:45 ag
23:45

odjezd
5:05
6:17
7:45
8:45
9:45
10:45
11:45
13:45
15:45
17:45
19:45
21:45
23:45

smČr NÁMċSTÍ
SOBOTA
cílová zastávka
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
Tavíkovice, host.
Moravský Krumlov, námČstí
Rešice, rest.
Moravský Krumlov, námČstí
Tavíkovice, host.
Rešice, rest.
Tavíkovice, host.
Rešice, rest.
Tavíkovice, host.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
NEDċLE A SVÁTKY
linka cílová zastávka
440 Moravský Krumlov, žel. st.
440 Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
443 Tavíkovice, host.
440 Moravský Krumlov, námČstí
442 Rešice, rest.
440 Moravský Krumlov, námČstí
443 Tavíkovice, host.
440 Moravský Krumlov, žel. st.
440 Moravský Krumlov, námČstí
443 Tavíkovice, host.
440 Moravský Krumlov, námČstí
442 Rešice, rest.
440 Moravský Krumlov, námČstí
443 Tavíkovice, host.
440 Moravský Krumlov, žel. st.
442 Rešice, rest.
440 Moravský Krumlov, žel. st.
440 Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
linka
440
440
443
440
442
440
443
442
443
442
443
440
440

odjezd
6:17 af
9:45
13:45
17:45
20:45 ag
21:45
22:45 ag
23:45

odjezd
5:05
6:17
9:45
13:45
17:45
21:45
23:45

PRACOVNÍ DNY
odjezd
18:45
20:45
21:45
22:52
23:45

cílová zastávka
Rouchovany
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, žel. st.
Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
SOBOTA
linka cílová zastávka
440 Moravský Krumlov, žel. st.
440 Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
442 Rešice, rest.
442 Rešice, rest.
442 Rešice, rest.
440 Moravský Krumlov, žel. st.
440 Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
NEDċLE A SVÁTKY
linka cílová zastávka
440 Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
442 Rešice, rest.
440 Moravský Krumlov, žel. st.
442 Rešice, rest.
440 Moravský Krumlov, žel. st.
442 Rešice, rest.
440 Moravský Krumlov, žel. st.
440 Moravský Krumlov, Rakšice, rest.

linka
442
440
440
440
440

smČr POLIKLINIKA
odjezd
linka cílová zastávka
4:37
441 Dukovany, obec
5:05
440 Moravský Krumlov, PBS
5:17
440 Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
5:29
442 Hrotovice, aut. nádr.
5:40
441 Dukovany, EDU
6:05
440 Moravský Krumlov, žel. st.
6:10 d_ 441 Moravský Krumlov, Polánka
6:17
440 Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
7:05
440 Moravský Krumlov, žel. st.
7:35
440 Moravský Krumlov, žel. st.
7:45
440 Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
8:45
441 Jamolice, rest.
9:45
440 Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
10:45
441 Jamolice, rest.
11:45
440 Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
13:45 d_ 441 Dukovany, obec
13:45 d_ 442 Rešice, rest.
14:20
440 Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
14:45
442 Hrotovice, aut. nádr.
15:45
441 Jamolice, rest.
16:15
440 Moravský Krumlov, žel. st.
16:45
441 Dukovany, obec
16:55
442 Rouchovany
17:45
440 Moravský Krumlov, poliklinika
18:45
441 Jamolice, rest.
VysvČtlivky
af jede jen 5.7.
ag nejede 5.7.
d_ nejede 21. a 22.4. a od 1.7. do 31.8.
platí od 11.4. do 31.8.

odjezd
5:05
5:17
5:40
6:05
6:10 d_
6:17
7:05
7:35
7:45
8:45
9:45
9:45
10:45
11:45
11:45
12:45
13:45 d_
13:45 d_
14:20
14:45
14:45
15:45
15:45
16:15
16:45
16:55
17:45
17:45
18:45
18:45
19:45
20:45
21:45
22:52
23:45

PRACOVNÍ DNY
linka cílová zastávka
440 Moravský Krumlov, PBS
440 Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
441 Dukovany, EDU
440 Moravský Krumlov, žel. st.
441 Moravský Krumlov, Polánka
440 Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
440 Moravský Krumlov, žel. st.
440 Moravský Krumlov, žel. st.
440 Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
441 Jamolice, rest.
440 Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
443 Tavíkovice, host.
441 Jamolice, rest.
440 Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
443 Tavíkovice, host.
443 Tavíkovice, host.
441 Dukovany, obec
442 Rešice, rest.
440 Moravský Krumlov, Rakšice, rest.
442 Hrotovice, aut. nádr.
443 Tavíkovice, host.
441 Jamolice, rest.
443 Tavíkovice, host.
440 Moravský Krumlov, žel. st.
441 Dukovany, obec
442 Rouchovany
440 Moravský Krumlov, poliklinika
443 Tavíkovice, host.
441 Jamolice, rest.
442 Rouchovany
443 Tavíkovice, host.
440 Moravský Krumlov, žel. st.
440 Moravský Krumlov, PBS
440 Moravský Krumlov, žel. st.
440 Moravský Krumlov, Rakšice, rest.

Odjezdy ze zastávky ŽELEZNIýNÍ STANICE

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů,
i) poplatek za zhodnocení stavebního
pozemku možností jeho připojení na stavbu
vodovodu nebo kanalizace.
Obec má místní poplatky upraveny Obecně
závaznou vyhláškou Obce Jezeřany-Maršovice č.
1/03 ze dne 11.12.2003 o místních poplatcích, dle
které by měly být vybírány místní poplatky
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek ze vstupného
d)
poplatek
za
provoz
systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Z těchto poplatků není poplatek ze vstupného
vybírán vůbec a poplatek za užívání veřejného
prostranství jen částečně.
Obecně závaznou vyhláškou Obce JezeřanyMaršovice č. 1/03 ze dne 11.12.2003 je nutné
novelizovat, popř. zrušit a vydat vyhlášku novou
a to zejména s ohledem na skutečnost, že vyhláška
odkazuje na ustanovení zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, který byl k 01.01.2011
zrušen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Rovněž je potřeba znovu projednat jaké
místní poplatky bude obec vybírat, jaké budou
sazby a podle toho doplnit obecně závazné
vyhlášky a schválit je. Je k ničemu, pokud je
schválená vyhláška, ale poplatky se nevybírají
nebo se vybírají pouze částečně. V případě naší
obce vidí starosta jako opodstatněné vyhlášky,
jejichž návrhy jsou obecnímu zastupitelstvu dnes
předkládány, konkrétně se jedná o poplatky ze
psů, odpadů a užívání veřejného prostranství.
ZO rozhodlo ještě jednotlivé vyhlášky
projednat a případně schválit na příštím zasedání
ZO.

Ad. 13: Plnění usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva obce
Úkoly vyplývající z předchozích usnesení ZO:
1. Zajistit dopravní označení týkající se zákazu
vjezdu na „Pérka“, do 30.04.2011
Problém si vzal na starost místostarosta (BS),
kterému starosta udělil slovo.
BS uvedl, že na základě připomínek občanů,
by bylo vhodné umístit v obci celkem 4 dopravní
značky (B 13 – zákaz vjezdu nad 3,5t). Jedná
se o vjezd na Pérka (z obou stran) a vjezd
na obslužnou komunikaci za domy č.p. 114,
119,120 a 121. Bylo potřeba požádat o vyjádření
a vyslovení souhlasu s umístěním značek
od Dopravního inspektorátu Znojmo a Odboru
dopravy Moravský Krumlov, které obec v těchto
dnech obdržela.
BS oslovil ve věci cenové nabídky na tyto
značky celkem dvě společnosti:
a) HICON-dopravní značení, s.r.o.
b) DYNAMARK Prostějov, s.r.o.
Nabídka společnosti HICON byla cenově
výhodnější a proto navrhl oslovit firmu HICONdopravní značení, s.r.o. ohledně dodávky
označení.

Usnesení č. 21/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje nákup a umístění čtyř značek zákazu
vjezdu vozidel nad 3,5 t od společnosti HICONdopravní značení, s.r.o.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
2. Zjistit cenové nabídky plateb za internetové
připojení v knihovně, do 31.03.2011
Starosta uvedl, že zjišťoval možnosti ohledně
internetového připojení nejen v knihovně, ale
i na obecním úřadě. V současné době obec platí
za internet v knihovně telefonní linku 515337110

leden - duben

(317,-Kč) a za O2 Internet (750,-Kč) celkem
1.067,-Kč, celkem ročně 12.804,-Kč.
Jako výhodná se jeví nabídka společnosti
OXID Networks s.r.o. za internetové připojení 5G
MINI (4Mb/1Mb), které by stálo 302,-Kč, celkem
ročně 3.624,-Kč. Zapůjčení antény v hodnotě
3.000,-Kč zdarma, instalační práce, zasíťování
a kabeláž zdarma.
Obdobně je provozován internet i na OÚ,
měsíční platba činí 1.091,-Kč, ročně 13.092,Kč. Přechod na internet 5N MAX (16Mb/16Mb)
od společnosti OXID Networks s.r.o. je za 600,Kč měsíčně, tedy ročně 7.200,-Kč. V budoucnosti
možnost volání přes internet. Na OÚ budou
nutné vstupní investice (průchodná taška, stožár
a jeho přichycení) cca 2.500,-Kč.
Starosta uvedl, že bude nadále jednat se
společností OXID Networks s.r.o., ZO nemělo
k tomuto žádné připomínky.
3. Zařadit do programu příštího zasedání ZO
návrh na projednání možností stanovení cen
obecních pozemků při prodeji, do 31.03.2011
Oceňování majetku a tedy i pozemků je
upraveno v zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů (zákon
o oceňování majetku), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) a k tomu vyhláška č.
3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška“).
Stavební pozemky se oceňují násobkem
výměry pozemku a ceny za m2 uvedené
v cenové mapě, kterou vydala obec. Neníli stavební pozemek oceněn v cenové mapě,
ocení se násobkem výměry pozemku a základní
ceny za m2 upravené o vliv polohy a další vlivy
působící zejména na využitelnost pozemků pro
stavbu, popřípadě ceny zjištěné jiným způsobem
oceňování. Tedy pozemky lze oceňovat podle
cenové mapy nebo podle vzorce, kde v naší obci by
byl výpočet cca 35,-Kč/m2. Nejméně může cena
zjištěná činit 20 Kč/m2.
Za cenu 35,-Kč/m2 se dříve vykupovaly
pozemky od občanů, ale v poslední době už cena
činila v některých případech 50,-Kč/m2. Proto by
bylo možno cenu pozemků v zastavěné části obce,
kterou obec prodává na základě žádosti občanů
a nejedná se o stavební parcely, prodávat i za cenu
50,-Kč/m2.
Stejně tak by mohla být, v každém
konkrétním případě, již při schvalování záměru
stanovena cena, za kterou by byla obec ochotna
uvedený pozemek prodat.
Zemědělské pozemky se oceňují cenou
stanovenou výnosovým způsobem podle
bonitovaných půdně ekologických jednotek
(BPEJ). Kdy průměrná cena zemědělských
pozemků je upravena vyhláškou č. 412/2008
Sb., o stanovení seznamu katastrálních území
s přiřazenými průměrnými základními cenami
zemědělských pozemků, ve znění pozdějších
předpisů, kde průměrná cena pro pozemky v k.ú.
Jezeřany je 11,88 Kč/m2 a v k.ú. Maršovice je
10,68 Kč/ m2.
Cena stavebních parcel by měla být
stanovena na základě nabídky a poptávky v čase
a místě kde se pozemku nacházejí. V ceně by měly
být zohledněny náklady, které obec měla s jejich
pořízením a rovněž by měla odrážet náklady obce
na vybudování inženýrských sítí. Takovou cenu
nelze jednoznačně dopředu stanovit.
4. Připravit návrh aktualizace právních předpisů
vydaných obcí, do 31.03.2011
Základní právní předpisy obce jsou obecně
závazné vyhlášky. Poslední OZV č.1/2010
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném

13

prostranství je nová (aktuální). Nově předkládané
OZV č. 01/2011, o místním poplatku ze psů,
OZV č. 02/2011, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
a OZV č. 03/2011, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, nahradí OZV č. 1/94,
č. 2/2001, č. 1/03, č. 1/04, č. 1/06, č. 2/2008, č.
1/2009, č. 2/2009.
Jediná OZV, která by tak doposud nebyla
novelizována je OZV č. 1/2001 o nakládání
s komunálním a stavebním odpadem, kterou bude
potřeba ještě posoudit a zvážit její změnu.
Směrnice č. 1/2011 o evidenci a zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu by měla
nahradit vnitřní směrnice č. 1/2009 pro evidenci
veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu Obce Jezeřany-Maršovice.
5. Znovu jednat se zpracovatelem projektové
dokumentace společností VH Atelier spol.
s r.o. ohledně dokončení projektu splaškové
kanalizace
Se zástupci VH Atelier spol. s r.o. ohledně
upřesnění projektu splaškové kanalizace je
starosta v telefonickém a e-mailovém kontaktu,
doposud se osobní jednání neuskutečnilo,
předpoklad je do konce dubna.
6. Znovu oslovit majitele sporných pozemků,
přes které je plánována výstavba kanalizace
Majitelé sporných pozemků byli osloveni dne
15.03.2011 prostřednictvím dopisu zaslaného
e-mailem, do dnešního dne bez reakce. Budou
ještě osloveni dopisem prostřednictvím pošty.
Dále ještě starosta uvedl ohledně splaškové
kanalizace, že pan … netrvá na realizaci splaškové
kanalizace k jeho domu č.p. 188.

Ad. 14: Zprávy - starosta (předsedové
výborů)
1. Žádosti o dotace vypracované obcí
24.02. Nadace Partnerství ve výzvě Malé
granty – jaro 201 poslala vyrozumění, že odborná
grantová komise, která posuzovala projekt
„Děti a stromy“, rozhodla náš projekt finančně
nepodporovat.
04.04. Správní rada Nadace ČEZ sdělila, že
ve věci našeho projektu s názvem „Víceúčelové
oranžové hřiště“ v grantovém řízení Oranžové
hřiště 2011, rozhodla naší žádosti nevyhovět.
2. Účast na jednáních
03.03. Den malých obcí (Vyškov) setkání
s představiteli ministerstev se starosty obcí.
22.04. Setkání představitelů měst a obcí
Jihomoravského kraje (SMO, Brno, Výstaviště)
04.04. Setkání starostů s vedení JE Dukovany
(Dukovany)
3. Výroční zpráva o činnosti v oblasti
poskytování informací za rok 2010
Výroční zpráva byla vyvěšena na úřední desce
od 28.02.2011 a sejmuta 18.03.2011.
Starosta navrhl, aby ZO vzalo zprávu
na vědomí.

Usnesení č. 22/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí Zprávu o činnosti v oblasti poskytování
informací za rok 2010.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
4. Akce v obci
Výběrové řízení na akci „Vyčištění strouhy
v obci“
Byla vypracována Výzva k podání nabídek,
včetně příloh
Správcem
Jezeřanské
strouhy
by
od 01.01.2011 mělo být Povodí Moravy, s.p.,
provoz Náměšť nad Oslavou
16.03. zaslána žádost na Povodí Moravy,

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

s.p. o vyjádření ohledně vyčištění strouhy a
stanovisko k vyčištění z finančních prostředků
obce – doposud bez odpovědi
17.03. jednání hodnotící komise, se závěrem
odložit vyhlášení výběrového řízení do vyjádření
správce Jezeřanské strouhy – Povodí Moravy, s.p.
Výsadba stromů
20.04. proběhne dopoledne výsadba 10
stromů na Panšule, ve spolupráci se ZŠ a MŚ
(v rámci výuky) – 9x lípa srdčitá, 1x javor
jasanolistý), soutěž Děti a stromy, odpoledne
-vyhodnocení soutěže
Úprava návsi v Jezeřanech
Provedeno odklizení zbytku betonu z požární
nádrže, rozhodnutí o výběru prvků a jejich
umístění (místostarosta + kulturní výbor)
Životní prostředí
18.03. - zakoupení - 4 ks kontejnery na plast,
papír – 2 nová odběrná místa v obci
09.03.-15.03. - shrnutí skládky Šlesova zmola
21.03.-25.03. - velkoobjemový odpad
02.04. - nebezpečný odpad
Oprava školního plotu
Na základě poptávky předložil pan Zdeněk
Burjan nabídku na opravu plotu před areálem
ZŠ a MŠ (cca 780,-Kč za jedno pole). Po domluvě
s ředitelkou školy bude provedena výměna všech
polí před ZŠ – celkem cca 12 polí.
Rekonstrukce hřbitovní zdi
Změna projektové dokumentace – Ing. Roman
Chvátal – zapracování branky do projektu
Následně žádost na stavební úřad o změnu
stavby před dokončením.
Dotace
na
komunální
techniku
od ENERGOREGION 2020
Rada sdružení obcí ENERGOREGION 2020
schválila dotaci obci Jezeřany-Maršovice ve výši
62.000,-Kč na malou komunální techniku.
Návrh opatření k lince 446
16.03. návrh opatření KORDIS JMK, spol.
s r.o.
11.04. změna jízdních řádů z důvodu
rekonstrukce průtahu MK, návaznost spojů linky
441 k poliklinice, zlepšení
VPP
18.03. podána žádost na 2 místa na VPP
v obci + žádost o výjimku
24.03. schválení žádosti na ÚP Znojmo,
výjimky neschváleny
31.03. podepsána dohoda s ÚP, příspěvek
8.500,-Kč na jedno pracovní místo, termín
od 01.04. do 30.06.2011
01.04. – nástup 2 pracovníků na VPP
Kontrola na VZP Znojmo
31.03. kontrola odvodů zdravotního pojištění
za zaměstnance a členy ZO za období roku 2007,
2008, 2009 a 2010 – kontrolní zpráva – odvody
v pořádku
ZLATÝ ERB 2011
24.03. vyhlášení krajského kola Zlatý erb
2011 – obec obdržela potřetí cenu veřejnosti
a v kategorií obcí 2.místo (poděkování za vedení
stránek patří Ing. Janu Slavíkovi)

Ad. 15: Diskuse
Nebyly vzneseny
připomínky.

žádné

dotazy

ani

Ad. 16: Rekapitulace usnesení
SH jako ověřovatelka zápisu provedla
rekapitulaci jednotlivých usnesení přijatých
na dnešním zasedání ZO.

Ad. 17: Závěr
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným
občanům za účast a zasedání ukončil ve 22:20
hod.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Ing. Petr Slavík v.r., starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Svatava Hájková v.r.
Radek Podhrázký v.r.

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Jezeřany – Maršovice č. 03/2011,
konaného dne 07.04.2011
Usnesení č. 01/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje následující program 3. Zasedání
zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice:
viz. program

Usnesení č. 02/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu č. 03/2011 ze
zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
Mgr. Svatavu Hájkovou a Radka Podhrázkého.

Usnesení č. 03/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
bere na vědomí vyjádření ověřovatelů zápisu
z minulého zasedání zastupitelstva obce
Mgr. Bohuslava Slavíka a Milana Hamaly, že
zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce byl řádně
vyvěšen na úřední desce a nebyly vůči němu
uplatněny žádné připomínky.

Usnesení č. 04/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr pronajmout část obecního
pozemku p.č. 734/1, lesní pozemek, v k.ú.
Maršovice, cca 75 m2.

Usnesení č. 05/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2011.

Usnesení č. 06/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný
účet obce za rok 2010 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bez
výhrad.

Usnesení č. 07/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2011 pro SDH Jezeřany-Maršovice ve výši
65.000,-Kč.

Usnesení č. 08/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2011 pro MS Sobotka Jezeřany-Maršovice ve výši
100.000,-Kč, s podmínkou, že tato dotace bude
žadateli poskytnuta po dokončení rekonstrukce
budovy a předložení konečné faktury.

Usnesení č. 09/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2011 pro TJ Jezeřany-Maršovice ve výši 100.000,Kč s tím, že 50.000,-Kč obdrží žadatel po podpisu
smlouvy o poskytnutí dotace a 50.000,-Kč
k 01.09.2011.

Usnesení č. 10/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2011 pro ČSCH Jezeřany-Maršovice ve výši
43.000,-Kč.

Usnesení č. 11/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
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2011 pro SPS CANTAMUS CORDE JezeřanyMaršovice, o.s. ve výši 29.000,-Kč.

Usnesení č. 12/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2011 pro Římskokatolické farnosti Loděnice
ve výši 20.000,-Kč.

Usnesení č. 13/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi uzavřít s jednotlivými žadateli
o dotaci smlouvu o poskytnutí dotace nejpozději
do 30.04.2011.

Usnesení č. 14/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi koordinovat nákup nábytku
s jednotlivými žadateli o dotaci, do 30.04.2011

Usnesení č. 15/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje rozdělení výsledku hospodaření za rok
2010 příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Jezeřany-Maršovice, okres
Znojmo, ve výši 107.348,11 Kč, do fondu odměn
50.000,-Kč a do rezervního fondu 57.348,11 Kč.

Usnesení č. 16/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje příspěvek na úhradu neinvestičních
nákladů ZŠ Loděnice ve výši 4.500,-Kč, připadající
na jednoho jejich žáka z obce Jezeřany-Maršovice,
celkem 72.000,-Kč,

Usnesení č. 17/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje příspěvek na úhradu neinvestičních
nákladů ZŠ Pohořelice ve výši 4.500,-Kč,
připadající na jednoho jejich žáka z obce JezeřanyMaršovice, celkem 4.500,-Kč.

Usnesení č. 18/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje příspěvek na úhradu neinvestičních
nákladů ZŠ v Moravském Krumlově, pro ZŠ
Klášterní ve výši 3.901,-Kč a pro ZŠ Ivančická
ve výši 10.388,-Kč, připadající na jednoho jejich
žáka z obce Jezeřany-Maršovice, celkem 38.966,Kč (2 žáci ZŠ Klášterní a 3 žáci ZŠ Ivančická),

Usnesení č. 19/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Dohodu o poskytnutí příspěvku
na neinvestiční výdaje s Obcí Loděnice jejíž
předmětem je stanovení výše příspěvku za žáky
s trvalým pobytem v obci Jezeřany-Maršovice,
kteří navštěvují Základní školu a Mateřskou
školu, Loděnice.

Usnesení č. 20/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Dohodu č. 11/2011/ZŠ o úhradě
neinvestičních
výdajů
Základních
škol
v Moravském Krumlově na rok 2011.

Usnesení č. 21/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje nákup a umístění čtyř značek zákazu
vjezdu vozidel nad 3, 5 t od společnosti Hicondopravní značení, s.r.o.“

Usnesení č. 22/03/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí Zprávu o činnosti v oblasti poskytování
informací za rok 2010.
Ing. Petr Slavík
starosta

leden - duben

Rozpis rozpočtu obce Jezeřany-Maršovice na rok 2011
2221

ROZPOýTOVÉ PěÍJMY:

5193

Výdaje pro dopravní územní obslužnost

28.000,-

3613

5171

par.

pol.

název

6121

þástka

Budovy, haly a stavby

Opravy a udržování

30.000,-

zmČna vytápČní v VÚB

pĜíspČvek na dopravní obslužnost
40.000,-

3613

68.000,-

3631

Nebytové hospodáĜství

30.000,-

autobusová þekárna
0000

1111

DaĖ z pĜíjmĤ FO ze závislé þinnosti a funkþních požitkĤ

1112

DaĖ z pĜíjmĤ FO ze závislé výdČleþné þinnosti

1113

DaĖ z pĜíjmĤ FO z kapitálových výnosĤ

1121

DaĖ z pĜíjmĤ PO

1122

DaĖ z pĜíjmu právnických osob za obce

1211

DaĖ z pĜidané hodnoty

1337

Poplatek za provoz systému shromažćování, sbČru, pĜepravy

1.105.000,-

2221

Provoz veĜejné silniþní dopravy

125.000,-

Poplatek ze psĤ

2310

5151

Studená voda

5171

1.000,-

5171

90.900,-

Opravy a udržování

Poplatek za užívání veĜejného prostranství

5329

335.000,-

5.000,-

3631

4.000,-

3632

VeĜejné osvČtlení

Ostatní neinvestiþní transfery veĜejným rozpoþtĤm

5139

pĜíspČvek svazku VaK Znojemsko
2310

Správní poplatky

Pitná voda

2.000,-

2321

5171

DaĖ z nemovitostí

4112

Neinvestiþní pĜijaté transfery ze státního rozpoþtu

4116

Ostatní neinvestiþní pĜijaté transfery ze státního rozpoþtu

0000

6121

18.000,-

10.000,-

5151

Opravy a udržování

150.000,-

6130

1.025.000,-

5171

PĜíjmy z pronájmu pozemkĤ

Pozemky

OdvádČní a þištČní odpadních vod a nakládání s kaly

2321

Organizace trhu s produkty s rostlinné výroby

Studená voda

4.000,-

Opravy a udržování

210.000,-

3632

30.000,-

3639

PohĜebnictví

215.000,-

5329

Ostatní neinvestiþní transfery veĜejným rozpoþtĤm

23.000,-

þlenský pĜíspČvek mikroregionu Moravskokrumlovsko
5362

2.180.000,-

Platby daní a poplatkĤ státnímu rozpoþtu

20.000,-

poplatek za vynČtí ze zemČdČlského pĤdního fondu, daĖ
z pĜevodu nemovitostí

5321

Neinvestiþní transfery obcí

132.000,-

6121

neinvestiþní výdaje na žáky ZŠ - LodČnice, Moravský
Krumlov, PohoĜelice

80.000,-

Agrospol (75.000,-), Forman (4.000,-), VSM (750,-Kþ) a
Honební spoleþenstvo (133,-)
1012

1.000,-

rekonstrukce hĜbitovní zdi, drobné opravy

2.000.000,-

výkup pozemkĤ na stavbu splaškové kanalizace

218.300,251.800,-

Budovy, haly a stavby

6.941.000,-

2131

Nákup materiálu jinde nezaĜazený

REZERVA – splašková kanalizace - nedokonþená investice
na výstavbu splaškové kanalizace (2.000.000,-)

3113
1012

150.000,-

materiál na hĜbitovy

Oprava dešĢové kanalizace a vyþištČní strouhy

legalizace a vidimace, výstupy z CZECH POINT
1511

40.000,-

spotĜeba vody - hĜbitovy

prodejci, pouĢové atrakce, (užití veĜejného prostranství
obþany)
1361

Opravy a udržování

opravy vodovodního Ĝádu, výtokové stojany, apod.

2.570.000,-

jeden pes 80,-Kþ (dĤchodce 50,-Kþ), každý další pes 100,-Kþ
1343

110.000,-

výmČna a údržba svČtel veĜejného osvČtlení, ovládací skĜíĖ
JezeĜany

spotĜeba vody na výtokových stojanech

1.095.000,-

15.000,-

Elektrická energie
spotĜeba elektrické energie - veĜejné osvČtlení

450,-Kþ za obþana i za objekt sloužící k rekreaci
1341

5154

90.000,-

5331

Neinvestiþní pĜíspČvky zĜízeným pĜíspČvkovým organizacím

5336

Neinvestiþní dotace zĜízeným pĜíspČvkovým organizacím

350.000,-

REZERVA - Pérka, projektová dokumentace
6130

1.113.000,-

provoz ZŠ a MŠ (800.000,-Kþ) + realizace 2.etapy výmČny
oken (313.000,-Kþ)

80.000,-

Budovy, haly, stavby

Pozemky

20.000,-

výkup pozemkĤ Pérka

251.800,-

3639

1.496.800,-

3721

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezaĜazené

413.000,-

dotace z operaþního programu

1031

2111

PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ

150.000,-

3113

Základní školy

5169

Nákup ostatních služeb

15.000,-

prodej obecního dĜeva
PČstební þinnost

1031

sbČr nebezpeþného odpadu

150.000,-

3314
3341

2111

PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ

Rozhlas a televize

5136

2133

PĜíjmy z pronájmu movitých vČcí

5154

Zájmová þinnost v kultuĜe

10.000,-

2132

PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí

50.000,-

5171

Bytové hospodáĜství

50.000,-

2132

PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí

66.000,-

pronájem VÚB - nocležna ĜidiþĤ (48.000,-Kþ), prodejna
smíšeného zboží Maršovice (18.000,-Kþ)
3613

Nebytové hospodáĜství

2111

PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ

2112

PĜíjmy z prodeje zboží

3314

2111

PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ

5171

Využívání a zneškodĖování komunálních odpadĤ

Nákup materiálu jinde nezaĜazený

1.000,-

3722

Elektrická energie

30.000,-

3723

5137

Služby telekomunikací a radiokomunikací

5169

10.000,-

Opravy a udržování

1.000,-

3723

Programové vybavení

2.000,-

3729

5169

PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

20.000,-

Nákup ostatních služeb

20.000,-

SbČr a svoz ostatních odpadĤ

40.000,-

Nákup ostatních služeb

15.000,-

shrnutí skládky Šlesova zmola

ýinnosti knihovnické

64.000,-

3729

Nákup ostatních služeb

2.000,-

3745

5011

Rekultivace skládky

15.000,-

Platy zamČstnancĤ v pracovním pomČru

85.000,-

platy zamČstnancĤ na VPP

Opravy a udržování

5031

15.000,-

3341

Povinné pojistné na sociální zabezpeþení

22.000,-

sociální pojištČní zamČstnancĤ na VPP

Rozhlas a televize

5032

17.000,-

Povinné pojistné na veĜejné zdravotní pojištČní

8.000,-

zdravotní pojištČní zamČstnancĤ na VPP

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5131

10.000,-

5139

Nákup materiálu jinde nezaĜazený

5132

5.000,-

Studená voda

2.000,-

5153

1.000,-

Ochranné pomĤcky

1.000,-

ochranné pomĤcky zamČstnancĤ na VPP

drobný materiál na dovybavení pĜíslušenství v KD

18.000,-

Potraviny
pitný režim zamČstnancĤ na VPP

vybavení KD JezeĜany, 1ks topidlo

18.000,-

5137

2.000,-

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

110.000,-

sekaþka na trávu, apod.

spotĜeba vody v KD
2111

337.000,-

odvoz velkoobjemového odpadu

7.000,-

5151

6171

SbČr a svoz komunálních odpadĤ

kontejnery na tĜídČný odpad

údržba místního rozhlasu

2.000,-

zpČtný odbČr a využití a recyklace odpadĤ s obalĤ - EKOKOM
3725

337.000,-

svoz komunálního odpadu (SITA)

poplatek OSA za veĜejnou produkci

3392
3725

5169

5.000,-

prodej popelnic
SbČr a svoz komunální odpadu

Nákup ostatních služeb

66.000,-

poplatky za uložení na skládku Šlesova zmola

3722

5169

Aktualizace programu Lanius

3341
3722

3722

15.000,-

drobná údržba
5172

3613

Knihy, uþební pomĤcky a tisk

internet

pronájem obecních bytĤ
3612

10.000,-

SbČr a svoz nebezpeþných odpadĤ

elektrické vytápČní
5162

3612

3721

spotĜební materiál

10.000,-

pronájem KD JezeĜany
3392

10.000,-

nákup knih a þasopisĤ

2.000,-

5139
3392

Ostatní osobní výdaje
dohoda o pracovní þinnosti - knihovnice

hlášení místního rozhlasu
3341

5021

2.000,-

Plyn

5139

50.000,-

Nákup materiálu jinde nezaĜazený

10.000,-

kopírování a tisky pro obþany
ýinnost místní správy

6171

spotĜeba plynu – vytápČní KD

2.000,-

5154
6310

2141

PĜíjmy z úrokĤ

Obecné pĜíjmy a výdaje z finanþních operací

5169

5171

1.765.000,-

PěÍJMY celkem

9.101.000,-

par.

pol.

název

1032

5169

Opravy a udržování

3399

5139

5171

úprava lesní cesty v Peklích
10.000,-

5169

Nákup ostatních služeb

25.000,-

5171

Opravy a udržování

5194

5171

58.000,-

Opravy a udržování

10.000,-

oprava sekaþek a traktoru

PohoštČní

1.000,-

5173

Budovy, haly a stavby

192.000,-

Nákup materiálu jinde nezaĜazený

Nákup ostatních služeb

Cestovné

2.000,-

cestovné za odvoz techniky k opravám
6121

Budovy, haly, stavby

160.000,-

úprava veĜejného prostranství – náves JezeĜany, u kapliþky
Maršovice
305.000,-

3745

20.000,-

4351

Péþe o vzhled obcí a veĜejnou zeleĖ

5169

Služby

482.000,-

8.000,-

pĜíspČvek na provoz peþovatelské služby
15.000,-

4351

Opravy a udržování

80.000,-

5512

5021

Osobní asistence, peþovatelská služba a podpora
samostatného bydlení

8.000,-

Ostatní osobní výdaje

4.000,-

dohoda o pracovní þinnosti – velitel JSDH

PohoštČní

5.000,-

5137

VČcné dary

1.000,-

10.000,-

5139

Nákup materiálu jinde nezaĜazený

6.000,-

nákup drobného materiálu – doplnČní vybavení JSDH

Ostatní záležitost kultury, církví a sdČlovacích
prostĜedkĤ

3399

Drobný hmotný dlouhodobý majetek
obnova vybavení JSDH

dary obþanĤm

130.000,-

oprava místních komunikací – výmoly, výtluky
Silnice

10.000,-

pohoštČní pro vystupující a úþinkující na kulturních akcích,
(napĜ. DČtský den)

zimní údržba komunikací, dovoz materiálu

2212

Opravy a udržování

oprava kĜížĤ na hĜbitovech
5175

2212

Nákup ostatních služeb

kulturní akce - služby (hudební produkce, zapĤjþení
spotĜebiþĤ)

10.000,-

Podpora ostatních produkþních þinností

5169

kulturní akce- materiál, (Masopust, Živý Betlém, DČtský den,
Vítání obþánkĤ, apod.)

þástka

15.000,-

úprava veĜejných prostranství, výsadba zelenČ, projekty,
znalecké posudky týkající se veĜejné zelenČ

Zájmová þinnost v kultuĜe

5169

1032

5.000,-

zpracování projektu pro stavební povolení – Rekonstrukce
KD
3392

ROZPOýTOVÉ VÝDAJE:

Nákup ostatních služeb

pohoštČní pro vystupující – kulturní akce
6121

Pohonné hmoty a maziva
benzín a oleje do sekaþek na trávu a traktoru VARI

drobné opravy v KD
5175

PĜebytek z roku 2010

5156

vyvážení jímky v KD

10.000,-

7.336.000,-

8115

30.000,-

spotĜeba elektrické energie

10.000,-

úroky z bČžného úþtu u ýS, a.s.
6310

Elektrická energie

drobný stavební materiál, náĜadí

121.000,-

5154

Elektrická energie

4.000,-

elektrická energie hasiþská zbrojnice, klubovna hasiþĤ

155.000,-

3612

5171

Opravy a udržování

5.000,-

5156

3612

Pohonné hmoty a maziva

8.000,-

pohonné hmoty do zásahového vozidla,

drobné opravy bytĤ
Bytové hospodáĜství

5.000,-

5167

Služby školení a vzdČlávání

2.000,-

školení þlenĤ JSDH

leden - duben

15

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

5171

Opravy a udržování

50.000,-

6402

výmČna motoru u zásahového vozidla
5173

Cestovné

5366

Výdaje z finanþního vypoĜádání minulých let mezi krajem a
obcemi

10.300,-

vratky za volby a sþítání lidu

2.000,-

6402

Finanþní vypoĜádání minulých let

10.300,-

cestovné na školení þlenĤ JSDH
5229

Ostatní neinvestiþní transfery

1.000,-

VÝDAJE celkem

8.825.000,-

pĜíspČvek kolektivní þlen OSH Znojmo
5512

Požární ochrana

87.000,-

FINANCOVÁNÍ
8124

6112

5023

OdmČny þlenĤm zastupitelstev obcí a krajĤ

575.000,-

Splátky dlouhodobých úvČrĤ

276.000,-

VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ

9.101.000,-

odmČny þlenĤm ZO
5031

Povinné pojistné na sociální zabezpeþení

108.000,-

sociální pojištČní – odmČny þlenĤ ZO
5032

Povinné pojistné na veĜejné zdravotní pojištČní

52.000,-

zdravotní pojištČní – odmČny þlenĤ ZO
5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

6.000,-

mobilní telefon - starosta
5167

Služby školení a vzdČlávání

5.000,-

školení þlenĤ ZO a starosty
5173

Cestovné

18.000,-

cestovné þlenĤ ZO a starosty
6112

6171

5011

Zastupitelstva obcí

764.000,-

Platy zamČstnancĤ v pracovním pomČru

700.000,-

platy zamČstnancĤ OÚ
5021

Ostatní osobní výdaje

Proč děláme
„cenzuru“

50.000,-

Jistě si mnozí z Vás všimli, že v zápisech
ze zasedání zastupitelstva obce jsou některá
slova začerněna. Byla tak provedena tzv.
anonymizace osobních údajů. Jistě se
ptáte proč a já se Vám budu v následujících
řádcích snažit objasnit důvod.

dohody o provedení práce a o pracovní þinnosti
5031

Povinné pojistné na sociální zabezpeþení

175.000,-

sociální pojištČní – zamČstnanci OÚ
5032

Povinné pojistné na veĜejné zdravotní pojištČní

63.000,-

zdravotní pojištČní – zamČstnanci OÚ

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištČní

4.000,-

zákonné pojištČní - úrazy
5132

Ochranné pomĤcky

1.000,-

ochranné pomĤcky - uklízeþka
5136

Knihy, uþební pomĤcky a tisk

15.000,-

sbírka zákonĤ, ostatní tisk
5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

20.000,-

kanceláĜská technika
5139

Nákup materiálu jinde nezaĜazený

30.000,-

spotĜební materiál
5141

Úroky vlastní

5.000,-

úrok z úvČru
5151

Studená voda

6.000,-

spotĜeba vody - OÚ
5153

Plyn

40.000,-

vytápČní, ohĜev vody - OÚ
5154

Elektrická energie

32.000,-

spotĜeba elektrické energie - OÚ
5161

Služby pošt

6.000,-

poštovné
5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

30.000,-

telefonní služby
5166

Konzultaþní, poradenské a právní služby

10.000,-

právní služby
5167

Služby školení a vzdČlávání

5.000,-

školení zamČstnancĤ OÚ
5169

Nákup ostatních služeb

95.000,-

SMS rozhlas (20.000,-), obecní zpravodaj (25.000,-), roþní
poplatek – KEO(6.000,-), ostatní služby
5171

Opravy a udržování

10.000,-

drobné opravy budovy a techniky - OÚ

5172

Programové vybavení

20.000,-

programové vybavení - ASPI
5173

Cestovné

3.000,-

cestovné zamČstnancĤ OÚ
5175

PohoštČní

5.000,-

pohoštČní návštČv OÚ, zasedání ZO
5194

VČcné dary

10.000,-

dary na kulturní akce
5229

Ostatní neinvestiþní transfery

350.000,-

finanþní pĜíspČvky z rozpoþtu obce (žádosti 343.000,-Kþ)
5321

Neinvestiþní transfery obcím

5.000,-

pĜestupkové komise – MČU Moravský Krumlov
5361

Nákup kolkĤ

1.000,-

kolky
5492

Dary obyvatelstvu

5.000,-

pĜíspČvek dárcĤm krve
ýinnost místní správy

6171

6310

5163

Služby penČžních ústavĤ

1.696.000,-

15.000,-

bankovní poplatky
6310

6320

5163

Obecné pĜíjmy a výdaje z finanþních operací

15.000,-

Služby penČžních ústavĤ

25.000,-

pojištČní majetku obce
6320

6399

5362

PojištČní

25.000,-

Platby daní a poplatkĤ státnímu rozpoþtu

90.900,-

Zúþtování danČ
6399

Ostatní finanþní operace

90.900,-

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

O zápisu ze zasedání zastupitelstva obce
pojednává § 95 až § 97 zákona o obcích, kde
je mimo jiné uvedeno, že o průběhu zasedání
zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který
je nutno pořídit do 10 dnů po skončení
zasedání a musí být uložen na obecním
úřadě k nahlédnutí. Zastupitelstvo obce vydá
jednací řád, v němž stanoví podrobnosti
o jednání zastupitelstva obce. Obec informuje
občany o činnosti orgánů obce na zasedání
zastupitelstva obce a dále jiným způsobem
v místě obvyklým.
Jiná ustanovení zákona se zápisem ze
zasedání zastupitelstva obce nezabývají a je
tedy zřejmé, že zveřejňování dokumentů
o činnosti zastupitelstva obce není ze
zákona povinné. Avšak informovanost
občanů o činnosti orgánů obce je velmi
důležitou součástí veřejného života, která
umožňuje veřejnou kontrolu ze strany
občanů a možnost orgánům obce prokazovat
transparentnost svého rozhodování. Obec
tak sama může rozhodnout, jak bude
informovat občany obce o své činnosti, jaké
dokumenty a na jak dlouhou dobu je zveřejní
a tyto podrobnosti stanoví v jednacím řádu.
Naše zastupitelstvo se řídí svým jednacím
řádem, kde je uvedeno, že zastupitelstvo
obce bezprostředně informuje občany
o svém jednání. Zápis ze zasedání po jeho
pořízení je vyvěšen na úřední desce obecního
úřadu a rovněž na elektronické úřední desce
umožňující dálkový přístup.
O informování veřejnosti pojednává zákon o svobodném přístupu k informacím,
který upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím. Zároveň však odkazuje na ustanovení občanského
zákoníku a zákona o ochraně osobních údajů,
která rovněž upravují ochranu osobních údajů. Zjednodušeně je třeba uvést, že pokud
obec dobrovolně zveřejní zápis a přijatá
usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
na úřední desce, je její povinností zachovat ochranu osobních údajů. Totéž se týká
zveřejnění těchto dokumentů na internetových stránkách obce.
V zápise je nutno uvádět osobni údaje
v takové míře, v jaké je to nezbytné proto,
aby rozhodnutí o konkrétní záležitosti bylo
možno považovat za dostatečně určité. Např.
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v případě uzavíraných smluv u fyzických osob
je potřebné označit druhou smluvní stranu
identifikovatelným způsobem, zpravidla
jménem, příjmením, datem narozeni,
bydlištěm. U podnikajících fyzických osob
a u právnických osob toto platí obdobně. Je
třeba zajistit nezaměnitelnost smluvní strany.
Při nahlížení do zápisů oprávněnými osobami
je zákonem předpokládán přistup k celému
zápisu v autentické podobě. Pokud by zápisy
měly být zveřejňovány (např. na úřední
desce, na internetu či v místním tisku), je
nutné zajistit anonymizaci osobních údajů
(tzv. „začerněním“). V případě nahlíženi
do zápisu ze zasedání zastupitelstva obce
tedy dochází k jisté „výjimce“ ze zákona
na ochranu osobních údajů. V případě, že
osoba oprávněna k nahlédnutí do zápisu ze
zasedání zastupitelstva obce, v němž jsou
uvedeny údaje v plném rozsahu, zjištěné
údaje, případně svůj vlastni pořízený výpis
ze zápisu, dále zveřejni, a to bez předchozího
souhlasu oprávněné osoby, má subjekt, jehož
se zveřejněné údaje týkají, právo na ochranu
jak podle zákona o ochraně osobních údajů,
tak podle občanského zákoníku.
Při zveřejněni je nutno začernit
(anonymizovat) citlivá data, jako je
u fyzických osob např. rodné číslo
a bydliště, jméno. U jména bude záležet
na velikosti obce a četnosti těchto jmen v dané
obci – tj. možnosti identifikovat konkrétní
osobu. Doporučuje se však výslovně uvést
k takovému dokumentu zmínku, že jde
o zkrácený, resp. anonymizovaný zápis či
usnesení.
Provádění anonymizace není svévolí
starosty, obecního úřadu či zastupitelstva
obce. Jedná se o postup, který je v souladu
se zákonem a porušení zákona je možno
sankcionovat ve správním řízení. Fyzické
osobě může být uložena pokuta až do výše
5.000.000,-Kč (samozřejmě podle závažnosti
porušení zákona o ochraně osobních
údajů), právnická osoba (kterou je i obec)
může dostat pokutu od Úřadu pro ochranu
osobních údajů až do výše 10.000.000,-Kč.
Proto jsem rozhodl provádět anonymizaci osobních údajů zveřejňovaných
zápisů a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice tak,
aby jejich zveřejňování nebylo v rozporu
se zákonem.
Věřím, že anonymizace těchto písemností
nijak výrazně nezmenší jejich vypovídací
hodnotu, protože kdo z občanů obce bude
mít zájem nahlédnout do „necenzurovaného“
zápisu ze zasedání zastupitelstva obce může
tak učinit na obecním úřadě. Navíc každý má
právo zúčastnit se zasedání zastupitelstva
obce, kde rovněž zazní veškeré údaje
o projednávaných skutečnostech.
Ing. Petr Slavík, starosta
Při psaní tohoto článku bylo čerpáno
z Metodického doporučení k činnosti územních
samosprávných celků č. 2 – Dílčí aspekty
související se zasedáním zastupitelstev obcí,
podle stavu k 1. říjnu 2009, vydané odborem
dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva
vnitra ČR.

leden - duben

Autobusové spojení + výluka v Moravském Krumlově
I v dnešní době, kdy většina z nás
používá na cestu do zaměstnání, za nákupy
a zábavou, osobní motorová vozidla, je
pořád autobusová doprava velice důležitá.
Z pohledu obce se jedná o základní možnost
dopravy dětí a mládeže do škol a učilišť
a pro naše zejména starší spoluobčany je
autobus nepostradatelnou možností jak se
dostat k lékaři. Ale i ti z nás, pro které je
auto nepostradatelnou záležitosti žití, občas
autobus využijí.
Proto bych se v tomto svém příspěvku
věnoval problematice autobusové dopravy
a jízdních řádů autobusů, které mají souvislost
s naší obcí. V rámci Jihomoravského kraje
od roku 2002 existuje Integrovaný dopravní
systém Jihomoravského kraje (IDS), který
obhospodařuje společnost KORDIS JMK,
spol. s r.o.. Ta mimo jiné plánuje a zajišťuje
realizaci rozvoje IDS a trvale sleduje
a vyhodnocuje vývoj přepravních potřeb,
navrhuje jízdní řády a optimalizuje vedení
linek.
Největším místem kam směřuje většina
našich spoluobčanů je Brno. Již několik let
nás do Brna (resp., do Modřic) vozí autobusy
jezdící na lince číslo 513. Do Modřic jsou to
tři tarifní pásma, do centra Brna už musíme
zaplatit za pět tarifních pásem. Přes počáteční
rozpaky a někdy i rozčarování, lze říci, že
jsme si na tento způsob dopravy zvykli a dnes
se dá říct, že linky jezdí ke spokojenosti
cestujících. Od 01.07.2010 byl IDS rozšířen
i na oblast Znojemska a Pohořelicka, což se
dotklo i dalších našich spoluobčanů, kteří
cestují do Moravského Krumlova (linka 446)
a Pohořelic (linka 164).
Přestože se na první pohled zdá, že se toho
v nových jízdních řádech příliš nezměnilo,
změna kdy dříve jezdil autobus z Pohořelic
až k nám a nyní je nutné přestupovat
v Loděnicích, je velmi podstatná pro dopravu
pracujících do zaměstnání a dětí ze školy.
Jedná se zejména o to, že již nejede autobus
v 15.10 hod. z Pohořelic do Jezeřan-Maršovic
(s příjezdem cca 15.40 hod.), ale nyní jezdí
z Pohořelic spoj č. 55 (linky 164), s odjezdem
v 14.39 hod., popř. spoj č. 105 s odjezdem
z Pohořelic v 15.39 hod. do Moravského
Krumlova, který je v 14.56 hod. (resp.
v 15.55 hod.) v Loděnicích. Na tyto spoje
navazuje pouze spoj č. 10, linky 446, který
odjíždí v 16.00 hod. z Loděnic do naší obce.
Problém se více projevil v září, s nástupem
dětí do školy. Poslední vyučovací hodina
ve škole v Loděnicích končí v 15.15 hod.,
takže musí čekat 45 minut venku na ulici.
Což je pro ně dost nepříjemné. Dalším

leden - duben

problémy vyvstávají u dalších dvou spojů,
spoje č. 102, linky 164, odjezd z Pohořelic
ve 22.35 hod. s návazností na spoj č. 22,
linky 446, s odjezdem 22.54 hod. z Loděnic,
což nekoresponduje s koncem odpolední
směny. Naopak na odpolední směnu (začátek
v 14.15 hod.) musíte použít spoj č. 7, linky
446, s odjezdem z Maršovic v 12.57 hod.
a musíte půl hodiny čekat na spoj č. 88, linky
164, která z Loděnic odjíždí v 13.35 hod.
Na tyto skutečnosti písemně upozornili
někteří naši spoluobčané již v roce 2010,
starosta Jan Šťastný jejich připomínky poslal
spolu se svým vyjádřením, ve kterém se
připojil k žádosti. Bohužel odpověď, kterou
obecní úřad obdržel dne 29.11.2010 nebyla
příznivá. V podstatě nedošlo k žádným
změnám. Jak vyplývá z dopisu od společnosti
KORDIS JMK, spol. s r.o., bylo by možno
drobné změny realizovat, ale bude potřeba
upřesnit naše požadavky na případnou
další změnu jízdních řádů, ale je zřejmé, že
např. při změně odjezdu autobusu z Loděnic
(v 16.00 hod.) na dřívější dobu by na tento
spoj nenavazoval na spoj z Pohořelic. Je třeba
uvést, že provedení změny jízdních řádů
není jednoduché, různé a často protichůdné
požadavky obcí, nevedou k jednoduchému
řešení.
V lednu 2011 jsem se zúčastnil
jednání starostů ohledně autobusové
dopravy v Moravském Krumlově. Jednalo
se především o spoje jezdící na nové
autobusové nádraží s tím, že v letošním
roce bude prováděna rekonstrukce průtahu
v Moravském Krumlově. Řešil se zde rovněž
problém linky 164, která měla mít zastávku
u polikliniky, což se však nestalo. Naše linka
164, které nás zajímá nejvíc, byla řešena
pouze okrajově s tím, že té se zastávka
u polikliniky netýká, protože zajíždí pouze
na autobusové nádraží a změnu nelze
očekávat.
V průběhu ledna až března jsem
byl spoluobčany několikrát upozorněn
na problémy s autobusovým spojením, jedná
se zejména na pozdní příjezdy autobusu
na nádraží a ujíždění přípojů směrem
do města. Na tyto skutečnosti jsem upozornil
při osobním jednání zástupce společnosti
KORDIS JMK, spol. s r.o. a rovněž jsem
na problémy s autobusovými linkami
telefonicky upozornil dopravce - ČSAD
Hodonín. Později dne 16.03.2011 jsem zaslal
na KORDIS JMK, spol. s r.o. dopis s návrhem
opatření k lince 446, ve kterém jsem uvedl,
že …„v posledních měsících se opakují stížnosti
našich občanům na autobusové spojení z naší
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obce Jezeřany-Maršovice do Moravského
Krumlova, které je uskutečňováno linkou 446,
a stížnosti se týkají zejména spojů 4 a 6, které
zajišťují přepravu žáků do škol a občanů k lékaři
(poliklinika v Moravském Krumlově).
Dle jízdního řádu autobus přijíždí
na zastávku Moravský Krumlov, autobusové
nádraží v 7:26, resp. 10:51 a na ně má navazuje
spoj 9 a 15 linky 440, s odjezdem 7:27, resp.
10:52. Jedná se o tak krátký časový úsek, že
se velice často stává, že řidič linky 446 přijede
pozdě nebo jak se říká načas a řidič linky 440
nepočká a tak ujede zejména cestujícím, kteří
chtějí přestoupit a dostat se tak k lékaři. Rovněž
jsem byl několikrát upozorněn občany, že řidič
linky 440 musel vidět, jak autobus linky 446
přijíždí na zastávku, ale na cestující nepočkal
a ujel …“
Navrhl jsem provést dvě opatření:
prostřednictvím
přepravců
upozornit
jejich řidiče na dodržování jízdních řádů
a případnou toleranci a vstřícný přístup
ke svým kolegům a cestujícím a úpravu
jízdních řádů, tak aby vznikl větší časový
prostor pro přestup cestujících.
Dostalo se mi odpovědi, že v souvislosti
s rekonstrukcí průtahu v Moravském
Krumlově dojde od 11.4.2011 do 31.8.2011
k úpravě jízdních řádů všech linek, které
jsou vedeny v Moravském Krumlově mezi
náměstím TGM a kruhovým objezdem.
Linka 446 se nemění, protože není přímo
výlukou dotčena, resp. mění, ale od 11.04.
bude možné u spojů linky 446 s příjezdy
na autobusové nádraží v časech 7:26 a 10:51
přestoupit na navazující spoje linky 441
k poliklinice v časech 7:31 a 10:57. Doba
mezi přestupy tak činí 5 až 6 minut, což by
měl být dostatečný časový limit pro přestup
a tak již nebude docházet k ujíždění přípojů.
Přehled odjezdů ostatních linek na území
Moravského Krumlova a jízdní řády linky 446
naleznete uvnitř zpravodaje.
Dokázat prosadit změnu jízdních řádů
není jednoduché a málo kdy se to podaří.
Není však nutné nad tím lámat hůl a jízdní
řády nepřipomínkovat. Pokud budete mít
připomínky jak k jízdním řádům linek 164
a 446, ale i linky 513, tak se na mě můžete
obrátit a ať již osobně nebo prostřednictvím
e-mailu a sdělovat mi svoje připomínky
k autobusové dopravě a to po celý rok,
abychom je mohli co nejlépe upřesnit
a obhájit, abychom mohli být při další změně
jízdních řádů úspěšnější.
Ing. Petr Slavík, starosta

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Vítej krásné jaro!
Tak jsme uvítali první krásné jarní dny po dlouhé, studené zimě. Než
jsme je však takto přivítali, ve škole se ještě udála spousta věcí. V lednu
jsme společně přivítali nový rok 2011 a hned se začali připravovat
na pololetní prověrky a pololetní vysvědčení, na které nejvíce čekali
naši nejmenší školáci prvňáčci, neboť bylo jejich úplně první. Kromě
těchto školních povinností jsme se začali připravovat na tradiční
školní ples a karneval, který se uskutečnil 21. a 23. ledna. Všichni žáci
naší školy se opět předvedli v krásných róbách v předtančení na plese
i karnevale, ale také ve svých třídních vystoupeních v moderních
a country tancích včetně našich nejmenších školkáčků.
V únoru jsme se s chutí pustili do druhé poloviny školního roku.
Ve čtvrtek 3. února jsme s pohádkami zapisovali do naší školy nové
budoucí prvňáčky. Bude jich osm a my doufáme, že se moc těší
a po prázdninách všichni zasednou do školních lavic vedle svých
starších kamarádů.
Tentokrát připadly jarní prázdniny až na konec března. Na horách
už si je nikdo neužil, ale začalo se objevovat první jarní sluníčko, tak si
je každý užil podle svého. Ve školce se ale nezahálelo. Během jarních
prázdnin byla provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení
a položena nová dlažba na WC a v umývárně. Zase jeden malý krůček
ke zlepšení prostředí v naší školce. V pátek 25. března nás se svým
krásným loutkovým divadélkem navštívili Horákovi z Hodonína
s představením „Malý čaroděj“. Všichni od nejmenších školkáčků až
po páťáky i paní učitelky se dobře bavili a představení se všem moc
líbilo. Hned další týden nás navštívila také naše dobře známá paní
Horáková tentokrát z Brna se svými pohádkami od Aloise Mikulky
a Miloše Macourka. Náš kulturní trojlístek jsme zakončili divadelním
představením v Moravském Krumlově s ekologickou tématikou „Jak
se zachraňuje Země“, které jsme navštívili v pondělí 4. dubna. Hned
den na to se ve školní družině uskutečnila další umělecká, tentokrát
velikonoční dílna. Během celého odpoledne se zde vystřídalo hodně dětí
i se svými rodiči. Vyráběla se zde spousta dekoračních velikonočních
předmětů ke zkrášlení prostředí krásných jarních a velikonočních dnů.
Teď už se ve škole připravujeme na „Den stromů“, který vyhlásila
obec na den 20. dubna a chystáme projektový den s výsadbou stromů,
vyhlášením výtvarné soutěže a dalších doprovodných akcí. Od 11.
dubna začne také sportovní zápolení v tradičním velikonočním turnaji
ve vybíjené, přehazované, florbalu a stolním tenisu a pak už se všichni
budeme těšit na Velikonoce. A my všichni vám přejeme, abyste tyto
svátky jara prožili v krásné, sluníčkem prozářené atmosféře. Děvčatům
přejeme co nejmenší výprask a klukům co největší pomlázku!
Květoslava Bílová, ředitelka školy
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Prameny k dějinám Jezeřan – Maršovic I.
Vážení čtenáři,
na
stránkách
našeho
zpravodaje se budete v této rubrice
setkávat
s
nejzajímavějšími
prameny k dějinám naší obce.
Navážeme na naše povídání
o historii jezeřanských domů,
které se přesunulo na webové
stránky
Jezeřan-Maršovic
a vybereme něco z archívních
fondů, které jsou v případě našeho
místa poměrně dobře zachovány.
Na
úvod
představujeme
„Popis požárních škod“ sestavený
po velkém požáru ze čtvrtka 24.
dubna 1766. Tehdy shořelo 23 ze
zhruba 30 domů, tedy více než
2/3 vesnice. Datum výročí připadá
totiž na letošní velikonoční
neděli, od té doby uplyne letos
245 let. Požár vypukl na domě
Antonína Procházky staré č.p. 15,
nové 245 a rozšířil se na celý dolní
konec Maršovic. O přístřeší a celé
zázemí přišlo možná více než 100
obyvatel, kteří se tak ocitli ze dne
na den bez prostředků.
Popis požárních škod je uložen
v Moravském zemském archivu
ve fondu F40 Statek Bohutice ,
karton 38, invent. č. 1/29. Tvoří
jej sešit o třech dvojlistech,
zápis byl prováděn do předem
připravené tabulky v němčině.
Komise, kterou k přezkoumání
stavu ustanovil brněnský krajský
hejtman, provedla na místě šetření
a ocenění škod. Ke každému
majiteli připsala škody, které
utrpěl a dále srážky na povinné
státní dani, tzv. kontribuci. Ta je
v tabulce vyčíslena ve zlatých (fr.),
krejcarech (xr.) a denárech (d.).
Přepočet tehdejší měny: 1 zlatý =
60 krejcarů a 1 krejcar = 7 denárů.
Celková úleva na kontribuci je
uvedena v posledním sloupci
tabulky pod označením Částka
bonifikačních
peněz.
Každý
poškozený dostal i lhůtu, ve které
měl tuto sníženou daň platit.
Měsíční srážka daně je pak
stanovena ve třetím sloupci. Pro
srovnání utrpěné škody uvádím
dobové reálie: Roku 1764 si
vydělal zednický mistr denně
24 krejcarů, zednický tovaryš
18 krejcarů, plat tesaře byl 6,5
zlatého měsíčně. Půllánový grunt
v Maršovicích stál od 150 do 250
zlatých. Termín polní a domácí
hospodářství označuje všechno
náčiní, vozy, vybavení domu atd.

Požární škody
brnČnský kraj
ze dne 24. dubna 1766
Ves Maršovice
Jména a pĜíjmení
majitelĤ
Respektive Ĝádných plátcĤ
kontribuce

PĤlláníci
Václav Nevrkla……….….

UtrpČli požárem škody

Mají platit kontribuce
první mČsíc podle
vrchnostenského
vyþíslení škod

Na
lhĤtu

ýástka
bonifikaþních
penČz

Fr.

d.

roky

Fr.

Xr.

Xr.

Tomuto shoĜel celý dĤm, stáje a stodola se vším
polním a domácím hospodáĜstvím……………………………

……. 48

……

2

8

24

MatČj PĜenosil…………… ShoĜel mu dĤm, stáje a stodola, rovnČž i polní a domácí
hospodáĜství a nástroje zcela………………………………….

……. 47

2

2

8

19

Petr Chrást……………….

tento pĜišel ĤplnČ o dĤm, stáje a stodolu, 3 kusy hovČzího
dobytka a celé polní hospodáĜství……………………………..

……. 49

…….

2

8

34

Martin Barták……………

tento ztratil pĜi požáru dĤm, stáje s celým dvorem a 5 kusy
vepĜového dobytka celkem…………………………………….

……. 49

3

1

8

41

shoĜel mu dĤm, stáj a stodola s celým polním hospodáĜstvím a
nástroji…………………………………………………………

……. 49

3

2

8

41

Jakub Procházka…………

tento ztratil svĤj novČ postavený dĤm, stáj a stodolu se vším
domácím a polním hospodáĜstvím zcela………………………

……. 46

2

2

8

8

Martin Kratochvíla………

totálnČ shoĜel dĤm a dvĤr……………………………………...

……. 48

…….

1

8

24

vdova Chrástová…………

tento dĤm shoĜel úplnČ spolu se stájí, stodolou a celým
hospodáĜstvím, nástroji, s kusem hovČzího dobytka…………..

……. 49

2

2

8

40

Tomáš Novotný………….

požár mu dĤm se stájí, stodolou, dvorem a výmČnkáĜským
domkem s jedním kusem vepĜového dobytka promČnil v popel

……. 49

3

2

8

41

MatČj Hodek……………..

shoĜel mu zcela dĤm, stodola a stáje s celým polním
hospodáĜstvím s 6 kusy vepĜového dobytka…………………..

……. 49

3

2

8

41

Georg Janderka…………..

zde shoĜel dĤm, stáj, stodola, zvláštní výmČnek, dobytek a
dvĤr vše………………………………………………………..

……. 37

…….

2

6

29

Anton Procházka, u toho
požár vznikl

ztratil dĤm, dvĤr a 5 kusĤ vepĜového dobytka………………...

……. 52

…….

1

9

6

Josef Gruna………………

pĜišel o dĤm, stáj, stodolu a ostatní domácí a polní
hospodáĜství úplnČ……………………………………………..

……. 45

…….

2

7

53

Václav Gruna……………. ztratil dĤm, stáj, stodolu a všechno polní a domácí
hospodáĜství…………………………………………………… ……. 47

…….

2

8

14

Josef Janderka…………… shoĜel mu dĤm, stáje a stodola se vším polním hospodáĜstvím
a s výmČnkem až do základĤ…………………………………..

……. 54

3

2

9

34

Mates Diviš……………… zcela mu shoĜel dĤm, stáj, stodola se vším domácím náĜadím... ……. 46

2

2

8

8

Jakub Gruna……………... dĤm, stáj, stodola a všechno polní hospodáĜství úplnČ shoĜelo.. ……. 46

1

2

8

6

Domky podruhĤ
Václav Janderka…………

shoĜel mu domek s trochou hospodáĜství……………………...

……. 2

1

1

……. 24

Martin Janderka………….

pĜišel o celý svĤj domek……………………………………….

……. 5

…….

1

……. 53

MatČj Hodek…………….

celý dĤm mu shoĜel beze zbytku………………………………

……. 2

2

1

……. 26

Matouš ýepera…………... shoĜel mu dĤm se vším pĜíslušenstvím………………………..

……. 9

2

1

1

40

Grögr Živna……………...

ztratil domek se dvorem……………………………………….

……. 10

……

1

1

45

vdova Živnová…………...

celý domek shoĜel a rozpadl se………………………………... ……. 5

…….

1

……. 53

BartoĖ Hodek……………

Celkem……… 148 fr.

44 xr.

Že jsme my níže podepsaní svrchu psané škody zpĤsobené požárem, jak je popsáno výše, s plným vČdomím prohlédli a
tak je tedy shledali, seþetli a pĜedložili radČ, tedy starostovi a radním, v naší pĜítomnosti následující výsledek:
na 2leté lhĤtČ 116 fr. 32 xr.
na roþní lhĤtČ 32 fr. 12 xr.
summa
148 fr. 44 xr.
s tím, že se má vČc takto a ne jinak, toto bereme na vČdomí a dosvČdþujeme, k tomu pĜipojujeme svĤj podpis a pĜitiskneme
naši peþeĢ pro potvrzení. Stalo se v Maršovicích 2. kvČtna 1766.
L.S. Karel Stroserber
pĜedseda komise

L.S. Jakub Antonín Hofmann
vrchní úĜedník
L.S. František Kindl
správce v Oslavanech

Potvrzuji, že svrchu psaní komisaĜi byli k obhlédnutí požární škody povČĜeni tímto císaĜsko-královským
krajským úĜadem, potvrzeno v BrnČ 16. kvČtna 1766.
Rada Jeho císaĜsko-královského apoštolského veliþenstva a královský hejtman brnČnského
kraje v markrabství moravském
L.S. J. Schmeltzdorff
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Rozlosování soutČže JARO 2011
TJ JezeĜany-Maršovice
Okresní pĜebor

IV.B tĜída

Datum

ýas

19.03.

15:00

27.03.

15:00

J-M : Horní Kounice

0:2

02.04.

15:30

Šanov : J-M

2:1

02.04.

15:30

09.04.

15:00

Muži "A"

Výsledek

Okresní soutČž

Muži "B"

Výsledek

J-M : HostČradice

pĜelož.

PĜípravka

Výsledek

HĜištČ

od 1.1.2011 do 17.4.2011

 Životní jubilea
J-M : Branišovice

1:0

09.04.
J-M : Blížkovice

Společenská
kronika

J-M : H.Kounice

3:0

Polánka

J-M : M.Krumlov

2:2

Polánka

10.04.

15:30

10.04.

15:30

4:1

16.04.

14:45

J-M : Božice

Polánka

15:45

J-M : ProsimČĜice

Polánka

Tavíkovice : J-M

3:1

J-M : DobĜínsko

16.04.

16:00

17.04.

16:00

24.04.

9:45

J-M : Šanov

Hrušovany

11:30

Hrušovany : J-M

Hrušovany

M.Krumlov : J-M

M.Krumlov

H.Kounice : J-M

H.Kounice

Božice : J-M

Suchohrdly : J-M

24.04.

10:15

24.04.

16:00

30.04.

15:30

30.04.

16:30

30.04.

16:30

08.05.

10:00

08.05.

16:30

08.05.

16:30

15.05.

9:45

J-M : Božice

ProsimČĜice

15.05.

11:30

ProsimČĜice : J-M

ProsimČĜice

15.05.

16:30

15.05.

16:30

Olbramovice : J-M

21.05.

16:30

J-M : Skalice

22.05.

9:45

J-M : Šanov

Polánka

22.05.

10:45

J-M : Hrušovany

Polánka

22.05.

16:30

29.05.

10:00

J-M : M.Krumlov

JezeĜany

29.05.

16:30

29.05.

16:30

04.06.

16:30

05.06.

16:30

12.06.

10:30

12.06.

16:30

18.06.

16:30

19.06.

16:30

26.06.

16:30

J-M : M.Krumlov

Miroslav : J-M

50 let
Vlastimil Haas
Miroslav Bíla
Ludmila Badinová
Miroslava Slavíková
Marie Palánová
František Berger
55 let
Blanka Schořová
Jana Buchmayerová
Petr Svoboda
Vladimír Balatka
Josef Hájek

J-M : Jamolice

J-M : Tasovice
Troskotovice : J-M

Oleksovice : J-M

J-M : Dobšice

Bohutice : J-M
TrstČnice : J-M
J-M : Damnice
J-M : HostČradice
Petrovice : J-M
IE Znojmo : J-M
J-M : Rybníky
J-M : Hrádek

Masopust 2011

Miroslav : J-M

60 let
Jarmila Zoufalá
Petr Tropp
Jiřina Ustohalová
65 let
Bohuslav Ulreich
Miroslav Deč
Zdeněk Klodner
Zdeněk Bádr
Blažena Světlíková
70 let
Josef Podhrázký
Adolf Purč
Helena Janíčková
Marie Ulreichová
Marie Mašová
Božena Bočková
85 let
Marie Stehlíková
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší
a pevné zdraví do dalších let.

 Sňatky
Blanka Jelínková (Šitbořice)
- Michal Tropp (J-M)
Novomanželům přejeme hodně štěstí a lásky
na jejich společné cestě životem.

 Narozené děti
Jiří Slavík
Martin Ruibar
Matěj Tropp
Ester a Šarlota Machalovy
Blahopřejeme rodičům k narození jejich dětí
a srdečně je vítáme do života v naší obci.

 Úmrtí
Jana Fleischerová
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou
soustrast.

 Pohyb obyvatelstva
Narodilo se 5 dětí
Zemřel 1 občan
K 17.4.2011 mají Jezeřany-Maršovice 755
obyvatel
Jezeřany: 454, Maršovice: 301
Muži: 389, Ženy: 366
Vydává obecní úřad v Jezeřanech - Maršovicích, tel.: 515 337 423, info@jezerany-marsovice.cz, www.jezerany-marsovice.cz
Náklad 250 ks. Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Sazba a tisk: Bačík, Pohořelice, tel.: 519 425 897

