duben - červen

č.

73 2

0 1 1

J-M 2011
ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Vážení spoluobčané,
ve svém úvodním slovu tohoto čísla
zpravodaje jsem chtěl dětem popřát krásné
prázdniny a všem ostatním příjemnou
dovolenou, ale přesto bych řekl ještě pár slov.
O tom co se v obci chystáme realizovat,
jsem Vás informoval již v minulém čísle,
rovněž se o našich aktivitách můžete více
dozvědět ze zápisů ze zasedání zastupitelstva
obce. Ne všechno se nám daří realizovat tak
rychle, jak bychom si my samy nebo i Vy,
představovali. Věřte, že možná ne tak rychle,
ale budeme postupně realizovat jednotlivé
věci tak, jak jsme si je předsevzali. Všechny
naše kroky budou směřovat k tomu, aby se
zlepšovaly životní podmínky a prostředí
v naší obci.
Jedním z předpokladů, aby tomu skutečně
tak bylo, je to, že se o to budeme snažit všichni
společně a že budeme dodržovat základní
pravidla, která si samy stanovíme. Pokud
nebudeme tyto pravidla dodržovat, budou
se naše záměry míjet účinkem. Jednou
takovou skutečností je dodržování pravidel
pro ukládání zeminy a sutě v lokalitě Šlesova
zmola. Záměrně neuvádím na skládce,
protože je potřeba si znovu připomenout, že
v případě Šlesové zmoly se nejedná o skládku
v pravém slova smyslu. Jedná se o lokalitu,
která se v minulosti využívala jako skládka
a ukládal se zde v podstatě stejný materiál
jako v současnosti, ale v posledních dvaceti
letech je možno zde zeminu a suť ukládat
pouze za účelem rekultivace této lokality
a pouze se souhlasem obce.
Měli bychom si uvědomit, že možnost takto
využívat tuto lokalitu není samozřejmostí,

protože zejména suť by se měla ukládat
na oficiální skládky, kde poplatek za uložení je
mnohonásobně větší než v našem případě. Je
to naopak velká vymoženost v katastru obce
mít takovou možnost, což si uvědomíme, až jí
mít nebudeme.
O tom, že obec vynakládá nemalé
finanční prostředky na shrnutí vyvezeného
materiálu, není potřeba znovu hovořit, proto
od 01.07.2011 se zvyšuje poplatek za uložení
zeminy a suti, za účelem rekultivace skládky
Šlesova zmola, na částku 100,-Kč za množství
materiálu, které odpovídá traktorové vlečce
a 50,-Kč za množství materiálu, které se
vleze na přívěsný vozík. Dále bych chtěl
připomenout, že občané před vlastním
odvozem materiálu jsou povinni skutečnost,
že hodlají odvést materiál do Šlesové zmoly,
nejdříve nahlásit na obecním úřadě, popř.
zaplatit poplatek a potom teprve odvoz
uskutečnit. V opačném případě se vystavují
nebezpečí, že jim bude poplatek zvýšen nebo
v případě, že budou chtít uložit materiál
„načerno“, jim bude uložena pokuta.
Rovněž budeme jednat se zástupci
možných poskytovatelů odvozu materiálu,
aby odvoz neuskutečnili, dokud neobdrží
od obecního úřadu potvrzení, že uložení
materiálu bylo na obci řádně nahlášeno nebo
zaplaceno.
Vážení spoluobčané, věřím, že tyto
kroky pochopíte a budeme ohleduplní jak
samy k sobě, tak ke svému okolí a životnímu
prostředí.
Ještě jednou Vám přeji krásné léto
Ing. Petr Slavík
starosta
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Ze zasedání
zastupitelstva obce
Zápis č. 04/2011 ze zasedání Zastupitelstva
obce Jezeřany - Maršovice konaného dne
20.05.2011
Starosta Ing. Petr Slavík zahájil zasedání zastupitelstva obce (ZO) v 18:05 hod. Přivítal členy
ZO, přítomné spoluobčany a Ing. Tamaru Pořízkovou z Pozemkového úřadu Znojmo a konstatoval,
že zasedání bylo řádně svoláno, pozvánka byla
vyvěšena na úřední desce, podle prezenční listiny
je přítomno 8 členů ZO (omluvil se RŠ) 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.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 01/04/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje následující program 4. Zasedání zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice:
1. Úvod, zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Vyjádření ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
4. Informace ke komplexní pozemkové úpravě
v k.ú. Zábrdovice u Vedrovic a Vedrovice, části k.ú. Jezeřany, části k.ú. Kubšice a části k.ú.
Moravský Krumlov
5. Nabídka pozemku k převodu (p.č. 2086/4,
k.ú. Jezeřany, 73 m2)
6. Žádost o koupi části pozemku p.č. 1491/2
v k.ú. Jezeřany
7. Žádost o spolupořádání Hasičských závodů
8. Pronájem části obecního pozemku p.č. 734/1,
k.ú. Maršovice, cca 75 m2, pro umístění
včelstev
9. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s., stavba „Maršovice, přípojka NN, p. Čápová“
10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s Jihomoravským krajem, ohledně akce „Splašková kanalizace
Jezeřany-Maršovice“
11. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření s auditorskou společností AUDIT KORREKT s.r.o.,
12. Směrnice č. 1/2011 o evidenci a zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu
13. Výběrové řízení - „Oprava hřbitovních zdí
– dokončení“
14. Výběrové řízení – „Restaurování hřbitovních
křížů“
15. Výběrové řízení – „Malá komunální technika“
16. Plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
17. Zprávy - starosta (předsedové výborů)
18. Diskuse
19. Rekapitulace usnesení
20. Závěr
Ad. 02: Určení zapisovatele
a ověřovatele zápisu
Starosta určil jako zapisovatele Mgr. Bohuslava Slavíka a navrhl jako ověřovatele zápisu
Ing. Jana Slavíka a Mgr. Petra Eckla. Ze strany ZO
nebyly k navrženým ověřovatelům připomínky
ani žádné jiné návrhy.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 02/04/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu č. 04/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
Ing. Jana Slavíka a Mgr. Petra Eckla.
Ad. 03: Vyjádření ověřovatelů zápisu
z minulého zasedání zastupitelstva obce
Ověřovatelé zápisu Mgr. Svatava Hájková
a Radek Podhrázký konstatovali, že zápis z minulého zasedání ZO byl řádně zveřejněn a nebylo
k němu žádných připomínek.
K zápisu vznesl připomínky Ing. Marek Světlík, který ji zaslal 13.04.2011 e-mailem starosto-
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vi, který přijetí připomínek potvrdil. Jednalo se
o doplnění zápisu – zpřesnění informací, které MS
uvedl v diskuzi, konkrétně v bodu Ad. 08: Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce, …
a)
text …
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.
se doplňuje …
a popř. odprodat židle starší z majetku obce.
b)
za text ….
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.
se doplňuje …
MS se vyjádřil, že souhlasí se zvýšenými provozními náklady TJ a proto navrhuje zvýšit příspěvek o 50% oproti minulému roku. S jistotou lze
tvrdit, že provozní výdaje se nezvýšili o 100 % během jediného roku. Povinností FV je s finančními
prostředky obce nakládat hospodárně a účelně.
ZO s doplněním zápisu č. 3/2011 souhlasilo.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 03/04/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
a)
bere na vědomí vyjádření ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva
obce, že zápis č. 03/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice, konaného dne
07.04.2011, byl řádně vyvěšen na úřední desce
a nebyly vůči němu uplatněny žádné připomínky
b)
schvaluje doplnění zápisu č. 03/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice, konaného dne 07.04.2011, dle připomínky
a návrhu Ing. Marka Světlíka.
Ad. 04: Informace ke komplexní
pozemkové úpravě v k.ú. Zábrdovice
u Vedrovic a Vedrovice, části k.ú. Jezeřany,
části k.ú. Kubšice a části k.ú. Moravský
Krumlov
Starosta informoval ZO, že Ministerstvo
zemědělství a PÚ Znojmo provádějí komplexní pozemkové úpravy v katastru Vedrovic, které
se dotýkají i naší obce, konkrétně k.ú. Jezeřany. Byla vyvěšena veřejná vyhláška a od 15.04.
do 02.05.2011 na OÚ vyloženy soupisy nároků
vlastníků.
Pozemkové úpravy se týkají i částečně pozemků v k.ú. Jezeřany a to na hranici katastrů
(pozemky za větrolamem). Jedná se cca o 12,5 ha,
na 98 LV, z toho obecních pozemků (LV 10001) je
5701 m2, z toho 5445 m2 orná a 256 m2 ostatní
plocha.
Ing. Tamara Pořízková z PÚ Znojmo, seznámila ZO s touto problematikou a dala ZO k nahlédnutí mapy společných zařízení. Informovala
o budoucí změně hranice k.ú. Jezeřany. V rámci
pozemkových úprav obec Jezeřany-Maršovice
nepřijde o žádné pozemky, naopak ještě určitou
část získá. Celková pozemková úprava se provádí
tak, aby každý vlastník pozemku měl na vlastní
pozemek přístup. Poté navrhla, aby ZO schválilo
plán společných zařízení a každý člen ZO potvrdil
schválení svým podpisem na předložené mapě.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 04/04/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
a)
bere na vědomí informace ke komplex-
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ní pozemkové úpravě v k.ú. Zábrdovice u Vedrovic
a Vedrovice, části k.ú. Jezeřany, části k.ú. Kubšice
a části k.ú. Moravský Krumlov
b)
schvaluje plán společných zařízení vyplývající z navržených pozemkových úprav.

Ad. 05: Nabídka pozemku k převodu (p.č.
2086/4, v k.ú. Jezeřany, 73 m2)
Starosta informoval ZO, že dne 27.4.2011
obdržel od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových dopis o možnosti převodu pozemku p.č. 2086/4, k.ú. Jezeřany o výměře 73 m2
na obec. Na předmětném pozemku se nachází
stavba místní komunikace. Z tohoto důvodu je
nám předmětný pozemek nabízen bezúplatným
převodem do vlastnictví obce Jezeřany-Maršovice. Pokud ZO bude souhlasit je potřeba vypracovat písemnou žádost o převodu tohoto majetku
na obec.
Uvedený pozemek je v současné době ve vlastnictví státu a je součástí místní komunikace vedoucí do průmyslové zóny. Komunikace je v celé
své délce umístěna na soukromých pozemcích.
V budoucnu snad budou provedeny pozemkové
úpravy, kdy místní komunikace přejdou do majetku obce. Není důvod pozemek do vlastnictví obce
nepřevést.
Nikdo ze ZO neměl žádné připomínky ani
jiná doporučení.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 05/04/2011
Zastupitelstvo
obce
Jezeřany-Maršovice schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č.
2086/4, v k.ú. Jezeřany do vlastnictví Obce
Jezeřany-Maršovice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 06/04/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi vypracovat a zaslat písemnou
žádost o převod majetku, pozemku p.č. 2086/4,
v k.ú. Jezeřany, do vlastnictví Obce Jezeřany-Maršovice, do 31.05.2011.
Ad. 06: Žádost o koupi části pozemku
p.č. 1491/2 v k.ú. Jezeřany
Dne 27.04.2011 byla na OÚ doručena písemná žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1491/2 v k.ú. Jezeřany od paní
……………………... Jedná se celkem o 2 m2 před
domem čp. 57, který je v současné době přestavován stavebníky ………………… ……........... V rámci
stavby tohoto domu došlo k jeho nepřesnému
umístění na pozemek, dále ke srovnání uliční čáry
po původním hospodářském a obytném domě,
a tím přední zeď novostavby průměrně zasáhla
15 cm v délce 18,5 m na pozemek p.č. 1491/2.
Přesná poloha je doložena geometrickým plánem,
vyhotoveným dne 30.03.2011 Ing. Pexou.
Starosta uvedl, že s ohledem na důvody
uvedené v žádosti je vhodné, prodat část pozemku a dát do souladu současný stav se stavem
skutečným.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 07/04/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr prodat část obecního pozemku
p.č. 1491/2, ostatní plocha, v k.ú. Jezeřany, cca
2 m2.
Ad. 07: Žádost o spolupořádání
Hasičských závodů
Starosta uvedl, že dne 11.05.2011 byla na OÚ
doručena žádost SDH Jezeřany-Maršovice o spo-
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lupořádání Hasičských závodů. SDH pořádá
každoročně hasičské závody O pohár obce Jezeřany-Maršovice, na které byly pořizovány ceny
z rozpočtu obce. Spolupořádání závodů schválené
zastupitelstvem obce je vhodným způsobem přihlášením se k této akci, která má oblastní význam
a bude tak možné se finančně podílet na zakoupení cen.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 08/04/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje účast obce na spolupořádání Hasičských
závodů a její podíl na zakoupení pohárů pro vítězná družstva do výše 10.000,-Kč.
Ad. 08: Pronájem části obecního
pozemku p.č. 734/1, k.ú. Maršovice, cca 75
m2, pro umístění včelstev
Starosta uvedl, že p. ……….., který žádal
o pronájem obecního pozemku k umístění včelstev, nestihne vše připravit, proto nebude již
v letošním roce tento záměr realizovat. Z tohoto
důvodu starosta navrhl projednání tohoto bodu
odložit.
Ad. 09: Smlouva o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON
Distribuce, a.s., stavba „Maršovice, přípojka
NN, p. Čápová“
ZO svým usnesením č. 6/2010, ze dne
17.06.2010, schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezí obcí Jezeřany-Maršovice a E.ON Distribuce
a.s., na stavbu „Maršovice, přípojka NN, p. Čápová“. Dne 10.02.2011 byl vypracován Geometrický
plán č. 179-2329/2010 pro vymezení rozsahu věcného břemene. K uzavření smlouvy se obec zavázala svým dřívějším rozhodnutí.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 09/04/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu
věcnému břemenu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice
a E.ON Distribuce, a.s., jejímž předmětem je realizace stavby „Maršovice, přípojka NN, p. Čápová“,
smlouva je přílohou tohoto zápisu.
Ad. 10: Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s Jihomoravským
krajem, ohledně akce „Splašková kanalizace
Jezeřany-Maršovice“
Starosta uvedl, že v současné době se dolaďují
věci týkající se přípravy projektu „Splašková kanalizace Jezeřany-Maršovice“ pro stavební řízení
a součástí toho je i uvedené smlouva o budoucí
smlouvě s JMK. Tato smlouva je potřebná, aby
podklady byly kompletní.
Jednáním ohledně smlouvy byla starostou
pověřena Ing. Studená ze společnosti INGAS,
s.r.o., jenž je zpracovatelem projektové dokumentace. Věcné břemeno lze zřídit
a)
za úplatu dle Sazebníku úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku
Jihomoravského kraje, schváleného Radou Jihomoravského kraje dne 12.07.2007, č. usnesení
7564/07/R 124 (čl. V. smlouvy) nebo
b)
na základě znaleckého posudku.
Na základě doporučení zpracovatele starosta
navrhl schválit smlouvu o budoucí smlouvě, kde
úhrada za věcné břemeno bude realizována na základě znaleckého posudku, což je levnější varianta, protože cena dle uvedeného sazebníku by byla
cca 250.000,-Kč.
V diskusi ZO byly probrány obě varianty a ZO
vyslovilo souhlas s navrhovaným řešením b).
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Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 10/04/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Jezeřany-Maršovice a Jihomoravským krajem, jejímž předmětem
je uložení splaškové kanalizace do vozovky silnice III/4133, návrh smlouvy je přílohou tohoto
zápisu.
Ad. 11. Smlouva o vykonání
přezkoumání hospodaření s auditorskou
společností AUDIT KORREKT s.r.o.
Společnost AUDIT KORREKT s.r.o., resp.
Ing. Zdeňka Cáhlíková, provádí obci přezkum hospodaření od roku 2003, ze přijatelných finančních
podmínek. Rovněž provádí kontrolu hospodaření
naší příspěvkové organizaci. Společnost zaslala
návrh nové smlouvy, který vychází z doporučení
MF a KAČR. Cena se nemění.
MS navrhl dřívější termín předání zprávy
o výsledcích hospodaření stanovený ve smlouvě
na 15.06., vzhledem ke skutečnosti, že sama obec
musí projednat závěrečný účet do 30.06.
V následující diskusi byl návrh projednán
a stanoven nový termín na dodání závěrečné
zprávy auditorskou společností AUDIT KORREKT
s.r.o. na 31.05.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 11/04/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření s auditorskou společností AUDIT KORREKT s.r.o., smlouva je přílohou tohoto zápisu.
Ad. 12: Směrnice č. 1/2011 o evidenci
zadávaní 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 DPH nebo
v případě veřejných zakázek na stavební práce
6.000.000,-Kč bez DPH, doposud upravovala
Vnitřní směrnice č. 1/2009 pro evidenci veřejných
zakázek a zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu obce Jezeřany-Maršovice.
O této směrnici již bylo diskutováno na minulém zastupitelstvu. Starosta přepracoval návrh
směrnice, ke kterému vznesl písemné připomínky
MS a tyto byly zapracovány do předložené verze
směrnice.
JS vyslovil několik připomínek. Mimo jiné
navrhl, aby ve směrnici bylo uvedeno, že každou
veřejnou zakázku schvaluje ZO a upozornil na navrhovanou povinnost starosty vyhotovovat záznam o způsobu a výsledcích průzkumu.
K tomuto proběhla diskuse členů ZO, rovněž
byla diskutována další problematika ohledně zadávání veřejných zakázek.
Starosta uvedl, že pokud by ZO schvalovalo
každou veřejnou zakázku, potom by tato směrnice neměla smysl. Tato směrnice stanovuje, kterou
zakázku schvaluje starosta a kterou ZO.
Povinnost vyhotovovat záznam ZO ze směrnice vypustilo (Čl. 5 odst. 1) a dále rozhodlo,
na návrh místostarosty, že pokud nebude nabídka
obsahovat všechny potřebné náležitosti, nemusí
být vyřazena, ale bude možnost vyzvat dodavatele
k jejímu doplnění (viz. Čl. 8 odst. 7)
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Usnesení č. 12/04/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Směrnici č. 1/2011 o evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, směrnice je
přílohou tohoto zápisu.
Ad. 13: Výběrové řízení – „Oprava
hřbitovních zdí – dokončení“
Na základě žádosti o podporu z dotačního
programu „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ pro rok 2011, Zastupitelstvo Jihomoravského kraje svým usnesením č. 1346/11/Z
22, schválilo poskytnutí dotace naší obci ve výši
150.000,-Kč na akci „Oprava hřbitovních zdí
– dokončení“.
Starosta navrhl stanovit předpokládanou
hodnotu celé zakázky na 350.000,-Kč bez DPH
a předložil ZO návrh seznamu přímo obesílaných
dodavatelů. Dále navrhl do hodnotící komise
Mgr. Petra Eckla, Radka Podhrázkého (starosta je
dle směrnice vždy členem komise) a jako náhradníka Milana Hamalu.
Ze strany ZO nebyly žádné připomínky
a dotazy.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 13/04/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ve věci výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Oprava hřbitovních zdí - dokončení“:
a)
stanovuje předpokládanou hodnotu
veřejné zakázky ve výši 350.000,-Kč bez DPH
b)
schvaluje hodnotící komisi“ ve složení Ing. Petr Slavík, Radek Podhrázký a Mgr. Petr
Eckl, náhradník: Milan Hamala
c)
schvaluje text výzvy a seznam přímo
obesílaných dodavatelů, které jsou přílohou tohoto zápisu.
Ad. 14: Výběrové řízení – „Restaurování
hřbitovních křížů“
Na základě žádosti o dotaci z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova od MMR ČR
byla ministerstvem schválena dotace naší obci
ve výši 161.000,-Kč na akci „Restaurování hřbitovních křížů“, předmětem je oprava čtyř křížů
na hřbitovech.
Celková předpokládaná hodnota zakázky
bude cca 230.000,-Kč. V rozpočtu obce je vyčleněno na tento záměr 80.000,-Kč, dotace je ve výši
70% nákladů.
Starosta do textu návrhu výzvy stanovil
jako kritérium nejnižší cenu na všechny kříže
a požadoval nacenění zvlášť křížů v Jezeřanech
a v Maršovicích. Na základě získaných cenových
nabídek, by popř. mohly být kříže v Maršovicích
restaurovány jinou dodavatelskou firmou než
v Jezeřanech.
Starosta navrhl stanovit předpokládanou
hodnotu celé zakázky na 192.000,-Kč bez DPH
a předložil ZO návrh seznamu přímo obesílaných
dodavatelů. Dále navrhl do hodnotící komise
Mgr. Bohuslava Slavíka a Mgr. Petra Eckla a jako
náhradníka Radka Podhrázkého.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 14/04/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ve věci výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Restaurování hřbitovních křížů“:
a)
stanovuje předpokládanou hodnotu
veřejné zakázky ve výši 192.000,-Kč bez DPH
b)
schvaluje hodnotící komisi“ ve složení
Ing. Petr Slavík, Mgr. Bohuslav Slavík a Mgr. Petr
Eckl, náhradník: Radek Podhrázký
c)
schvaluje text výzvy a seznam přímo
obesílaných dodavatelů, které jsou přílohou toho-
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to zápisu.

Ad. 15: Výběrové řízení – „Malá
komunální technika“
V rámci rozpočtu na rok 2011 ZO vyčlenilo
částku 110.000,-Kč na nákup komunální techniky, navíc ZSO ENERGOREGION 2020 poskytl
naší obci dotaci 62.000,-Kč na nákup malé komunální techniky, takže lze finanční prostředky
na nákup techniky navýšit. Starosta provedl poptávkové řízení a oslovil e-mailem celkem 7 dodavatelů. Rovněž bylo poptávkové řízení vyvěšeno
na úřední desce. Své nabídky poslalo celkem 8
dodavatelů. Seznam a nabídky všech dodavatelů
byly ZO předloženy.
Starosta s ohledem na množství a rozdílnost
nabídek doporučil prozatím nevybírat dodavatele
a navrhl ustanovit komisi, v rámci které by byly
nabídky projednány a ta by potom doporučila
dodavatele.
V rámci ZO proběhla krátká diskuse o možnostech využití komunální techniky.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 15/04/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ve věci výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Malá komunální technika“:
a)
schvaluje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v rozmezí od 80.000,-Kč
do 150.000,- Kč bez DPH
b)
bere na vědomí, že starosta provedl
poptávkové řízení a vyzval elektronicky celkem
sedm dodavatelů, jejich seznam je součástí jednoduché evidence k této veřejné zakázce
c)
schvaluje komisi ve složení Ing. Petr
Slavík, Ing. Marek Světlík a Milan Hamala, která
doporučí zastupitelstvu obce dodavatele.
Ad. 16: Plnění usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva obce
Starosta zrekapituloval usnesení z minulých
zasedání ZO a uvedl k nim následující:
Telefonní připojení OÚ a internetové připojení v knihovně a OÚ
Dne 19.04.2011 bylo provedeno připojení OÚ
a knihovny na internet od společnosti Oxid Networks s.r.o. Dne 06.05.2011 bylo telefonní číslo
515337423 (OÚ) převedeno na společnost OXID
NETWORKS s.r.o. (volání přes internet). Telefonní linka 51533110 (knihovna) byla zrušena.
Tyto změny ušetří na připojení internetu
do knihovny ročně 9.000,-Kč, na internetu a volání na OÚ ročně 6.000,-Kč a za nesrovnatelně rychlejší připojení k internetu. Volání přes internet
neušetří poplatky za volání, ale není nutné hradit
pevnou linku, která by v případě jejího zachování,
při změně poskytovatele internetu, stála ročně
cca 7.000,-Kč.
Náklady na zřízení internetu OÚ - 400,-Kč
(8-portový switch), knihovna 0,-Kč a převod telefonní linky na internet celkem 2.562,-Kč (z toho
telefonní rozdvojka a adapter - 1.230,-Kč a přenos
telefonního čísla - 1.320,-Kč)
Dopravní značení na účelových komunikacích
v obci
V týdnu od 25.04.2011 byly umístěny zákazové dopravní značky (B13 – zákaz vjezdu vozidel,
jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou
mez – 3,5 tuny) na účelovou komunikaci na Pérkách a na úsek cesty za zahradami v Jezeřanech
na Výhoně. Rovněž byla umístěna značka upravující přednost (P4 – Dej přednost v jízdě!) na křižovatku u KD.
S ohledem na stav dopravního značení v obci
se bude potřeba touto problematikou zabývat
a poškozené značky vyměnit.
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Splašková kanalizace
Se zástupci společnosti INGAS, s.r.o. ohledně dokončení projektu splaškové kanalizace se
konalo „finální“ jednání na OÚ dne 18.05.2011
za účasti Ing. Račka a Ing. Studené, kde byly
upřesněny skutečnosti ohledně dokončení projektu pro stavební řízení s následujícími závěry:
1)
Malá čerpací stanici ČS3 a kanalizační
výtlak v severozápadní části obce Maršovice pro
rodinný dům č.p. 188 nebude realizována.
(jednání mezi starostou a majitelem nemovitosti – březen 2011)
2)
Odkanalizování domů na Pérkách bude
řešeno až po vyřešení problému s opěrnou zdí
a bude zde provedena oprava dešťové kanalizace.
3)
Projekt konzultovat s Vodárenskou
akciovou společností, a.s., Znojmo, jako možným
provozovatelem splaškové kanalizace, s tím že
provozovatelem by mohla být obec.
4)
Odkanalizovaní průmyslové zóny bude
možné řešit zřízením kanalizačních přípojek jednotlivých zájemců na zkrácenou gravitační stoku
(Výhon) nebo na stoku u silnice, kde bude počítáno s možnou přípojkou.
5)
Původně navržená gravitační stoka
vedoucí na ČOV přes plynovod mezi obcemi Jezeřany a Loděnice bude nahrazena kanalizačním
výtlakem.
Majitelům sporných pozemků, poté co nebyla reakce na e-mail ze dne 15.03.2011, byl zaslán
dne 02.05.2011 dopis, do dnešního dne rovněž
bez reakce.
Starosta jednotlivé body ZO blíže objasnil
a navrhl přijmout usnesení.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 16/04/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje postup pro dokončení projektu splaškové kanalizace v souladu se závěry jednání starosty
a zástupci zpracovatele projektové dokumentace
společností INGAS s.r.o. ze dne 18.05.2011.
Dotace z rozpočtu obce a uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace – koordinace nákupu nábytku
Do konce dubna 2011 byly vyhotoveny a podepsány smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce se všemi žadateli. Bylo vyplaceno či na účet
žadatelů zasláno celkem 207.000,-Kč (zbývá
50.000,-Kč + 100.000,-Kč), celkem 357.000,-Kč.
Koordinace nákupu nábytku nebyla dořešena, nepodařilo se zatím sjednotit požadavky daných žadatelů a obce.
ZO přijalo následující usnesení:
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 17/04/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí skutečnost, že byly vyhotoveny a podepsány smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce se všemi schválenými žadateli.
Ad. 17: Zprávy – starosta (předsedové
výborů)
Starosta:
VPP, zaměstnanci obce
01.05. - byl přijat do PP na dobu určitou,
do 31.08.2011, pan ……………. – sečení trávy,
úklid veřejných prostranství. Pracovníci na VPP
provádějí úklid VP a čištění Jezeřanské strouhy.
Účast na jednáních
14.04. - Kongres starostů a primátorů, Výstaviště Brno
27.04. - Školení Jmk, „Komunikační, monitorovací a varovný systém Jmk“ - varovné SMS
Akce v obci
17.04. - Vítání občánků, 11 dětí
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20.04. - Výsadba stromů na Panšule, 9 ks Tilia
cordata – lípa srdčitá a 1ks Acer negundo - javor
jasanolistý, ve spolupráci s pracovníky HORTISCENTRUM s.r.o. (Ing. Radka Škodová), cena
25.690,-Kč, ušetřeno cca 12.000,-Kč vlastní prací.
Spolupráce s ředitelstvím ZŠ, výtvarná soutěž Děti a stromy, vyhlášení výsledků soutěže,
skákací hrad. Výsledky budou ještě zveřejněny
ve zpravodaji a na webu.
03.05. - výměna 2 ks pouličních svítilen
(z 125W na 2 x 36W) a nové svítidlo na schody
v Maršovicích u hřbitova, celkem cca 12.000,-Kč
Výběrové řízení na akci „Vyčištění strouhy
v obci“
09.05. - Povodí Moravy, s.p. – sdělení správce
povodí, že správcem Jezeřanské strouhy není Povodí Moravy, ale obec Malešovice
11.05. - MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, na vyčištění Jezeřanské strouhy je nutno provést ohlášení udržovacích prací
Vyčištění částečně prováděno pracovníky
obce
Změna vytápění VÚB
10.05. - Tourbus, a.s. úhrada nájemného
a žádost o stanovisko ohledně změny vytápění
ve VÚB, poté bude vypracování projektu změny
vytápění.
Projekt rekonstrukce KD
19.05. - Ing. Jiří Hnízdil předal projekt, dokumentace pro stavební povolení - Rekonstrukce
a přístavba kulturního domu v Jezeřanech
Zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací
do digitální podoby
31.03. - oznámení - vyvěšení na úřední desce
15.04. - žádost o obnovu i pro k.ú. Maršovice
10.05. - další žádost – zatím bez odezvy
Ostatní
18.05. - jednání se zástupci společnosti VESP
s.r.o. (Ing. Zdeněk Souček) ohledně stavby Komunikace a zpevněné plochy, v lokalitě za kostelem,
možnost odložení (2.roky) jednání v červnu 2011
18.05. - byl zaslán dotaz na společnost TOPGEO (Ing. Tomáš Komárek) - posudek Jezeřany-Maršovice, Posouzení stavu opěrné zdi (Brno,
12.05.2009), ohledně ceny za pořízení projektu
Žádosti o finanční dotaci z rozpočtu obce
19.05. - Jiří Šles - 5.000,-Kč - Jezdecký den
(11.06.) - zakoupení pohárů
20.05. - MS Sobotka - 5.000,-Kč - Dětské
sportovní a znalostní odpoledne (18.06.) –zakoupení cen pro soutěžící,
Finanční prostředky budou vyčerpány (bude
nutno je navýšit), proto starosta požádal ZO
o schválení poskytnutí finanční dotace:
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 18/04/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2011 pro Jiřího Šlese (pořádání Jezdeckého dne)
ve výši 5.000,-Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 19/04/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2011 pro MS Sobotka (pořádání Dětského
sportovního a znalostního odpoledne) ve výši
5.000,-Kč.
5. zasedání zastupitelstva obce se uskuteční
ve čtvrtek 23.06.2011
Mgr. Petr Eckl, předseda kulturního výboru:
Informoval ZO, že 05.06.2011 se koná dětský
den. Dále se vyslovil, že spolu se Školskou radou,
doporučují do KD zakoupit chladícího zařízení

duben - červen

a dále doporučil na pánské WC umístit pisoár.

Ad. 18: Diskuse
JS uvedl, že stromy u hřbitova v Maršovicích
potřebují rovněž péči a dohled. Dále podotknul,
žen stav omítky na kapličce v Maršovicích není
stále v pořádku a doporučil provést kontrolu
toho, co bylo nasmlouváno a co skutečně provedeno a zvážit, zda by neměla být opět uplatněna
reklamace. Rovněž doporučil provedení ochrany
kapličky před nečistotami od projíždějících aut.
Starosta uvedl, že byl osloven občany, kteří
řeší praskliny na zdech svých domu, vzniklých
průjezdem těžkých nákladních automobilů. Starosta už ohledně tohoto problému kontaktoval
oblastního vedoucího SUS JMK, oblast Znojmo,
který uvedl, že se nebrání jednání o této problematice. Jedním z řešení se nabízí např. snížení
rychlosti.
RP s ohledem na uvedené upozornil ZO
na skutečnost, že se v Moravském Krumlově má
realizovat výstavby bioplynové stanice a nákladní
doprava by mohla zatížit a naši obec.
……….. se dotázal na opravu místních
komunikací.
Starosta uvedl, že příští týden zjistí možnosti
a během měsíce června by se mohly alespoň částečně realizovat opravy některých problémových
úseků.
Ad. 19: Rekapitulace usnesení
SH jako provedla rekapitulaci jednotlivých
usnesení přijatých na 4. zasedání ZO.
Ad. 20: Závěr
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným
občanům za účast a zasedání ukončil ve 22:05
hod.
Ing. Petr Slavík v.r., starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Slavík v.r.
Mgr. Petr Eckl v.r.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 05/2011 konaného
dne 23.06.2011
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 všech 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 Světlík (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.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 01/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje následující program Zasedání zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 05/2011:
1. Úvod, zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Vyjádření ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
4. Žádosti občanů a organizací
a)
žádost o koupi pozemku p.č. 1190/44,
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

v k.ú. Jezeřany
b)
žádost o koupi pozemku p.č. 1487/10,
1487/11 (část parcely č. 1487/3), v k.ú.
Maršovice
c)
další žádosti
Prodej obecního pozemku - části pozemku
p.č. 1491/2 v k.ú. Jezeřany
Výběrové řízení - „Oprava hřbitovních zdí
– dokončení“
Výběrové řízení - „Restaurování hřbitovních
křížů“
Poptávkové řízení - „Malá komunální
technika“
Poptávkové řízení - „Herní prvky - náves
Jezeřany“
Rozpočtové opatření č. 2/2011
Plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
Zprávy - starosta (předsedové výborů)
Diskuse
Rekapitulace usnesení
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 Šlese. Ze strany
ZO nebyly k navrženým ověřovatelům připomínky ani žádné jiné návrhy.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 02/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 05/2011
Mgr. Svatavu Hájkovou a Radka Šlese.
Ad. 03: Vyjádření ověřovatelů zápisu
z minulého zasedání zastupitelstva obce
Ověřovatelé zápisu Ing. Jan Slavík a Mgr. Petr
Eckl konstatovali, že zápis z minulého zasedání
ZO byl řádně zveřejněn a nebylo k němu žádných
připomínek.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 03/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí vyjádření ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce, že zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č.
04/2011, konaného dne 20.05.2011 byl řádně vyvěšen na úřední desce a nebyly vůči němu uplatněny žádné připomínky.
Ad. 04: Žádosti občanů a organizací
a)
Žádost o koupi pozemku p.č. 1190/44,
v k.ú. Jezeřany
Dne 13.06.2011 si podal pan ………... žádost
o koupi uvedeného pozemku – jedná se o místo
pro stavbu garáže.
Starosta informoval ZO, že se jedná o poslední volný pozemek na stavbu garáže na Výhoně
v Jezeřanech. Je potřeba schválit záměr obce a vyvěsit ho na úřední desku.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 04/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr prodat obecní pozemek p.č.
1190/44, ostatní plocha, v k.ú. Jezeřany, 21 m2.
b)
Žádost o koupi pozemku p.č. 1487/10,
1487/11 (část parcely č. 1487/3), v k.ú. Maršovice
c)
Ostatní žádosti
Oba body byly projednány společně, protože
se jedná o žádosti o koupi pozemků ve stejné lo-
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kalitě – na točně v Maršovicích.
Dne 14.06.2011 si podal žádost o koupi uvedených pozemků pan ………….. Jedná se o pozemek, na kterém se nachází jeho sklep a pozemek
sousední.
Dne 17.06.2011 si podal žádost o koupi pozemku část p.č. 1487/3, v k.ú. Maršovice, pan
………... Jedná se o pozemek, na kterém se nachází
jeho sklep.
Dne 17.06.2011 si podal žádost o koupi pozemku p.č. st. 215, část p.č. 1487/3 a p.č.
1487/10, v k.ú. Maršovice, pan …………………...
Jedná se o pozemky, na kterých se nachází jeho
sklep a pozemek, který tvoří proluku mezi sklepy
a zde hodlá postavit garáž. (stejný pozemek jako
v případě pana Bohumila Zoufalého).
Dne 17.06.2011 si podal žádost o koupi pozemku část p.č. 1487/3, v k.ú. Maršovice, pan
……………….. Jedná se o pozemek, na kterém se
nachází jeho sklep.
Starosta uvedl, že uvedené by bylo možno
prodat, ale bude potřeba uskutečnit na místě jednání se žadateli, aby došlo na náklady žadatelů
k vytyčení a následnému zaměření jednotlivých
pozemků, tak aby cesta, která vede přes uvedený
pozemek p.č. 1487/3, (nad sklepy) byla zachována
a zůstala ve vlastnictví obce. Je potřeba schválit
záměr prodat uvedené pozemky.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 05/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr prodat část obecního pozemku
p.č. 1487/3, ostatní plocha, v k.ú. Maršovice,
o výměře cca 600 m2, dle vyznačení v katastrální
mapě.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 06/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr prodat obecní pozemek p.č.
1487/10, ostatní plocha, v k.ú. Maršovice, o výměře 96 m2
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 07/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr prodat obecní pozemek p.č. st.
215, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Maršovice,
o výměře 58 m2
Ad. 05: Prodej obecního pozemku - části
pozemku p.č. 1491/2 v k.ú. Jezeřany
Záměr obce odprodat uvedený pozemek byl řádně zveřejněn a vyvěšen v termínu od 24.05.2011 do 10.06.2011 na úředních
deskách.
Dne
07.06.2011
potvrdila
paní
……………………. zájem uvedený pozemek odkoupit a nabídla cenu 100,-Kč za 2 m2, včetně úhrady
veškerých nákladů.
ZO souhlasilo s prodejem za těchto podmínek.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 08/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje prodej části obecního pozemek p.č.
1491/2, ostatní plocha, v k.ú. Jezeřany, o výměře 2 m2, dle geometrického plánu č. 32248/2011 ze dne 30.03.2011 se jedná o pozemek
p.č. st. 315 o výměře 2 m2, za cenu 100,-Kč, paní
……………………, bytem …………………………..
Ad. 06: Výběrové řízení - „Oprava
hřbitovních zdí - dokončení“

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Dne 31.05.2011 obdržela obec oznámení
od Jihomoravského kraje, že usnesení č. 1346/11/
Z 22 ze dne 28.04.2011 byla obci poskytnuta dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2011
ve výši 150.000,-Kč. Je potřeba rozhodnout o přijetí této dotace a schválit Smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Ve věci uvedeného výběrového řízení č.j. VZV01/2011, v souladu s usnesením č.13/04/2011,
byla e-mailem dne 23.05.2011 zaslána výzva
k podání nabídek dodavatelům, dle seznamu přímo obesílaných dodavatelů a zároveň byla výzva
vyvěšena v termínu od 23.05.2011 do 15.06.2011
na úředních deskách.
Dne 15.06.2011 a 20.06.2011 jednala hodnotící komise, která provedla otvírání obálek a hodnocení celkem 3 nabídek.
Starosta předložil ZO Zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek, ve které jsou shrnuty výsledky výběrového řízení a ze které vyplývá, že
jako první se umístila nabídka společnosti KOMAB, s.r.o., Komenského 203, Pohořelice a návrh
smlouvy s touto společností.
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek je
přílohou tohoto zápisu.
MS se vyjádřil s připomínkou ke smlouvě
o dílo se společností KOMAB, s.r.o. a to k čl. 8
odst. 4 – kde stojí, že na staveništi nebudou v průběhu prací probíhat práce jiných subdodavatelů.
Starosta informoval ZO, že toto tvrzení může
být ponecháno, neboť brána ke hřbitovní zdi
v Maršovicích bude dodána až po dokončení stavebních prací.
MS dále vznesl připomínku k čl. 10 odst. 1,
kde je uvedeno, že objednatel převezme předmět
díla včetně drobných vad a nedodělků – toto tvrzení navrhuje odstranit.
Z další diskuse vyplynulo, že ve smlouvě by
mělo být uvedena informace o odvozu suti, který
je zahrnut v ceně.
JS upozornil, že součástí smlouvy by měl být
položkový výkaz výměr, ve kterém by měla být
i položka odvozu suti.
ZO se shodlo na doplnění smlouvy o dílo
o navrhované skutečnosti a následně schválilo
uvedená usnesení:
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 09/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje přijetí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2011 v rámci Programu
rozvoje venkova ve výši 150.000,-Kč.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 10/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje
venkova Jihomoravského kraje, jejímž předmětem je účelová dotace na realizaci akce „Oprava
hřbitovních zdí - dokončení“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 11/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje výsledek výběrového řízení dle zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek ve věci veřejné
zakázky malého rozsahu „Oprava hřbitovních zdí
– dokončení“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 12/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje smlouvu o dílo se společností KOMAB,

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

s.r.o., jejímž předmětem je provedení a obstarání
prací k provedení zakázky „Oprava hřbitovních zdí
– dokončení“, ve znění navrhovaných doplnění.

Ad. 07: Výběrové řízení - „Rekonstrukce
hřbitovních křížů“
Obec obdržela dotace ze státního rozpočtu
v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, identifikační číslo EDS 117D815000573
ve výši 161.000,-Kč. Je potřeba rozhodnout o přijetí této dotace.
Ve věci uvedeného výběrového řízení č.j. VZV02/2011, v souladu s usnesením č.14/04/2011,
byla e-mailem dne 23.05.2011 zaslána výzva
k podání nabídek dodavatelům, dle seznamu přímo obesílaných dodavatelů a zároveň byla výzva
vyvěšena v termínu od 23.05.2011 do 15.06.2011
na úředních deskách.
Dne 15.06.2011 a 23.06.2011 jednala hodnotící komise, která provedla otvírání obálek a hodnocení celkem 3 nabídek.
Starosta předložil ZO Zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek, ve které jsou shrnuty výsledky výběrového řízení a ze které vyplývá, že
jako první se umístila nabídka od MgA Bohdana
Jeřábka, Tábor 48d, Brno a návrh smlouvy o dílo
s tímto dodavatelem.
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek je
přílohou tohoto zápisu.
MS vystoupil s připomínkou ke smlouvě
s tímto dodavatelem, kde navrhuje stanovit dřívější termín ukončení díla než 31.12.2011 a to
s ohledem na fakturaci a nutnost uhrazení z finančních prostředků roku 2011. ZO souhlasilo
a doporučilo změnit termín na 15.12.2011.
ZO následně schválilo uvedená usnesení:
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 13/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje přijetí dotace ze státního rozpočtu
v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, identifikační číslo EDS 117D815000573
ve výši 161.000,-Kč.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 14/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje výsledek výběrového řízení dle zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek ve věci veřejné
zakázky malého rozsahu „Restaurování hřbitovních křížů“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 15/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje smlouvu o dílo s MgA Bohdanem Jeřábkem, jejímž předmětem je provedení a obstarání
prací k provedení zakázky „Restaurování hřbitovních křížů“, ve znění navrhovaných doplnění.
Ad. 08: Poptávkové řízení – „Malá
komunální technika“
Obci byla poskytnuta dotace od sdružení obcí
ENERGOREGION 2020, s.p.o. v rámci projektu
„Malá komunální technika“ ve výši 62.000,-Kč.
Poptávkové řízení č.j. VZO-03/2011, bylo vyhlášeno a zveřejněno dne 11.05.2011 a obec obdržela celkem 11 nabídek. Na základě doporučení
komise, potřeb a možností obce, bylo ZO doporučeno schválit jako nejvhodnější nabídku od Jana
Holého, Agroservis, Vémyslice 275 a zakoupit Rider HUSQVARNA 15 Ts AWD bez žacího ústrojí,
za 146.500,-Kč včetně DPH.
Ke stroji bude dále zakoupeno žací ústrojí
CombiClip 94 cm za 26.980,-Kč s DPH.
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ZO přijalo následující usnesení:
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 16/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje přijetí dotace od sdružení obcí ENERGOREGION 2020, s.p.o. v rámci projektu „Malá
komunální technika“ ve výši 62.000,-Kč.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 17/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje, na základě poptávkového řízení ve věci
„Malá komunální technika“, jako nejvýhodnější
nabídku Jana Holého, Agroservis, Vémyslice 275
na rider HUSQVARNA 15 Ts AWD.
Ad. 09: Poptávkové řízení – „Herní
prvky – náves Jezeřany“
O poptávkovém řízení č.j. VZO-04/2011,
přednesl zprávu místostarosta BS a uvedl, že poptávkové řízení bylo vyhlášeno a zveřejněno dne
02.06.2011. Obec oslovila celkem 6 dodavatelů.
Dva z dodavatelů, kteří vyrábí herní prvky pro
dětská hřiště z akátového dřeva informovali obec,
že nejsou schopni konkurovat výrobkům ze dřeva
smrkového a jejich cenová nabídka by proto byla
zřetelně vyšší. Jeden dodavatel nabídku odmítl.
Obec tedy dostala jednu cenovou nabídku
a to od společnosti FLORA SERVIS, Faměrovo náměstí 29, Brno. Cenová nabídky i fotodokumentace byla předložena ZO. Jedná se o celkovou částku
95.952,- Kč.
Místostarosta doporučil ZO zaměnit jeden
z herních prvků za atraktivnější a informoval, že
by tato změna znamenala navýšení celkové částky
o 7.100,- Kč.
ZO vyjádřilo svůj souhlas s navrhovaným
řešením.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 18/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje, na základě poptávkového řízení ve věci
„Herní prvky – náves Jezeřany“, jako nejvýhodnější nabídku firmy FLORA SERVIS, Faměrovo
náměstí 29, Brno.
Ad. 10: Rozpočtové opatření č. 02/2011
V rámci plnění rozpočtu byly nebo by měly
být realizovány příjmy a výdaje, které nejsou
v rozpočtu zohledněny. Nejpodstatnější změny
rozpočtu vyplývající z tohoto rozpočtového opatření jsou zejména v navýšení příjmů:
- prodej dřeva z obecního lesa (nárůst příjmů
o 80.000,-Kč)
- prodej obecních pozemků (v rozpočtu nebyly zohledněny)
v navýšení výdajů:
- na veřejné osvětlení (z 40.000,-Kč
na 49.300,-Kč), kdy byl pořízen nový rozvaděč
veřejného osvětlení v Jezeřanech (28.100,-Kč),
osvětlení schodů u hřbitova v Maršovicích a výměna 2 ks svítidel v obci (13.700,-Kč), výměna
svítidla v únoru (7.500,-Kč),
- na pohřebnictví ( z 210.000,-Kč na 341.000,Kč), když realizace akce „Oprava hřbitovních zdí dokončení“ bude o 131.000,-Kč dražší (vyčleněno
bylo 210.000,-Kč + dotace 150.000,-Kč a celková
cena 491.000,-Kč),
- na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň
(o 30.000,-Kč) - prodloužení smluv pracovníkům
na VPP o tři měsíce do konce září 2011,
- při nákupu komunální techniky nad
60.000,-Kč se již nejedná o drobný hmotný investiční majetek (DHIM), ale o stroje a zařízení,

duben - červen

takže na zakoupení další techniky a příslušenství
bylo ponecháno 40.000,-Kč a na stroje a zařízení
převeden zbytek 70.000,-Kč z DHIM a navýšeno
na 183.000,-Kč,
- oprava schodů ke hřbitovu v Maršovicích
(navýšení položky opravy a udržování o 30.000,Kč) – konkretizace bude provedena ve zprávě
starosty
K rozpočtovému opatření nebyli připomínky.
JS požádal o dodání výkazu plnění rozpočtu
k 30.6.2011 (první polovinu roku). Starosta přislíbil rozeslání výkazu ihned po jeho vyhotovení.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 19/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2011.
Ad. 11: Plnění usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva obce
Starosta k usnesení z minulého zasedání ZO,
která se nezobrazují v dnešním jednání, uvedl:
- účast obce na hasičských závodech O pohár
obce činila cca 7.200,-Kč,
- byly vyhotoveny a podepsány smlouvy
o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce, dotace na Jezdecký den byla již vyúčtována ve výši
4.942,-Kč,
- smlouvy, o kterých bylo jednáno, byly podepsány (popř. upraveny dle připomínek ZO) a odeslány příslušným účastníkům, Smlouva o vykonávání přezkoumání hospodaření s auditorskou
společností AUDIT KORREKT s.r.o. byla již vrácena podepsaná zpět.
Žádným usnesením nebyly uloženy konkrétní
úkoly starostovi, komisím či jednotlivým členům
ZO.
MH se dotázal na pokračující práce na plotu
u školky. Starosta uvedl, že pan Zdeněk Burjan
na pracích pokračuje.
Ad. 12: Zprávy – starosta (předsedové
výborů)
Starosta ve své zprávě uvedl a ZO projednalo
následující:
Účast na jednáních
25.05. - 26.06. - XII. Sněm Svazu měst a obcí,
Kongresové centrum Zlín
07.06. - Členská schůze mikroregionu
Moravskokrumlovsko
Splašková kanalizace
Je třeba zvážit, zda bychom měli jednat se zástupci Obce Loděnice o vytvoření sdružení ohledně realizace výstavby resp. provozu splaškové kanalizace, popř. podání společné žádosti o dotaci.
Po diskusi ZO uložilo starostovi jednat se zástupci
obce Loděnice a informovat ZO o dalších možných postupech, popř. vytvoření sdružení.
Dále je potřeba provést výkup či výměnu pozemků ohledně příjezdové komunikace a prostoru
v místě čerpací stanice (ČS1 a ČS2) splaškové kanalizace. Zjistit zájmy vlastníků pozemků, prodej
či směna pozemků za pozemek obecní, zaměřit
pozemky k prodeji či směně, konkrétně u ČS1
se jedná o obecní pozemek p.č.1494/2 v k.ú.
Jezeřany
ZO následně rozhodlo:
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 20/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi jednat se zástupci obce Loděnice
o možnosti vzniku sdružení obcí, ve věci realizace
výstavby, provozu splaškové kanalizace, popř. podání společné žádosti o dotace, do 30.09.2011.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Usnesení č. 21/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi jednat s majiteli dotčených pozemků o prodeji či směně pozemků a následně nechat tyto pozemky zaměřit, pro vybudování příjezdové komunikace a čerpacích stanic splaškové
kanalizace, do 30.09.2011.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 22/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr prodat nebo směnit části obecního pozemku p.č. 1494/2, v k.ú. Jezeřany, o výměře 570 m2.
Vybudování komunikace a zpevněné plochy
v lokalitě za kostelem
Obec má uzavřenou Smlouva o dílo č. 74/07
a Dodatek číslo 1 se společností VESP, s.r.o.
s termínem dokončení k 31.12.2011, za cenu
cca 4.240.000,-Kč, kdy byly realizovany práce
za 750.000,-Kč, dokončení za cca 3.500.000,-Kč.
JUDr. Zdeněk Konopčík – zpracoval právní
posouzení smlouvy o dílo a Ing. Libor Pivnička zpracoval kontrolní rozpočet. Na základě těchto
zjištění je potřeba jednat se zástupci společnosti
VESP, s.r.o. o změně termínu plnění.
V rámci diskuse byly projednány připomínky,
k této problematice. ZO se shodlo a doporučilo
jednat se společností VESP, s.r.o. o změně termínu dokončení stavby a případné výši cílové částky.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 23/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi jednat se společností VESP,
s.r.o. o změně termínu plnění a výši ceny – dokončení stavby komunikace a zpevněné plochy v lokalitě za kostelem o dva roky, do 30.09.2011.
Vyčištění strouhy v obci
Dne 07.06 byla podána Žádost o udělení
souhlasu s vyčištěním koryta Jezeřanské strouhy
– MěÚ MK, odbor životního prostředí, který dne
22.06.2011 vydal Rozhodnutí o povolení těžby sedimentů z vodního toku.
Strouha na návsi v Jezeřanech je čištěna svépomocí, pracovníky obce, za vyústěním kanalizace v Maršovicích bude strouha vyčištěna dodavatelsky, na podzim 2011.
S ohledem na uvedené skutečnosti starosta
doporučil zrušit Usnesení č. 13/02/2011 ve věci
výběrového řízení na veřejnou zakázku „Vyčištění
strouhy v obci“ s tím, že bude provedeno vyčištění
strouhy od vyústění dešťové kanalizace v Maršovicích o délce cca 50 m.
V následující diskusi byla projednána problematika ohledně Jezeřanské strouhy. ZO doporučilo zjistit další možnosti ohledně vyčištění strouhy.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 24/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ve věci výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Vyčištění strouhy v obci“:
a)
ruší Usnesení č. 13/02/2011
b)
schvaluje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši do 50.000,- Kč bez DPH
Rekonstrukce opěrné zdi - Pérka
Dne 07.06.2011 byla podána žádost o územně plánovací informaci ohledně plánované
rekonstrukce.
Již v minulosti byly připraveny smlouvy,
ale nebylo s vlastníky pozemků jednáno o ceně.
V místě realizace opěrné zdi, jsou sklepy, o které pravděpodobně jejich majitelé přijdou a např.
paní ……………… má v místě hospodářskou bu-
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dovu, která bude muset být v případě realizace
opěrné zdi odstraněna. Musí se jednat s majiteli
o ceně výkupu jednotlivých pozemků, popř. formě
náhrady.
Starosta se předběžně informoval o výši ceny
za projekt na tuto akci. Bude potřeba provést poptávku a vybrat dodavatele projektové dokumentace. S ohledem na to, že předpokládaná hodnota
bude vyšší než 50.000,-Kč, bude schvalovat dodavatele zastupitelstvo obce.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 25/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ve věci výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Projekt rekonstrukce opěrné zdi“:
a)
stanovuje předpokládanou hodnotu
veřejné zakázky ve výši 60.000,-Kč bez DPH
b)
ukládá starostovi provést poptávkové
řízení na dodavatele projektové dokumentace
Oprava místní komunikace „k hřišti“
V rámci rozpočtu byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 130.000,-Kč na opravu místních
komunikací. Ještě před poutí budou provedeny
vysprávky výtluk po obci a popř. vysprávka místní
komunikace „k hřišti“ - od silnice k vjezdu do ulice
za kostelem (tato vysprávka by stála cca 50.000,Kč). Proto starosta navrhuje schválit provedení
této akce jako veřejnou zakázku s výběrem.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 26/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje hodnotu veřejné zakázky „Vysprávka
místní komunikace k hřišti“ ve výši do 50.000,-Kč
Nakládání s obecním majetkem – dům č.p.
144
Dům má 2 byty a nájemci jsou paní
……………………. (zemřela 09.06.2011) a manželé
…………(nájemné činí cca 50.000,-Kč za rok). Je
potřeba zvážit další nakládání s touto nemovitostí a to:
- nadále využívat jako obecní byty
a pronajímat
- dům, včetně přilehlé nemovitosti prodat
(p.č. st.168 o výměře 453 m2, a p.č. 1478, zahrada, o výměře 589 m2)
Z diskuse vyplynulo, že v ZO musí být o tomto vedena delší diskuse, popř. získat názory z řad
občanů. ZO se dohodlo, že zváží obě možnosti,
zda–li nemovitost dále pronajímat (popř. za vyšší nájem) nebo uvažovat o prodeji. Rovněž musí
být zohledněna potřeba investice do opravy
nemovitosti.
Starosta připraví ZO podklady pro obě varianty řešení.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 27/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi nechat vypracovat znalecký
posudek na ocenění nemovitosti domu čp. 144
nacházející se na pozemku p.č. st. 168 a přilehlé
zahrady, pozemku p.č. 1478, v k.ú. Maršovice, pro
zvážení případného prodeje či dalšího pronájmu
bytů, do 30.09.2011.
Víceúčelové hřiště
Na stavbu víceúčelového hřiště v areálu TJ je
potřeba nechat vypracovat projekt, starosta navrhuje ZO, že provede zjištění ohledně dodavatelů
na vypracování projektu a podle toho nechá vypracovat projekt.
MH se vyjádřil, že by bylo dobré uvažovat
o případném posunutí umístění hřiště v lokalitě
TJ, tím by vzniknul větší prostor pro případné
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pořádání kulturních akcí. Starosta uvedl, že zjistí
tyto možnosti, je ale také potřeba zjistit vlastnická práva k dotčeným pozemkům.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 28/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi provést zjištění ohledně možnosti vypracování projektu víceúčelového hřiště
v areálu TJ a v případě, že bude moci stanovit
hodnotu veřejné zakázky „Projekt víceúčelového
hřiště“ do 50.000,-Kč, nechat vypracovat projektovou dokumentaci, do 30.09.2011
Oprava schodů u hřbitova v Maršovicích
Schody u hřbitova v Maršovicích jsou v havarijním stavu, pan Radovan Eckl nabídl provést
jejich opravu svépomocí. Bylo by vhodné jeho
nabídku zvážit, provést na místě zjištění ohledně
zakoupení materiálu a opravu schodů provést.
Na tuto opravu bylo vyčleněno v RO č. 2/2011
30.000,-Kč
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

renje za cca 7.800,-Kč, výčepního zařízení dvou
kohoutový chladič SINOP Anta AK 40, se zabudovaným kompresorem, včetně 2 ks narážečů za cca
18.700,-Kč.
Dne 22.06.2011 byl přidán plynový přímotop
do přísálí a pisoár na WC.
Místostarosta zmínil, že by bylo dobré stanovit cenu pronájmu za výčepní zařízení, pokud
obec uvažuje o zapůjčování. Z diskuse vyplynulo, že výčepní zařízení bude půjčováno za částku
100,- Kč.
Dále bude změněna cena ze zapůjčení zahradních sad od obce. ZO stanovilo částku pronájmu
pro občana obce Jezeřany-Maršovice ve výši 30,Kč a pro ostatní zájemce za částku 50,-Kč za jednu
sadu.
Zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací
do digitální podoby
Na žádost obce o společné provedení digitalizace k.ú. Jezeřan a k.ú. Maršovic, bylo KÚ pro
Jmk, pracoviště Znojmo sděleno, že by to bylo
vhodné, že požadavky obce jsou opodstatněné,
ale na digitalizaci k.ú. Maršovice nejsou peníze.

Usnesení č. 29/05/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi a místostarostovi provést zjištění ohledně zakoupení materiálu a zajištění opravy
schodů u hřbitova v Maršovicích, do 31.10.2011
Dotace ze SZIF
Dne 03.06.2011 starosta spolu s místostarostou uskutečnil jednání s Ing. Markétou Procházkovou, ohledně možnosti podání žádosti v Programu rozvoje venkova, osa 2.1 Obnova a rozvoj
vesnic, občanské vybavení a služby. Výsledek
jednání je, že obec nesplňuje základní kritéria pro
podání žádosti.
Vybavení KD
Byla zakoupena jednodveřové lednice Go-

Ad. 13: Diskuse
MH vznesl dotaz ohledně přechodu u školy.
Starosta informoval ZO, že již v minulosti byl
tento problém řešen, avšak s neúspěchem. Nebyly však ZO dodány patřičné podklady pro toto
tvrzení. Není problém písemně oslovit ohledně
této problematiky Dopravní inspektorát ve Znojmě a Odbor dopravy MěÚ Moravský Krumlov
a počkat na jejich vyjádření. S těmito orgány již
nedávno jednal místostarosta ohledně umístění
dopravních značek a proto bychom mohli dostat
alespoň doporučení, jak v této věci pokračovat,
popř., zda-li je vůbec reálné přechod pro chodce
v těchto místech realizovat.
Hlasování:
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9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 30/05/2011
ZO ukládá starostovi zjistit podrobnosti ohledně možnosti zřízení přechodu u školy,
do 30.9.2011.
RP se dotázal na situaci ve Šlesové zmole
– prostor je opět zaplněn a jsou sem vyváženy
sutě, které nejsou mnohdy ani hlášeny, navíc se
v mnohých případech jedná o materiál, který není
do těchto míst určen
Starosta uvedl, že je potřeba věc řešit a bylo
by vhodné zvednout výši poplatků.
ZO rozhodlo o ceně poplatků ve výši 50,-Kč
za přívěsný vozík a 100,-Kč za traktorovou vlečku.
Současně však je potřeba zajistit, aby byl odvoz
nejdříve zaplacen a teprve poté realizován.
JS uvedl, že by bylo potřeba srovnat mladý
stromek u hřbitova v Maršovicích. Starosta sdělil, že tento problém bude odstraněn pracovníky
obecního úřadu.
Ad. 14: Rekapitulace usnesení
Starosta provedl rekapitulaci jednotlivých
usnesení přijatých na zasedání ZO č. 05/2011.
Ad. 25: Závěr
Starosta uvedl, že Zasedání ZO č. 06/2011
se uskuteční ve čtvrtek 15.09.2011, poděkoval
členům ZO a přítomným občanům za účast, popřál všem příjemné prázdniny a zasedání ukončil
ve 21:30 hod.
Ing. Petr Slavík v.r., starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Svatava Hájková v.r.
Radek Šles v.r.

duben - červen

Léto, budiž pochváleno!
A s ním samozřejmě prázdniny, kterých už se naši
školáci nemohou dočkat. Než se ale opravdu rozejdeme
ze školních lavic, si povězme, co se ve škole a školce
událo od Velikonoc až po tyto dny. Jak jste se mnozí
dozvěděli z webových stránek, poslední dubnový den se
konal před školou a školkou za příznivého počasí další
čarodějný slet a hemžilo se to zde spoustou čarodějnic
a čarodějů od nejmenších až po ty velké. Přilétli, splnili
úkoly, občerstvili se a znovu na rok odlétli kdoví kam.
Pro všechny maminky, připravily paní učitelky ze
školky s dětmi vystoupení k jejich květnovému svátku.
26. května se na velkém hřišti konal další ročník
„Kuličkiády“, kterou pořádala školní družina. Samotná
hra o kuličky byla doprovázena dalšími soutěžemi
s neposednými kulatými předměty a všichni, nejenom
vítězové, byli odměněni diplomy a odměnami.
1. června se opět zápolilo ve vybíjené a kopané
na „Jahodovém poháru“ v Olbramovicích. Naši chlapci
i děvčata obsadili v konkurenci šesti i velkých škol
čtvrtá místa. V tomto místě bych chtěla touto cestou
poděkovat rodičům paní Janě Ecklové a panu Vodičkovi
a Ruibarovi za pomoc při dopravě na tuto sportovní
soutěž. 5. června se v areálu školy a školky uskutečnil
dětský den s názvem „Putování s Večerníčkem“. Každý
z účastníků dostal večerníčkovskou čepici a navštívil 13
pohádek z večerníčků. V každé pohádce na něj čekaly
pohádkové postavičky, ať již namalované nebo živé,
a děti zde plnily úkoly, které pro ně připravily všechny
organizace v obci. Na konci cesty na každého čekalo
občerstvení a opékání buřtíků. Kromě silnějšího větru,
který našim Večerníčkům nezbedně odfoukával čepice,
se vydařilo i počasí a děti si tento den určitě užily.
Stejně tak si děti užily tradiční soutěživý den na Sobotce
18.června , který pro ně každoročně s bohatými cenami
připravují naši myslivci.
Teď už nás čeká jenom posledních pár dní. Máme
před sebou společný výlet do Moravského krasu,
další ročník „Olympiády naruby“, kterou každoročně
pořádáme pro naše kamarády ze školy v Loděnicích
a oni na oplátku nám připravili projektový, „Den Země“,
na který se pěšky vydáme v pondělí 27. června. Poslední
akcí, která nás čeká, bude IX. Olympiáda malotřídních
škol, která se letos bude konat ve Vedrovicích. Potom
už nás čeká ten nejvíce očekávaný den – VYSVĚDČENÍa po něm už jenom nádherné dny volna, které si určitě
každý prožije nejlépe podle svých představ. A jaké ty
představy jsou, buď reálné nebo ve fantazii, si můžete
přečíst v příspěvcích našich žáků. A máme zde i jeden
příběh na pokračování malého (v budoucnu možná
velkého) spisovatele. Tak krásné čtení !
Na závěr bych chtěla poděkovat všem paním
učitelkám za nesnadnou, obětavou práci s dětmi během
celého školního roku, paním uklízečkám a kuchařkám
za celoroční práci, všem sponzorům a všem, kteří jakkoli
pomohli škole a po prázdninách v novém školním roce
opět na shledanou!
Květoslava Bílová
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SDH obrazem v počátku roku 2011
S prvními paprsky letošního slunce začala po dlouhém zimním
odpočinku sportovní sezóna pro naše hasiče Jezeřan-Maršovic.
Nejen družstva žen a mužů, ale i mladších a starších žáků vstoupila
do letošní sezóny s velkými ambicemi a nadšením.
Družstvo mužů nastoupilo na svůj první letošní požární útok dne
15.5.2011 na okrese Vyškov a to v obci Šaratice. Po velice zdařilém
útoku se naši muži v této soutěži umístili na celkovém 2. místě
s konečným časem 19:12s, což vneslo do tohoto družstva pozitivní
náladu a netrpělivé očekávání výsledků následujících soutěží.
Dne 21.5.2011 se naše soutěžní družstva mužů a žen z SDH
Jezeřany - Maršovice zúčastnila Okrskového postupového kola, které
se letos konalo na fotbalovém hřišti v Branišovicích. I přes nepříliš
příznivé počasí vybojovala obě družstva 1. místo, kdy ženy dosáhly
času 22:43 a muži 20:40s.
Opět po roce se v naší obci dne 28.5.2011 uskutečnily již
dlouhodobě plánované závody v požárním útoku O pohár obce
Jezeřany - Maršovice, které jsou zahrnuty do kalendáře Znojemské
ligy. Jak se již stává tradicí, tato soutěž proběhla na vybudované
dráze ve sportovním areálu TJ. Deštivé počasí však neohrozilo
nadšení našich požárních družstev a po nádherných útocích se muži
umístili na 1. místě a ženy na místě 6. Součástí tohoto dne měl být
i požární útok starších a mladších žáků, který byl pro nepřízeň počasí
odsunut na 19.6.2011. Tento náhradní termín znamenal pro naše
žáky nádherné počasí a vítězství družstva mladších žáků. Nejen
přihlížející rodiče, ale i manželé Vodičkovi tak mohli zaslouženě
blahopřát svým svěřencům. Nutno podotknout, že toto první místo
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bylo potvrzením opět nejlepšího umístění, kterého naši mladší žáci
dosáhli na závodech v Nových Bránicích, kde tým starších žáků
obsadil krásné 4. místo.
Dne 4.6.2011 se rozjelo naše družstvo mužů na soutěž 2. Kola
Znojemské ligy do obce Trstěnice. Nádherný výsledný čas 18:76s
zařadil naše družstvo opět na 1. místo a zároveň dal naději na vítězství
v rozstřelu o 2 vepřové hlavy prvních pěti nejlépe umístěných
družstev. Ani tato adrenalinová situace nemohla ohrozit naše muže
a čas 15:26s znamenal odvoz dvou vepřových hlav do naší obce.
Sbor SDH Jezeřany-Maršovice neotálel ani v kulturním životě
a po velice úspěšném dni pozval všechny občany a příznivce
hasičského sportu na již dlouhodobě plánovanou „letní noc“ na návsi
v Jezeřanech. K poslechu a tanci doprovázela hudební skupina Roman
a Jarda Band.
Dne 11.6.2011 proběhlo v obci Vémyslice 3. kolo Znojemské
ligy, které se odehrálo na vybudované dráze u místního koupaliště.
Do Vémyslic odjíždělo naše mužské družstvo rozhodnuto opětovně
zvítězit, tak jako v předchozích dvou závodech Znojemské ligy.
Za krásného slunečného počasí se do Vémyslic sjelo celkem 12 družstev
mužů a 4 družstva žen. SDH Jezeřany-Maršovice opět potvrdilo svoje
kvality a s časem 18:92s se dostalo na stupínek nejvyšší.
Věřím, že družstva dětí, žen i mužů budou usilovat o dosahování
těch nejlepších umístění a šířit tak správné poslání hasičského sportu.
Mgr. Bohuslav Slavík
místostarosta
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Prameny k dějinám Jezeřan – Maršovic II.
Vážení čtenáři,
v dnešním pokračování se podíváme
na další zajímavý pramen k poznání života
našich předků. Konkrétně se bude jednat o
testament, tedy závěť. Ta je pozoruhodná
hned z několika úhlů pohledu. Samozřejmě
nemusím zdůrazňovat, kdy se závěti
sepisovaly. Stačí poukázat na křehkost naší
lidské existence spojenou se smyslem pro
zachování pořádku, i když už člověk není mezi
živými. Testament je právním dokumentem –
listinou, kterou testátor upravuje vlastnické
a jiné vztahy dědiců po své smrti. Jezeřanské
a maršovické testamenty vykazují celou
řadu fenoménů příznačných pro dobu jejich
vzniku. Především je nutno předeslat, že se
nám zachovaly testamenty až z poměrně
pozdní doby, nejstarší sahají do konce
18. století. Každého čtenáře hned zaujme
forma závěti. Na začátku stála vždy formule
odvolávající se na Boha jako svědka celého
pořízení, většinou zní: Ve jménu Nejsvětější a
Nerozdílné Trojice nebo ve jménu Otce, Syna
a Ducha svatého s připojením obligátního
Amen. Dále následuje zpravidla prohlášení:
Já … při dobrým rozumu a úmysl celé
listiny tedy především odkázání movitého
a nemovitého majetku jednotlivým členům
domácnosti, ale i institucím. např. chudinské
kase, mešní fundace ve farním kostele
v Loděnicích, do sirotčí pokladny apod.
Na závěr je připojena signatura (podpis)
testátora a svědků (většinou se podepisovali
třemi křížky). Po smrti dotyčné osoby byla
závěť před svědky otevřena a přečtena, tzv.
publikována, svědci i dědicové ji pak znovu
podepsali, aby potvrdili její neporušenost a
souhlas s obsahem.
Jako příklad jsem vybral pozoruhodný
testament Rosiny Bildové z roku 1827.
Každého hned zarazí jazyk, jakým je psán, je
to směs obecné češtiny a místního dialektu,
tvary snadno rozeznáte, ku příkladu
poróčím, v tem baráko, vedli atd. Překvapivé
je i místní poměrně běžné označení Jeřezany,
jeřezanský. Psaní velkých a malých písmen
pisatel ignoroval, např. ane Czech má správně
znít vedle Anny Čechové atd. Interpunkce
zcela chybí, čtenář si ji musí laskavě doplnit
podle smyslu výpovědi sám. Písmo je velmi
neobratné, zřejmě testament sepisoval někdo
z obecní rady, kdo prostě jen uměl psát. Závěť
předkládám v transliteraci, tedy písmeno
po písmeni, to si může čtenář porovnat se
snímkem dokumentu přiloženým k textu.

We jme no Neswetessy anerozdilne trojice.

Předne poroczim mau hřissnau dussi bohu
stwořiteli a telo zemi které dle
křestanskeho pořatko ma pochowano bity.
Za druhe poroczim Johanowi bildowi barak
pod nomerem konsskripczi 35 ze wssim
nabitkem v Jeřezanech tež taki půl achtela
winohrada
wnowi hoře lezi wedli Jozefa Krune zjeřezan
bude powinen Johan bilda za ni pochřeb
wiprawit ostatní co zbide na msse swaty
wiplatit Kateřina w tem barako místo
dosmrti
Zatreti poroczim Katerine bildowe
jeden achtel winohrada v jalowczi

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic
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Testament Rosiny Bildové z Jezeřan

hoře leži wedli ane Czech z jeřezan
tez taki Kateřine te hadirke a jedno peřino
a sspižerno a jedno peřino Johanisowi pul
Jozefowi Pawlikowi poroczim hodine
do chudi kasi 30 kr.
Jenž se stalo w Jeřezanech dne 25 unora
roku 1827
Rozalija bildowka porucznik
Jakub Kassparowski richtař
a swiedek
Franz Walla swiedek

Petr Eckl

duben - červen

TJ Jezeřany-Maršovice - sezóna 2010/2011
V sezóně 2010/2011 měla naše TJ tři družstva v okresních
soutěžích. V OP hrálo naše áčko první sezónu, ve IV.B třídě
také první sezónu naše béčko a naši nejmenší startovali
v okresní soutěži přípravek sk.“B“ již druhou sezónu.
Hráči „A“ mužstva 10x vyhráli, 2x remizovali, 14x prohráli
a získali 32 bodů, při skóre 54:58. Skončili na 10.místě. Mužstvo
nastupovalo v tomto složení: V brance chytali Bronislav
Lesonický a Petr Becha, v obraně nastupovali Vlastimil Burjan,
Radek Šles, Václav Šles a Radek Galáš, na podzim i Jaroslav
Juráček, v záloze Michal Novotný, Michal Bíla, Michal Galáš,
Zdeněk Hrabina a Martin Forman, v útoku Milan Šles a Jan
Machala. Z „B“ mužstva vypomáhali Vít Ostrovský, Jan Šles,
Milan Hájek, Richard Hájek, Michal Kampas, Michal Hájek,
Marek Badin a na podzim David Lyczak.
Nejlepším střelcem se stal Jan Machala, který nastřílel
celkem 15 gólů, na druhém místě se umístil Michal Novotný
s 12 góly a třetí skončil Milan Šles s 10 góly.
Velký podíl na setrvání áčka v OP má kromě hráčů také
kondiční trenér Rostislav Kroupa z Němčiček, který se
našim hráčům věnuje již druhou sezónu. Poděkování také
patří vedení mužstva a to oficiálnímu trenérovi Vlastimilu
Novotnému a vedoucímu mužstva Radku Šlesovi a dále
všem, kteří pomáhali na lavičce, pořadatelské službě, obsluze
„naší kuchyňky“ a našeho rozhlasu. Nesmíme rozhodně
zapomenout na všechny věrné diváky, kteří fandili jak při
domácích zápasech, tak na hřištích soupeřů.

12 x Michal Novotný
10 x Milan Šles
4 x Martin Forman
3 x Václav Šles, Vlastimil Burjan
2 x Michal Bíla, Michal Galáš
1 x Zdeněk Hrabina, Radek Šles, David Lyczak
Hráči „B“ mužstva 8x vyhráli, 5x remizovali, 15x
prohráli a získali 29 bodů, při skóre 33:67 . Skončili na 12.
místě. Mužstvo nastupovali v tomto složení: V brance se
střídali Karel Břinek, Jan Šles, Petr Becha a Martin Adámek,
v obraně Lukáš Vodička, Vít Ostrovský, Marek Badin, Michal
Hájek, Zbyněk Janda, v záloze Michal Kampas, Tomáš Soukop,
Dominik Otoupal, Jan Kohout, Milan Hájek, Petr Janíček,
David Lyczak, v útoku Jan Šles, Radek Knotek, Miroslav
Knotek, Tomáš Haas,Tomáš Popela a Rudolf Chlumecký. Z „A“
mužstva hrál jednou Vlastimil Burjan, Martin Forman, Michal
Bíla, Václav Šles, Milan Šles a Zdeněk Hrabina. Po podzimní
části odešel na hostování do Mor. Krumlova Domink Otoupal,
hostování skončilo Davidu Lyczakovi a předčasně i Karlu
Břinkovi. Naopak na půlroční hostování přišel posílit naše
béčko z Horních Kounic Jan Kohout. Nejlepším střelcem se stal
Tomáš Soukop s 6 trefami, 5 gólů dali Jan Kohout a Richard
Hájek a 4x se trefil Jan Šles, 3x skórovali Milan Hájek a Vít
Ostrovský.Hráči béčka trénovali spolu s áčkem. O mužstvo se
starali Marek Badin a Michal Hájek.
TABULKA IV. B – „B“ mužstvo
Rk. Tým
Záp +

TABULKA OP – „A“ mužstvo
Rk. Tým

Záp

+

0 -

Skóre

Body

0-

Skóre

Body (Prav)

(Prav)

1.

Troskotovice

28

27 1 0

162: 18

82

( 40)

1.

Tasovice B

26

18 6 2

90: 33

60

( 21)

2.

Petrovice

28

18 4 6

76: 41

58

( 16)

2.

Hor. Kounice A

26

17 7 2

73: 24

58

( 19)

3.

Rybníky

28

18 4 6

82: 45

58

( 13)

3.

Mor. Krumlov B

26

15 2 9

82: 56

47

( 8)

4.

Damnice

28

16 7 5

58: 43

55

( 16)

5.

Skalice

28

17 3 8

79: 51

54

( 12)

4.

IE Znojmo B

26

14 1 11 67: 50

43

( 4)

6.

HostČradice B

28

13 1 14 74: 81

40

( -2)

7.

TrstČnice

28

12 3 13 67: 71

39

( -3)

8.

Branišovice

28

10 6 12 60: 57

36

( -3)

9.

Miroslav C

28

9

6 13 54: 74

33

( -9)

10. Olbramovice B

28

10 2 16 57: 74

32

(-10)

11. Tavíkovice

28

9

4 15 37: 66

31

( -8)

12. JezeĜany B

28

8

5 15 33: 67

29

(-13)

13. Suchohrdly u Mir. B

28

4

7 17 42: 78

19

(-23)

14. DobĜínsko

28

5

3 20 36: 91

18

(-24)

5.

Blížkovice A

26

12 4 10 59: 55

40

( 1)

6.

Šanov

26

10 5 11 37: 51

35

( -4)

7.

Bohutice

26

10 5 11 30: 46

35

( -4)

8.

Oleksovice

26

10 4 12 59: 61

34

( -5)

9.

Miroslav B

26

9

5 12 47: 62

32

( -7)

10.

JezeĜany A

26

10 2 14 54: 58

32

( -7)

11.

Dobšice B

26

9

3 14 57: 62

30

( -9)

12.

Božice A

26

7

6 13 48: 66

27

(-12)

13.

HostČradice A

26

7

3 16 36: 69

24

(-15)

14.

Hrádek

26

5

5 16 33: 79

20

(-19)

STŘELCI CELKEM - podzim + jaro ročník 2010/2011
Muži „B“:
6 x Tomáš Soukop
5 x Richard Hájek, Jan Kohout
4 x Jan Šles
3 x Milan Hájek, Vít Ostrovský
2 x David Lyczak
1 x Martin Adámek, Milan Šles, Marek Badin, Michal
Kampas, Tomáš Haas

STŘELCI CELKEM
Muži „A“:
15 x Jan Machala
duben - červen
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Hráči přípravky 10x vyhráli, 3x remizovali, 11x prohráli
a získali 33 bodů, při skóre 38:52. Skončili na pěkném 4.
místě. Naši nejmenší nastupovali v tomto složení: Filip
Hamala, Vilém Eckl, Havlík Jakub, Viktor Kousal, Bohuslav
Lang, Tadeáš Machala, Jan Mičánek, Dominik Novotný, Jakub
Vokurek, Tomáš Pokora, Vladimír Pokora, Jan Smetana, Jiří
Vodička, Martin Šír, David Čech a Nikola Vodičková. Po sezóně
končí v přípravce Dominik Novotný, Bohuslav Lang, Jakub
Havlík a David Čech.

Nejlepším střelcem se stal Bohuslav Lang s 26 góly, 3x se
trefili Jan Smetana a Tomáš Pokora, 1 gól dali také Dominik
Novotný, Martin Šír, Jan Mičánek, Vladimír Pokora a Jakub
Vokurek.
Trenérem našich nejmenších je František Novotný ml.,
kterému patří velký dík za jeho vedení mužstva a obětavost
a dále také těm rodičům, kteří chodí na domácí zápasy
a pomáhají s dopravou na venkovní zápasy.
STŘELCI CELKEM
Přípravka:
26 x Bohuslav Lang
3 x Tomáš Pokora, Jan Smetana
1 x Dominik Novotný, Martin Šír, Jan Mičánek, Vladimír
Pokora, Jakub Vokurek, vlastní soupeř

TABULKA OS.B – pĜípravka
Rk. Tým

Záp +

0 -

Skóre

Body

(Prav)

1.

Hrušovany n. J.

24

23 0 1

117: 9

69

( 33)

2.

Mor. Krumlov B

24

14 3 7

45: 27

45

( 9)

3.

Šanov

24

12 2 10 34: 49

38

( 2)

4.

JezeĜany

24

10 3 11 37: 52

33

( -3)

5.

Božice

24

8

4 12 38: 40

28

( -8)

6.

ProsimČĜice

24

8

2 14 53: 55

26

(-10)

7.

Hor. Kounice

24

1

2 21 13:105

5

(-31)

Nesmíme také zapomenout na naše žáky, kteří jsou
na hostování. V Loděnicích minulou sezónu hostovali
a odváděli výborné výkony Jiří Majer, Pavel Neuwirth
a Milan Caha. Žáci vyhráli svoji skupinu, když 16x vyhráli, 1x
remizovali a jenom 3x prohráli, při skóre 79:15
Milan Caha vstřelil 8 gólů, Jiří Majer se trefil 4x a Pavel
Neuwirth 3x.
Za TJ Jezeřany-Maršovice tajemník Radek Šles

TJ Jezeřany-Maršovice „A“
okresní přebor, ročník 2010-2011
stojící zleva: Bronislav Lesonický, Radek Šles, Michal Novotný, Radek Galáš, Milan Hájek, Michal Galáš, Michal Bíla, Vlastimil
Novotný, Radek Šles
pod nimi: Milan Šles, Jan Šles, Jan Machala, Zdeněk Hrabina, Vlastimil Burjan, Vít Ostrovský, Václav Šles
ležící: Petr Čepek
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic
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TJ Jezeřany-Maršovice „B“
okresní soutěž IV.B,
ročník 2010-2011
stojící zleva:
Michal Kampas, Petr Kohout,
Jan Šles, Michal Novotný, Vít
Ostrovský, Marek Badin,
pod nimi:
Richard Hájek, Tomáš
Soukop, Milan Hájek,
Zbyněk Janda,
ležící:
Petr Čepek

TJ Jezeřany-Maršovice
– přípravka
okresní soutěž „B“,
ročník 2010-2011
stojící zleva:
František Novotný, Bohuslav
Lang, Tomáš Pokora,
Dominik Novotný, Nikola
Vodičková, Jan Smetana,
pod nimi:
Vladimír Pokora, Martin Šír,
Vilém Eckl, Jan Mičánek,
Jakub Vokurka,
ležící:
Adam Hamala

Mezinárodní fotbalový turnaj TJ Jezeřany-Maršovice, 25.06.2011
Tradiční družba mezi naší tělovýchovnou jednotou a přáteli
ze Slovanu Giraltovce byla v letošním roce naplněna konáním
mezinárodního fotbalového turnaje, který se uskutečnil na hřišti TJ
Jezeřany-Maršovice, v sobotu 25.06.2011. Turnaj měl velmi dobré
obsazení, když mužstvo naší TJ (účastní okresního přeboru Znojmo)
a mužstvo Slovanu Giraltovce (účastník 3. ligy SR) doplnila další dvě
kvalitní mužstva TJ Sokol Pohořelice (účastník okresního přeboru
Břeclav) a Sokola Verměřovice (účastník 1.B třídy Pardubického
kraje).
Je třeba na úvod uvést, že se Slovanem Girlatovce nás spojuje
jméno našeho dlouholetého kamaráda a spoluhráče, kapitána mužstva

duben - červen

Jaroslava Mitaľa, který k nám přivezl až z východního Slovenska
kamarády fotbalisty, kteří již mají většinou svoji aktivní kariéru
za sebou, přesto předváděli pěkný technický fotbal, ale podepsal se
na jejich výkonu nejen věk, ale i dlouhá únavná cesta a rovněž snaho
ostatních mužstev (věkem o generaci mladších) se na svého soupeře
vytáhnout.
Tým Sokola Verměřovice (okres Ústí nad Orlicí) se k nám
na turnaj dostal z toho důvodu, že u nás prodělal základní vojenskou
službu a hlavně hrál za naše tehdejší mužstvo Zdeněk Růžička.
Vlastní turnaj byl zahájen nástupem mužstev a hymnami
České a Slovenské republiky. V prvním zápase porazili domácí TJ
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Jezeřany-Maršovice – Slovan Girlatovce
5:0 (1:0), když góly vstřelil 3x Rostislav
Kroupa (kondiční trenér našeho mužstva)
a po jednom Jan Machala a Vít Ostrovský.
Nutno podotknout, že vynikající výkon
přes obdržené branky podal brankář hostů,
který naše hráče vychytal a zachránil několik
gólů. Ke konci zápasu se zranil a do dalšího
zápasu již nenastoupil.Ve druhém zápase
porazil celek TJ Sokol Pohořelice celek
Sokola Verměřovice 4:1 (1:1), když i v tomto
zápase se projevila únava celku Verměřovic,
který ještě v prvním poločase hrál s celkem
Pohořelic vyrovnanou partii, ale ve druhém
poločase mu již nestačily síly.
V zápase o třetí místo potom obě mužstva
hrála nahoru a dolů, posléze mužstvo
Giraltovce hrálo vabank a doplatilo na to,
když prohrálo se Sokolem Verměřovice 3:14
(0:6), když za Sokol Giraltovce se blýskl Pavol
Mašlej, který vstřelil všechny branky svého
týmu, za Verměřovice zejména hráč Michal
Kmeť (5 gólů) a Jiří Formánek (3 góly).
Ve finále pak po vyrovnaném zápase
vyhrála TJ Sokol Pohořelice 1:0 nad domácím
mužstvem, když jediný gól utkání vstřelil
z penalty, hráč Radim Procházka.
Všechny zápasy odřídili rozhodčí Jan
Vařacha, Martin Šalamon a Petr Valenta.
Na závěr turnaje byla odměněna nejlepší
mužstva, jako nejlepší střelec turnaje byl
vyhlášen Michal Kmeť ze Sokola Verměřovice,
který vstřelil 5 branek a nelepším gólmanem
byl vyhlášen brankař Sokola Giraltovce Peter
Štefanik.
K úspěšnému zakončení turnaje přispěla
taneční zábava se skupinou Vlakvous
z Moravského Krumlova. Poděkování
patří všem mužstvům a jejich vedoucím,
rozhodčím, divákům a návštěvníkům a všem
členům TJ, kteří se podíleli na organizaci
a zdárném průběhu turnaje.
výkonný výbor TJ

Vzpomíná me
Brzy po návratu z vojny, ve věku
25 let, 29.6.1961,
tragicky odešel spolužák a
kamarád

Ota TROPP
stále vzpomínají spolužáci,
kamarádi ročník 1935

Společenská
kronika
od 20.4.2011 do 30.6.2011

 Životní jubilea
50 let
Zdeněk Burjan
Mgr. Květoslava Bílová
55 let
Pavel Jankulár
Libor Palán
Jarmila Fráňová
Pavel Procházka
65 let
Karel Prokeš

Dne 17.5.2011 uplynulo 21 let
od úmrtí našeho drahého
tatínka a dědečka

Františka Honka
Letos by se dožil 100 let.
S láskou vzpomínají dcera
Božena a příbuzní

80 let
Anna Badinová
85 let
Pavla Holíková
90 let
Emílie Böserlová
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší a
pevné zdraví do dalších let.

 Narozené děti
Daniel Hnilica
Vanesa Orlíčková
Blahopřejeme rodičům k narození jejich dětí
a srdečně je vítáme do života v naší obci.

 Úmrtí
Marie Burjanová
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou
soustrast.

 Pohyb obyvatelstva
Narodily se 2 děti
Přistěhoval se 1 občan
Odstěhovalo se 5 občanů

ZÁŘÍ

Zemřel 1 občan
K 30.6.2011 mají Jezeřany-Maršovice 752
obyvatel
Jezeřany: 452
Maršovice: 300
Muži: 390
Ženy: 362

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

