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ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Vážení spoluobčané,
tak je tu prosinec, poslední měsíc roku.
Ten letošní rok, stejně jako ty předcházející,
utekl jako voda a my jsme tím znovu
a znovu zaskočeni a zároveň překvapeni, že
je tu advent a nejkrásnější svátky - Vánoce.
Adventní doba je přípravou na vánoční
svátky, bohužel v dnešní době, klid
a rozjímání, mnohdy nahrazujeme spěchem
a shonem při nakupování dárků, úklidu
a pečení cukroví. Přesto se většina z nás těší
na krásnou atmosféru, kterou sebou Vánoce
přináší, těšíme se na rozzářené oči dětí
při rozbalování dárků, na setkání s našimi
nejbližšími a přáteli. Doufám, že k Vaší
příjemné náladě přispěje i toto poslední číslo
obecního zpravodaje, které se Vám v těchto
dnech dostává do rukou.
V tomto předvánočním čase Vás nechci
zatěžovat problémy každodenního života.
Chci se s Vámi podělit se svými příjemnými
zážitky, které mám ze dvou akcí, které se
uskutečnily v listopadu a které mě naplnily
pozitivní energií. Ve čtvrtek 17.11. se
v kulturním domě uskutečnilo setkání seniorů,
kterého se zúčastnila téměř stovka dříve
narozených spoluobčanů. Dokázali mně, že
mají nejen zájem se spolu setkávat a společně

se bavit, ale krásné bylo zejména to, že sami
jsou schopni něco udělat nejen pro sebe, ale
i pro druhé. Dalším příjemným kulturním
zážitkem byl pro mě koncert duchovní hudby,
který se uskutečnil v sobotu 19.11. v našem
kostele a který se konal v rámci bienále
setkání pěveckých sborů. Již potřetí setkání
uspořádal smíšený pěvecký sbor CANTAMUS
CORDE. Myslím si, že všichni, kteří jste se
těchto akcí zúčastnili, mi dáte za pravdu. Byly
to akce, na které budeme všichni dlouho a rádi
vzpomínat.
Věřím, že dalším příjemným zážitkem
pro nás bude Živý Betlém, který se
uskuteční v předvečer Štědrého dne a který
se již stal neodmyslitelnou součástí Vánoc
v Jezeřanech-Maršovicích..

Obsah:















Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem, jménem
svým a jménem zastupitelstva obce, popřál
radostné prožití vánočních svátků, krásnou
pohodu v kruhu Vašich nejbližších, pevné
zdraví, hodně štěstí a mnoho osobních
a pracovních úspěchů v novém roce 2012.










Ing. Petr Slavík, starosta



Informace z obce
Úvodní slovo
Zápis ze zasedání zastupitelstva
obce č. 07/2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva
obce č. 08/2011
Dopis ZM Moravský Krumlov
Příspěvky
Zima je, zima je, každý se raduje...
Jak se těším na Vánoce (žáci ZŠ)
Prameny k dějinám JezeřanMaršovic IV. - Školní kronika –
řídící Vladimír Eller
75. výročí stavby kostela sv. Cyrila
a Metoděje
Setkání seniorů
Setkání pěveckých sborů
TJ – podzim 2011
Poděkování ročníku 1961
Společenská kronika:
od 01.10.2011 do 31.12.2011
Věkové složení obyvatel naší obce
Pozvánky
Živý Betlém (23.12.2011)
Tříkrálový koncert (08.01.2012)

Příjemné prožití vánočních svátků, šťastný nový rok,
mnoho štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů
Vám přeje obecní úřad
a zastupitelstvo obce

Ze zasedání
zastupitelstva obce
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 07/2011 konaného
dne 27.10.2011
Starosta Ing. Petr Slavík zahájil zasedání zastupitelstva obce (ZO) v 18:00 hod. Přivítal členy
ZO a přítomné spoluobčany a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatoval
přítomnost nadpoloviční většiny členů ZO, podle
prezenční listiny je přítomno 8 členů ZO, 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)
MS se omluvil z důvodu pracovního zaneprázdnění (služební cesta).

Ad. 1: Úvod, zahájení
Starosta seznámil ZO s programem zasedání
ZO.

Usnesení č. 01/07/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje následující program Zasedání zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 07/2011:
1. Úvod, zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Vyjádření ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
4. Žádosti občanů a organizací
a) E.ON Distribuce, a.s. - smlouva o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu,
jejímž předmětem je stavba „Jezeřany, kabel NN p. Burjan“.
5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
6. Revize viničních tratí
7. Splašková kanalizace – schválení materiálu
potrubí
8. Spolupráce s TJ Jezeřany-Maršovice
a) pronájem pozemků pod fotbalovým
hřištěm
b) smlouva o pronájmu pozemků
9. Obecně závazné vyhlášky obce
a) č. 01/2011, o místním poplatku ze psů
b) č. 02/2011, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
c) č. 03/2011, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
10. Rozpočtový výhled na období 2012 až 2014
11. Návrh rozpočtu obce pro rok 2012
12. Plnění usnesení z minulých zasedání ZO
13. Zprávy - starosta (předsedové výborů)
14. Diskuse
15. Závěr
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 02: Určení zapisovatele
a ověřovatele zápisu
Starosta určil jako zapisovatele místostarostu
a navrhl jako ověřovatele zápisu JS a RP. Ze strany
ZO nebyly k navrženým ověřovatelům připomínky ani žádné jiné návrhy.
Usnesení č. 02/07/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 07/2011
Ing. Jana Slavíka a Radka Podhrázkého.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 03: Vyjádření ověřovatelů zápisu
z minulého zasedání zastupitelstva obce
Ověřovatelé zápisu konstatovali, že zápis
z minulého zasedání ZO byl řádně zveřejněn a nebylo k němu žádných připomínek. MS zaslal svoje
vyjádření e-mailem.
Usnesení č. 03/07/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí vyjádření ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce, Ing. Marka
Světlíka (zasláno e-mailem) a Milana Hamaly, že
zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 07/2011, konaného dne 15.09.2011
byl řádně vyvěšen na úřední desce a nebyly vůči
němu uplatněny žádné připomínky.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 04: Žádosti občanů a organizací
a)
E.ON Distribuce, a.s. - smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu,
jejímž předmětem je stavba „Jezeřany, kabel NN
p. Burjan“
Byla zřízena přípojka NN v rámci stavby „Jezeřany, přípojka NN, p. Burjan“.
ZO nemělo připomínky a smlouvu schválilo.
Usnesení č. 04/07/2011
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 „Jezeřany, přípojka NN, p. Burjan“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 05: Smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje
Na základě usnesení č. 1374/11/Z 23 ze dne
23.06.2011 byla obci poskytnuta dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 35.000,-Kč
na pořízení výzbroje a výstroje pro jednotku SDH.
Spoluúčast obce je 30%, což představuje 15.000,Kč. Dotace bude použita na dovybavení jednotky
SDH naší obce, nákup bude proveden v součinnosti s velitelem jednotky.
ZO bez připomínek přijetí dotace a smlouvu
schválilo.
Usnesení č. 05/07/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje přijetí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Dotačního programu
na požární techniku a věcné prostředky k řešení
mimořádných událostí jednotek sboru dobrovolných hasičů na období let 2009 – 2012, ve výši
35.000,-Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 06/07/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, číslo 9754/11/OKH,
jejímž předmětem je účelová neinvestiční dotace
na realizaci akce „Pořízení výzbroje a výstroje“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 06: Revize viničních tratí
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, odbor trvalých kultur, registr vinic, poskytl
obci mapové podklady k revizi hranic viničních

2

tratí. Je potřeba dát do souladu hranice viničních
tratí v registrech a skutečností. Veškeré podklady
byly zastupitelstvu předloženy.
ZO vyslovilo s revizí souhlas.

Usnesení č. 07/07/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje změnu a rozšíření hranic viničních tratí
v katastru Obce Jezeřany-Maršovice v souladu se
skutečností a mapovými podklady poskytnutými Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem
zemědělským.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 07: Splašková kanalizace – schválení
materiálu potrubí
Byl vypracován projekt splaškové kanalizace,
ve kterém jsou stoky v krajských komunikacích
(silnice III. třídy) z plastu. ZSO VaK Znojemsko,
kde je naše obec členem, má schválené standardy,
že tyto stoky mají být z kameniny. Kamenina je
dražší, ale kvalitnější, má delší životnost a není
náchylná k ovalitě. Je potřeba rozhodnout zda
má či nemá být projekt doplněn a to i s ohledem
na skutečnost, zda bude obec provozovat kanalizaci sama nebo ji hodlá převést na ZSO VaK
Znojemsko.
Starosta uvedl, že po zvážení všech argumentů se přiklání ke spolupráci se ZSO VaK Znojemsko a k respektování jimi přijatých standardů.
Dále starosta informoval ZO o jednáních
ohledně splašková kanalizace v obci:
Dne 29.09.2011 se uskutečnilo jednání na OÚ
se zástupci AP INVESTING, s.r.o. (Ing. Jelínek,
Bc. Maršálová), zástupci VAS, a.s. divize Znojmo
(ředitel Ing. Jaroš, hlavní inženýr Ing. Žižka),
projektantem (Ing. Raček), společností INGAS
s.r.o. (Ing. Dohnal) a starostou Loděnic, ohledně
dalších kroků - připravenost k dalším krokům pro
případné potvrzení obce pro SFŽP k připravenosti
realizace projektu, vyjasnění financování projektu
a vyjasnění si stanovisek ohledně projektu. Hlavní závěr jednání byl, že obec bude postupovat při
jednání s SFŽP v součinnosti se společností AP
INVESTING, s.r.o. a projektant zpracuje ve spolupráci s VAS cenové podklady pro posouzení a rozhodnutí ohledně materiálu potrubí, které byly ZO
předloženy.
Dle těchto podkladů rozpočtové náklady
na plast v krajské komunikaci celkem za stavbu činí cca 5.370.000,-Kč, na kameninu cca
6.960.000,-Kč, což cca o 1.600.000,-Kč více. Dá se
pouze odhadnout, že při realizaci by navýšení přímých nákladů obce činilo cca 250 až 350 tis. Kč.
Dne 17.10.2011 proběhlo jednání s Ing. Műllerem (tajemník ZSO VaK Znojemsko) a starostou
Loděnic ohledně spolupráce při přípravě realizace
výstavby splaškové kanalizace, se závěrem, že by
obec mohla požádat o bezúročnou půjčku od ZSO
na výstavbu kanalizace a starosta Loděnic nechá
vypracovat smlouvu mezi našimi obcemi ohledně
financování společného podílu na výstavbě ČOV
v poměru 3:2 (60% Jezeřany-Maršovice, 40% Loděnice). Pokud bude obec chtít požádat o půjčku
ZSO je potřeba tak učinit pokud možno co nejdříve, aby tato mohla být projednána v rámci ZSO
a mohla být v roce 2012, popř. 2013 k dispozici.
Bezúročná půjčka může částečně nahradit bankovní úvěr a tak ušetřit obci prostředky
na úhradu úroků. Návrh žádosti o půjčku byl ZO
předložen.
Dne 05.10.2011 bylo zahájeno stavební řízení pro „Splašková kanalizace Jezeřany-Maršovice“
- příjezdová komunikace k ČS 1 a dne 07.10.2011
byl vydán souhlas MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, s vydáním stavebního povolení speciálnímu stavebnímu úřadu.

říjen - prosinec

V rámci zpravodaje č. 74 byla občanům obce
poskytnuta informace ohledně splaškové kanalizace v obci.
Dále starosta informoval ZO, že dnešního
dne (27.10.2011) obdržel dopis od SFŽP ohledně vyjádření k projektu „Jezeřany-Maršovice
– kanalizace“. Seznámil ZO s textem dopisu, ze
kterého vyplývají otázky – zda trvá zájem o realizaci projektu, zda došlo ke skutečnostem, které
ovlivnily rozsah projektu, zda je projekt do konce
roku 2012 schopen splnit podmínky OPŽP, zda
do konce roku 2012 obec bude schopna doložit
všechny nezbytné podklady (předložit harmonogram realizace projektu), aktualizace struktury
financování projektu. Jedná se o to, že SFŽP zvažuje další postup v prioritní ose 1 OPŽP a mělo
by se rozhodnout o uvolnění žádostí ze zásobníku
projektů. Bude potřeba reagovat ve spolupráci se
společností AP INVESTING, s.r.o., která zastupuje obec ve věci podání žádosti vůči SFŽP a zajišťuje podklady pro podepsání smlouvy o poskytnutí
dotace. Dále starosta uvedl, že by bylo vhodné
začít připravovat výběrové řízení na organizaci
výběrového řízení na zhotovitele zadávací dokumentace, na dodavatele stavby a technický dozor.
Rovněž by mělo být realizováno výběrové řízení
na poskytovatele úvěru.
Dále uvedl, že v následujících dnech bude
jednáno s majiteli pozemků (změna stavu oproti
stavu v době, kdy bylo vydáno územní rozhodnutí) o smlouvách o budoucích smlouvách o zřízení
věcného břemene na uložení kanalizace na jejich
pozemcích (2 případy).
MS (zaslal připomínku e-mailem) - pokud nás
netlačí čas, doporučuje prodiskutovat materiál
potrubí s odborníkem stavařem.
Starosta uvedl, že je potřeba rozhodnout, protože projektová dokumentace je nyní předkládána
ke stanoviskům dotčených orgánů a je potřeba
co nejrychleji vyřídit stavební povolení. Přiklání
se k možnosti respektovat navrhnuté standardy
od VaK Znojemsko, tzn. vyhotovení potrubí v silnici III. třídy z kameniny.
JS se dotázal, zda-li změna materiálu značně
zvedne celkové náklady na vybudování splaškové
kanalizace.
Starosta uvedl, že přímé náklady obce se zvýší
cca o 250.000,- až 300.000,-Kč.
JS nevidí problém v realizaci z kameniny, neboť, jak již bylo řečeno, ve standardech VaK Znojemsko je požadována kamenina.
RP vyjádřil jednoznačně podporu tomuto
řešení.
Ostatní členové zastupitelstva souhlasili s navrhovaným řešením.
Starosta rovněž ZO předložil návrh žádosti
o poskytnutí půjčky od VaK Znojemsko.
ZO schválilo změnu projektové dokumentace
a žádost o půjčku.

Usnesení č. 08/07/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje změnu projektové dokumentace „Splaškové kanalizace Jezeřany-Maršovice“ v tom, že
stoky v krajské komunikaci budou z kameniny.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 09/07/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje žádost o poskytnutí půjčky na výstavbu „Splaškové kanalizace Jezeřany-Maršovice“
od ZSO VaK Znojemsko.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Starosta seznámil ZO s textem přípisu SFŽP
OPŽP, ze dne 20.10.2011, ohledně dalšího postupu v prioritní ose 1 OPŽP, týkající se projektu
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splaškové kanalizace v obci. Žádost byla doručena
na OÚ dnešního dne. Odpověď na tuto žádost má
být na SFŽP zaslána do 22.11.2011.
ZO uložilo starostovi vyhotovit kladnou
odpověď.

schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu s TJ
Jezeřany-Maršovice, jejímž předmětem je stavba
„Víceúčelového sportovního hřiště“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 10/07/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi vypracovat vyjádření ohledně
podané žádosti do Operačního programu Životního prostředí na projekt „Jezeřany-Maršovice –
kanalizace“ a text odpovědi předložit na příštím
zasedání ZO.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 09: Obecně závazné vyhlášky obce
a)
č. 01/2011, o místním poplatku ze psů
b)
č. 02/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
c)
č. 03/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Místní poplatky jsou upraveny zákonem č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů. Obec svou 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 - poplatek ze psů, poplatek
za užívání veřejného prostranství, poplatek ze
vstupného a poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
I.
Z těchto poplatků není poplatek ze
vstupného vybírán vůbec a poplatek za užívání
veřejného prostranství jen částečně.
Starosta navrhl Obecně závaznou vyhláškou Obce Jezeřany-Maršovice č. 1/03 ze dne
11.12.2003 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.
Nadále je navrhováno vybírat poplatky ze
psů, za „odpady“ a poplatek za užívání veřejného prostranství. Proti již předloženým návrhům
vyhlášek je navrhováno zvýšení poplatků ze psů
na 100,-Kč a stanovení poplatků za užívání veřejného prostranství paušální částkou (jednodušší
vyměření, úhrada a kontrola).
Dále starosta navrhl začít vybírat poplatky
za užívání veřejného prostranství čl. 6 písm. a), b),
c) a i) až od 01.07.2012 s tím, že občané se na tuto
skutečnost upozorní a budou mít dostatek času
legalizovat či odstranit svoje skládky.
JS uvedl několik připomínek. Dle jeho názoru
jsou některé části ve vyhláškách nejednoznačně
konstruovány a občan nedostane jasné a přesné
informace jak si má počínat. Jedná se především
o vyhlášku o místním poplatku ze psů a to Čl. 3
bod 3, Čl. 4 bod 2
jakým způsobem se má nahlásit přihlášení psa – možná by bylo vhodné zjistit, zda-li
existuje nějaký formulář
není uvedeno, jakým způsobem by se
měla platba realizovat
je požadováno uvedení čísla účtu a přitom ne každý občas má vlastní účet
Navrhl, aby požadavky pro fyzickou a právnickou osobu byly v Čl. 4 bod 3a od sebe odděleny a ještě v čl. 8 bod 1 a bod 2 – uvést formulaci
správce poplatků a ne obecní úřad, jak je uvedeno
v Čl. 1 bod 2.
Starosta uvedl, že tyto vyhlášky byly vyhotoveny podle vzorů Ministerstva vnitra. Nedoporučoval by nějaké razantní zásahy do těchto formulací, aby obec případně neměla v budoucnu potíže
s vymáháním některých poplatků, a to na základě
právě chybných formulací.
JS dále upozornil, že ve Vyhlášce o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství v Čl. 5.
bod 4, je odkaz na odst. 2 písm. c, který se v textu
vůbec neobjevuje a navrhl úplné stažení a přepracování těchto vyhlášek.
Starosta uvedl, že veškeré informace jsou
ve vyhláškách uvedeny, tzn. co má občan udělat,

Ad. 08: Spolupráce s TJ
Jezeřany-Maršovice
a)
pronájem pozemků pod fotbalovým
hřištěm
b)
smlouva o pronájmu pozemků
Záměr obce pronajmout pozemek pod fotbalovým hřištěm byl řádně vyvěšen na úřední desce
ve dnech 23.09.2011 až 10.10.2011. Žádní další
zájemci se nevyjádřili ani nepředložili svoje nabídky mimo TJ Jezeřany-Maršovice.
Starosta předložil ZO návrh nájemní smlouvy týkající se pronájmu pozemků pod fotbalovým
hřištěm.
JS připomenul, že jistá smlouva o pronájmu
již byla schvalována v minulém volebním období
a vznesl dotaz, zda se nejedná o stejný pronájem.
Starosta uvedl, že smlouva o pronájmu byla,
ale nikdy nebyl vyvěšen záměr o pronájmu a nebyla stanovena částka pronájmu. Částku pronájmu navrhuje stanovit na 1,- Kč/rok.
JS se dále vyjádřil, že by bylo vhodné starou
smlouvu o pronájmu vypovědět, nebo do nové
smlouvy o pronájmu uvést, že tato nová smlouva
nahrazuje původní.
Z krátké diskuse vyplynulo, že smlouva bude
doplněna o bod 4. v článku VIII., Závěrečná ustanovení, který bude mít následující znění: „Tato
smlouva nahrazuje nájemní smlouvu ze dne 17.
12. 2007“.
ZO schválilo pronájem pozemků i smlouvu
o nájmu.
Usnesení č. 11/07/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje pronájem části obecních pozemků, p.č.
1459, 1460, 1461, 1462 a 1465, v k.ú. Maršovice, (jedná se o parcely ve zjednodušené evidenci),
které tvoří parcelu 1459/3, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 6560 m2,
za účelem provozování fotbalového hřiště, pro TJ
Jezeřany-Maršovice, za částku 1,-Kč za rok.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 12/07/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o nájmu s TJ Jezeřany-Maršovice, jejímž předmětem je pronájem obecních
pozemků pod fotbalovým hřištěm.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Poté starosta informoval ZO o tom, že dne
19.10.2011 jednal na stavebním úřadě ohledně
stavebního řízení na stavbu „Víceúčelového sportovního hřiště“ s tím, že bude potřeba doplnit
projekt a bylo doporučeno uzavřít smlouvu o právu provést stavbu s TJ jako vlastníkem pozemků
na kterých bude stavba realizována. Proto zároveň předkládá ZO návrh této smlouvy.
ZO smlouvu schválilo.
Usnesení č.13/07/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
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do kdy a kde a v čl. 5. Bod 4, se pravděpodobně
jedná o tiskařskou chybu. Dále uvedl, že
MS (zaslal připomínky e-mailem) ve vyhlášce o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství doporučuje udělat výjimku u výkopových a stavebních prací u osob, které staví
novostavbu nebo rekonstruují stavbu určenou
k bydlení, a to po dobu např. 1 roku. U parkoviště doporučuje zvýšit poplatek na 100 Kč/měsíc
(50 Kč je dnes zanedbatelná částka). Obecně nedoporučuje požadovat po poplatnících čísla všech
svých účtů u peněžních ústavů, jak je uvedeno
u podnikatelů. Považuje to za nadbytečné, mnohdy mají podnikatelé hodně účtů a čísla účtů v zahraničí by nás nemusely zajímat.
Starosta uvedl, že co se týká výjimky, tak ta je
uvedena v čl. 8, bod 2). Problematikou poplatek
za vyhrazení trvalého parkovacího místa, resp.
právě vyhrazením místa se bude potřeba ještě zabývat, pokud někdo o takové místo požádá. Obec
nemá k dispozici konkrétní parkovací místa, proto
by možná bylo vhodné tento poplatek z vyhlášky
vypustit a doplnit ho až po upřesnění podmínek
pro zřízení parkovacího místa.
Co se týká účtů, je tato formulace použita dle
vzoru takové vyhlášky, mohlo by být uveden pouze jeden účet, v našich podmínkách se opravdu
povinnost nahlásit všechny účty může jevit jako
nadbytečná.
V následné diskusi bylo starostovi doporučeno stáhnout projednání obecně závazných vyhlášek a předložit je včetně navrhnutých doporučení
na příštím zasedání obecního zastupitelstva.

Usnesení č. 14/07/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi obce stáhnout projednání obecně závazných vyhlášek, dopracovat dle připomínek a předložit na příštím zasedání ZO.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 2 se zdrželo (RS, MH)
Ad. 10: Rozpočtový výhled na období
2012 až 2014
V souladu s ustanoveními zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“), musí obec mít zpracován rozpočtový
výhled. V ustanovení § 2 odst. 1) zákona se uvádí,
že finanční hospodaření územních samosprávných celků (pozn. obcí) a svazků obcí se řídí jejich
ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem.
Rozpočtový výhled pomocným nástrojem
územního samosprávného celku nebo svazku obcí
sloužícím pro střednědobé finanční plánování
rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce,
na který se sestavuje roční rozpočet. Při zpracování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového
výhledu.
Obec má zpracován rozpočtový výhled na období 2011 až 2012, proto je potřeba projednat
nový rozpočtový výhled.
JS navrhl, aby bylo uvedeno, že výhled je v tisícikorunách, což se obvykle dělá.
Starosta vyslovil souhlas s navrhovaným
řešením.
ZO vzalo rozpočtový výhled na vědomí.
Usnesení č. 15/07/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí Rozpočtový výhled na období 2012 až
2014.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 11: Návrh rozpočtu obce pro rok
2012
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Podle § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
musí být návrh rozpočtu nejméně po dobu 15
dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu
územního samosprávného celku zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední
desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Připomínky k návrhu
rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď písemně
ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně
na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh
rozpočtu projednáván.
Starosta k sestavování návrhu rozpočtu pro
rok 2012 uvedl, že při stanovení příjmů vycházel
z předpokládaného plnění rozpočtu 2011, při plánování výdajů vycházel z toho, že je potřeba šetřit
finanční prostředky na případné zahájení stavby
splaškové kanalizace. V návrhu není zapracován
přebytek hospodaření za rok 2011, protože je
předpoklad, že tento přebytek bude v plné výši
použit na splaškovou kanalizaci. Návrh rozpočtu
je rozepsán dle jednotlivých položek, které jsou
konkretizovány v rozpisu návrhu rozpočtu.
Uvedl akce, které jsou mimo výdaje běžného
rozpočtu:










nová autobusová čekárna v Jezeřanech
(na místě stávající) - částka 50.000,-Kč
pokračování v opravách dešťové
kanalizace
(Jezeřanská
strouha)
- 70.000,-Kč
výměna oken a oprava fasády v knihovně
(VÚB) – předpoklad žádost o dotaci Jmk
- 180.000,-Kč,
projekt veřejného osvětlení Panšula
- 20.000,-Kč
oprava křížů – v případě další dotace
od MMR - 50.000,-Kč
výsadba dalších stromů na dalších
místech v obci - 50.000,-Kč
realizace dětského hřiště v Maršovicích
- 80.000,-Kč
řešení krizových situací - 10.000,-Kč povinnost obce vyplývající ze zákona č.
118/2011 Sb., krizový zákon, kde § 25
odst. 1 je mimo jiné uvedeno, že obce
ve svých rozpočtech na příslušný rok
vyčleňují objem finančních prostředků
potřebný k zajištění přípravy na krizové
situace; kraje a obce dále ve svém rozpočtu
na příslušný rok vyčleňují účelovou
rezervu finančních prostředků na řešení
krizových situací a odstraňování jejich
následků,

Návrh rozpočtu bude dále předložen k projednání ve finančním výboru a minimálně 15 dní
před projednáním vyvěšen na úředních deskách.
ZO vzalo rozpočtový výhled na vědomí

Usnesení č. 16/07/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí Návrh rozpočtu obce pro rok 2012.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 12: Plnění usnesení z minulých
zasedání ZO
Splašková kanalizace - Usnesení č.
20/05/2011 - ZO J-M 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.
Jednání proběhla a probíhají (viz. bod 07 -
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Splašková kanalizace). S ohledem na doposud nevyjasněné skutečnosti ohledně získání dotace nebylo ke vzniku sdružení přistoupeno. Jsou možné
dvě varianty řešení:
a)
vyprazdňování zásobníku dle již podaných žádostí – každá obec bude realizovat stavbu samostatně, naše obec se bude spolupodílet
finančně na podílu na ČOV Loděnice v poměru
3:2, což představuje při rozpočtových nákladech
- Loděnice celkem 47.000.000,-Kč, z toho vlastní zdroje 6.000.000,-Kč (úvěr) a 4.700.000,-Kč
(půjčka SFŽP), celkem 10.700.000,-Kč, ČOV
27.000.000,-Kč, což je 57,5% a tedy z toho
3.450.000,-Kč (úvěr) a 2.703.000,-Kč (půjčka), při
poměru obyvatel 750:500 (3:2) by pak spoluúčast
naší obec činila 60%, tj. 2.070.000,-Kč na úvěru
a 1.622.000,-Kč na půjčce. O tyto částky by se potom navýšily rozpočtové vlastní zdroje naší obce –
nyní 3.534.000,-Kč (z rozpočtu obce), 9.000.000,Kč (úvěr) a 7.331.000,-Kč (půjčka od SFŽP).Při
předpokladu vysoutěžení ceny o 20 až 30% nižší
než jsou rozpočtové náklady by mohly být sníženy i vlastní zdroje obce a přínosem by mohla být
půjčka od VaK Znojemsko (viz. bod 7).
b)
Podání nové žádosti, potom přichází
do úvahy společná žádost, popř. postup společně
s ZSO VaK Znojemsko (investorství ZSO, ale s finanční účastí obce).
Splašková kanalizace - Usnesení č.
21/05/2011 - ZO J-M 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.
S majiteli pozemků nebylo doposud jednáno,
a to na základě doporučení zástupců INGAS, aby
výkup pozemků byl realizován až po skutečném
provedení příjezdové komunikace a čerpací stanice. Situace je komplikovaná i tím, že Jezeřanská
strouha byla v místě vyústění dešťové kanalizace
v Maršovicích v minulosti změněna („narovnána“) a v současnosti vede přes pozemky vlastníků.
V současné době bylo zahájeno stavební řízení na příjezdovou komunikaci k ČS 1.
Komunikace za kostelem - Usnesení č.
23/05/2011 - ZO J-M 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.
Dne 03.08.2011 byl zaslán e-mail jednateli
společnosti VESP, s.r.o., ohledně řešení smluvního stavu doposud bez odpovědi (viz. Zasedání ZO
č. 06/2011)
Opěrná zeď - Usnesení č. 25/05/2011 – ZO
J-M ve věci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Projekt rekonstrukce opěrné zdi“: b) ukládá
starostovi provést poptávkové řízení na dodavatele projektové dokumentace
Na základě konzultace dne 02.08.2011 s autory studie Posouzení stavu opěrné zdi Ing. Marcela
Migová, TOPGEO, závěr – bez zajištění přístupová cesty k opěrné zdi ze spodní strany je zbytečné
řešit problematiku rekonstrukce nebylo doposud
poptávkové řízení realizováno. Bude spíše potřeba jednat s vlastníky příslušných pozemků o možném přístupu a odkoupení částí pozemků.
Dům čp. 144 - Usnesení č. 27/05/2011 – ZO
J-M 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.
Bylo realizováno a projednáno na zasedání
ZO č. 06/2011.
Víceúčelové sportovní hřiště - Usnesení č.
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28/05/2011 – ZO J-M 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
Bylo realizováno a projednáno na zasedání
ZO č. 06/2011.
Schody u hřbitova v Maršovicích - Usnesení
č. 29/05/2011 – ZO J-M ukládá starostovi a místostarostovi provést zjištění ohledně zakoupení
materiálu a zajištění opravy schodů u hřbitova
v Maršovicích, do 31.10.2011
Opravu schodů provedl pan ………………..
a v současnosti je ukončena. Celkové náklady obce
činily cca 25.500,-Kč.
Přechod u školy - Usnesení č. 30/05/2011
- ZO J-M ukládá starostovi zjistit podrobnosti ohledně možnosti zřízení přechodu u školy,
do 30.09.2011.
Dne 25.07.2011 jsme obdrželi Vyjádření
PČR DI Znojmo ze kterého vyplývá, že přechod
zde zřídit lze za uvedených podmínek tj. (zřízení nástupních ploch, osvětlení patřičné intenzity, atd.). Budou následovat (listopad 2011) další
jednání ohledně stavu a provozu krajské silnice,
ve kterých bude problematika přechodu rovněž
nastolena.
Maršovice – sklepy - Usnesení č. 08/06/2011
- ZO J-M ukládá starostovi ve spolupráci se žadateli dotčených pozemků nechat zaměřit pozemky „Maršovice - sklepy“ pro prodej s tím, že
nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 1487/10
v k.ú. Maršovice a předložit návrh kupních smluv
do 31.12.2011.
Dne 12.10.2011 byl o spolupráci požádám
Ing. Pexa, který v minulosti prováděl zaměření
některých pozemků (rok 1996 a 2000) s tím, zda
bude možno jím vyhotovené geometrické plány
použít. Přislíbil zjistit možnosti v podkladech
katastrálního úřadu a dne 26.10.2011 uvedl, že
na prodej sklepu panu ……………. bude možno
starý geometrický plán použít.
Pan …………………. přenechal dne 19.10.2011
práva k odkoupení pozemků panu ……..
………………., který téhož dne požádal o odkoupení pozemků 1487/10 a části 1487/11 v k.ú. Maršovice za účelem rozšíření sousedního sklepa.
JS uvedl, že by bylo vhodné v žádosti specifikovat, na co hodlá zájemce pozemek odkoupit.
Rekonstrukce a pronájem domu čp. 144
- Usnesení č. 14/06/2011 – ZO J-M ukládá starostovi obce předložit návrh na případnou rekonstrukci a pronájem domu č.p. 144 do příštího
zasedání ZO.
Dům č.p. 144 nepotřebuje žádnou zásadní
rekonstrukci byty by mohly být nadále pronajímány. Za posledních 10 let (2001 až 2011) bylo
na nájemném vybráno 364.846,-Kč a výdaje
na opravy činily 154.867,-Kč. Největší položky
v roce 2001 - plynofikace + kotle na plyn (57.000,Kč), 2002 – oprava elektroinstalace v suterénu,
připojení kotlů (31.000,-Kč) a v roce 2009 výměna oken v 1. patře (47.000,-Kč) a oprava topení
(7.500,-Kč a v roce 2010 4.500,-Kč).
Po vystěhování rodiny …………… (do konce
listopadu 2011) bude možno pronajmout oba dva
byty.
Starosta se dotázal ZO na návrhy ohledně
pronájmu obecních bytů.
Místostarosta se vyjádřil ve smyslu, zohlednit
i skutečnost, že se již v minulosti někteří z občanů
dotazovali na možnost pronájmu obecních bytů,
ale obec v té době nedisponovala žádnými volnými byty.
JS uvedl, že toto by nemělo být kritériem pro
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stanovování budoucího nájemníka. Je potřeba
zohlednit i jiné skutečnosti. Jednou z možností je
např. pronajmout obecní byty mladým rodinám,
které staví v obci nové rodinné domky a využily
by tyto byty jako dočasné bydlení na dobu třeba
2 – 3 let.
MH se vyjádřil, že by bylo vhodnější mít nájemníka na delší časový úsek, který by možná rád
částečně investoval do oprav bytů.

Ad. 13: Zpráva starosty
Inventarizace
Je potřeba projednat provedení inventarizace majetku a závazků obce za rok 2011, která
musí být provedena dle inventarizační vyhlášku
č. 270/2010 Sb. Starosta uvedl, že vypracoval
a schválil Směrnici č. 1/2011, pro inventarizaci
majetku a závazků a předložil ZO Plán inventarizace na rok 2011 a Příkaz k provedení inventarizace v roce 2011, s tím že tyto jsou v souladu
s inventarizační vyhláškou.
ZO vzalo plán a příkaz ne vědomí.
Usnesení č.17/07/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí Plán inventarizace na rok 2011 a Příkaz k provedení inventarizace v roce 2011, s tím
že v souladu s těmito dokumenty bude provedena inventarizace majetku a závazků obce za rok
2011.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Veřejnoprávní smlouva o výkonu působnosti
na úseku obecní policie
Starosta předložil ZO návrh smlouvy ohledně měření rychlosti a odchytu psů s Městem Moravským Krumlovem, informace o tomto zazněla
na setkání starostů dne 19.10.2011 v Moravském
Krumlově. Je potřeba zvážit, zda budeme tyto
služby využívat. Úhrada za služby by byla prováděna, jen pokud by si obec službu objednala.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu působnosti na úseku obecní policie s městem Moravský Krumlov.
Hlasování:
1 pro – 7 (BS, MH, RS, RP, PE, JS, SH) proti
– 0 se zdrželo
Udělení licence společnosti ADOSA a.s.
na provozování veřejné linkové osobní dopravy
na lince 513 a budoucnost ubytovny řidičů
Společnost ADOSA a.s. požádala o licenci
na provozování linky 513, kterou by měla provozovat od nových jízdních řádů (11.12.2011).
Obec v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů, vydala vyjádření, že nemá
žádných připomínek k uvedené žádosti o udělení
licence. Společnost TOURBUS, která provozuje
linku v současnosti, neměla již o tuto linku zájem.
Starosta uvedl, že dne 26.10.2011 telefonicky
hovořil o možnosti využití nocležny řidičů ve VÚB
s předsedou představenstva společnosti ADOSA
a.s. (Ing. Luboš Hedija). Ing. Hedija požádal o trpělivost s tím, že se společnost ADOSA a.s. si věc
promyslí a sdělí obci své stanovisko.
Dne 20.09.2011 se uskutečnilo jednání s ředitelem společnosti TOURBUS ohledně pronájmu
ubytovny řidičů a úhrady nákladů 62.000,-Kč
za spotřebovanou energii v roce 2010. Následně telefonicky (dne 11.10.2011) bylo přislíbena
úhrada dlužné částky, která však doposud provedena nebyla. Předběžně bylo domluveno, že ze
strany společnosti bude ubytovna začátkem prosince vyklizena a prostory předány obci.
ZO vyjádření k žádosti o licenci schválilo.
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Usnesení č. 18/07/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje vyjádření k žádosti o udělení licence
na linkovou osobní dopravu společnosti ADOSA
a.s., jejímž předmětem je linka 513 (Modřice –
Němčičky – Jezeřany-Maršovice).
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Dále starosta uvedl:
Seznámil ZO s přípisem ohledně příspěvku
na financování systému IDS JMK na rok 2012
s tím, že příspěvek pro rok 2012 bude činit 50,- Kč
na jednoho obyvatele. Dle statistických údajů ČSÚ
má obec ke dni 1.1.2011 760 obyvatel, takže výše
příspěvku bude činit 38.000,- Kč a bude zahrnut
do rozpočtu na rok 2012.
V souvislosti přípravy nových jízdních řádů
(od 11.12.2011) zaslal připomínky k lince 446
(Loděnice - Mor. Krumlov), tak, aby tato linka
lépe vyhovovala požadavkům občanů pracujících
v Pohořelicích a žáků dojíždějících do ZŠ Loděnice.
Odpadové hospodářství
Ve dnech 29. a 30.09.2011 byla shrnuta
skládka Šlesova zmola. Službu provedla společnost Štěrkopísek Bratčice, s.r.o. čelním kolovým
nakladačem KNB 250, za částku cca 12.000,-Kč.
Dne 05.10.2011 se uskutečnil sběr pneumatik a elektrozařízení, svoz byl proveden následně
dne 06. a 07.10., společností SITA CZ a.s.. Úhrada byla provedena v souladu s platnou smlouvou
a ceníky (elektrozařízení zdarma, pneumatiky
3,30 Kč za kg). Byly sebrány cca 2 tuny pneumatik. Cena za sběr včetně přistavení kontejnerů
a dopravy činila cca 25.000,-Kč.
Ve dnech 10. až 14.10.2011 se uskutečnil sběr
velkoobjemového odpadu, faktura od SITA CZ,
a.s., nebyla doposud předložena.
V souladu s ustanovením § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, skončilo obci
povolení k nakládání s nebezpečným odpadem,
obec podala 12.10.2011 žádost o vydání souhlasu
a dne 20.10.2011 obdržela rozhodnutí odboru ŽP
MěÚ Moravský Krumlov o souhlasu k nakládání
s nebezpečnými odpady. Sběr a svoz nebezpečného odpadu se v souladu se zákonem uskutečňuje
2x za rok a uskutečňuje ho společnost SITA CZ,
a.s.
JS se dotázal na celkové náklady obce na sběr
a svoz komunálního odpadu s ohledem na výši
sazby místního poplatku za odvoz odpadu.
Starosta uvedl, že skutečné náklady obce
na sběr a svoz komunálního odpadu jsou uvedeny
v příloze obecně závazné vyhlášky, na základě které je stanovena sazba poplatku. Jedná se o částku,
která je stanovena a základě skutečných nákladů
obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. Náklady na jednu osobu za rok 2010 činí
470,- Kč.
JS navrhl stanovit sazbu poplatku pro rok
2012 ve výši uvedené částky 470,- Kč.
Nabídka pojistného programu – od společnosti EZ INVEST, s.r.o.
Na základě smlouvy o výhradním zastoupení v oblasti pojišťovnictví, kterou má obec
uzavřenou se společností EZ INVEST, s.r.o. byla
touto společností dne 24.10.2011 předložena
Nabídka pojistného programu. Obec má stávající
pojistné u Kooperativy (16.936,-Kč ročně) a u Generali (4.202,-Kč ročně). Celkové pojistné činí
21.138,-Kč.
Podklady pro vypracování nabídky na pojištění majetku bylo předáno sedmi pojišťovacím ústavům, nejnižší roční pojistné nabídla Kooperativa
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(17.812,-Kč).
ZO schválilo nabídku na změnu pojištění.

Usnesení č.19/07/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje na základě Nabídky pojistného programu od společnosti EZ INVEST, s.r.o. vypovědět
stávající pojistnou smlouvu č. 1512307669 u společnosti Generali Pojišťovna, a.s. a přepracovat
pojistnou smlouvu u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. na pojištění za částku 17.812,-Kč při
pojistné ochraně v požadovaném rozsahu a požadovanými limity plnění.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Vyčištění Jezeřanské strouhy
Ve dnech 20. a 21.10.2011 společnost MiKo
Neslovice provedla vyčištění části Jezeřanské
strouhy. Pracovníky obce bylo provedeno oplocení
místa vyústění dešťová kanalizace v Maršovicích
v délce cca 20 metrů po obou stranách strouhy.
Náklady na vyčištění činily 42.000,-Kč, protože bylo provedeno vyčištění v délce 80 metrů
místo původních 60). Náklady na oplocení, které
je možno později rozebrat a použít jinde, činily cca
15.000,-Kč
Autobusová čekárna
Dne 12.10.2011 byla dodavatelem Lukáš Obereiter instalována autobusová čekárna
u kostela, za cenu 30.786,-Kč, včetně dopravy
a montáže.
Dne 10.10.2011 byly na zastávkách v Jezeřanech osazeny 2 lavičky pro cestující za cenu
7.056,-Kč.
Herní prvky – náves Jezeřany
Dne 11.10.2011 se uskutečnilo veřejné ústní
jednání ohledně územního rozhodnutí o změně
využití území (požární nádrž na ostatní plochu)
a územního rozhodnutí o umístění stavby „Úprava návesní plochy – dětské hřiště“. Následně byla
stavebním úřadem vydána územní rozhodnutí.
Na jaře 2012 bude ještě provedena úprava terénu
a dosadba stromů a keřů.
Údržba veřejných prostranství
Byla prodloužena smlouva s úřadem práce
na 2 pracovní místa v rámci VPP do 30.11.2011.
V období od 01.09.2011 byly realizované práce úklid veřejných prostranství, přeložení chodníku
v Maršovicích, oprava komunikace Pérka, oplocení části Jezeřanské strouhy, nátěry bran a oplocení na hřbitovech.
Dne 12.10.2011 byl k rideru zakoupen od agroservisu Holý zametací kartáč za 33.500,-Kč
na úklid veřejných prostranství a chodníků.
Kultura
V následujícím období se uskuteční dne
17.11.2011 - setkání se seniory v KD, dne
23.12.2011 se uskuteční Živý Betlém a umístění vánočního stromu před OÚ (prosinec 2011)
a Mgr. Petr Eckl připraví Kulturní kalendář na rok
2012.
Jako každý rok byla podepsána licenční
smlouva o veřejném provozování s OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním,
o.s. na reprodukci hudebních děl (veřejný rozhlas)
za autorskou odměnu 1.622,-Kč. Smlouvu předložil starosta ZO ke schválení.
ZO smlouvu schválilo.
Usnesení č. 20/07/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje licenční smlouvu (VP_2011_128434)
o veřejném provozování s OSA - Ochranný svaz
autorský pro práva k dílům hudebním, o.s., jejímž
předmětem je reprodukce hudebních děl v místním rozhlase.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Příští zasedání ZO
Příští zasedání ZO se uskuteční ve čtvrtek
08.12.2011 v 18.00 hod.

Ad. 14: Diskuse
V diskusi zaznělo následující:
Starosta uvedl, že obdržel žádost o slečny ………………….. (podepsané dalšími občany)
o zpevnění komunikace p.č. 1362/9, žadatel by
finančně zajistil techniku a obec by financovala
dopravu a materiál. Předpokládané náklady by
byly cca 10.000,- Kč.
Starosta dále uvedl, že obec ještě v rámci rozpočtu vyčleněny peníze na opravu komunikací,
takže není problém toto zrealizovat.
Z následné diskuse vyplynulo, že podklad
bude zrealizován se stavební sutě a horní vrstva
bude štěrková.
ZO souhlasilo s navrhovaným řešením.
Paní ………………….. se dotázala se na způsob údržby obecního chodníku vedle jejího domu
v zimním období.
Starosta uvedl, že tento problém se bude snažit odstranit pomocí zaměstnanců obce.
Ad. 15: Závěr
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným
občanům za účast a ukončil zasedání v 21:30 hod.
Ing. Petr Slavík v.r., starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jan Slavík v.r.
Radek Podhrázký v.r.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 08/2011 konaného
dne 08.12.2011
Starosta Ing. Petr Slavík zahájil zasedání zastupitelstva obce (ZO) v 18:04 hod. Přivítal členy
ZO a přítomné spoluobčany a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatoval
přítomnost nadpoloviční většiny členů ZO, podle
prezenční listiny je přítomno 8 členů ZO, 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)
RŠ se omluvil z důvodu nemoci

Ad. 1: Úvod, zahájení
Starosta seznámil ZO s programem zasedání
ZO a navrhl program doplnit o bod
4 d) E.ON Servisní, s.r.o. – žádost o vyjádření k územnímu souhlasu a Smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu, ke stavbě „Jezeřany, přípojka NN, č.p.
101, Badinová“ s ohledem na skutečnost, že žádost byla na obec doručena až 01.12.2011.
K návrhu na doplnění programu nebyly
připomínky.
Usnesení č. 01/08/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje doplnění návrhu programu Zasedání zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 08/2011
o bod 04. d) E.ON Servisní, s.r.o. – žádost o vyjádření k územnímu souhlasu a Smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu ke stavbě „Jezeřany, přípojka NN, č.p.
101, Badinová“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Dále starosta uvedl, že v pozvánce na dnešní
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zasedání se stala písařská chyba, když v bodu 04.
a) bylo chybně uvedeno p.č. 1487/11 ale správně
patří p.č. 1487/3.
K doplněnému programu nebyly připomínky
a program byl schválen.

Usnesení č. 02/08/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje následující program Zasedání zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 08/2011:
1. Úvod, zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Vyjádření ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
4. Žádosti občanů a organizací
a) Jan Ulreich - žádost o odkoupení obecních
pozemků p.č. 1487/10 a části pozemku p.č.
1487/3, v k.ú. Maršovice
b) Soňa Bindzarová – žádost o odkoupení
části obecního pozemku p.č. 911/70 v k.ú.
Maršovice
c) změna dopravního značení – Jezeřany,
Výhon
d) E.ON Servisní, s.r.o. – žádost o vyjádření
k územnímu souhlasu a Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu, ke stavbě „Jezeřany,
přípojka NN, č.p. 101, Badinová“
5. Pronájem obecních bytů
6. Pronájem místností v budově č.p. 165
(knihovna)
7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti jednotky SDH obce na rok
2011
8. Splašková kanalizace
9. Obecně závazné vyhlášky obce
a) č. 01/2011, o místním poplatku ze psů
b) č. 02/2011, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
c) č. 03/2011, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
10. Páteřní cyklostezka Krumlovsko-Jevišovicko
– vybavení stezky - odpočívky a informační
tabule
11. Rozpočtové opatření č. 4/2011
12. Rozpočet obce pro rok 2012
13. Plnění usnesení z minulých zasedání ZO
14. Zprávy - starosta (předsedové výborů)
15. Diskuse
16. Závěr
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 02: Určení zapisovatele
a ověřovatele zápisu
Starosta určil jako zapisovatele místostarostu
a navrhl jako ověřovatele zápisu PE a SH. Ze strany ZO nebyly k navrženým ověřovatelům připomínky ani žádné jiné návrhy.
Usnesení č. 03/08/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 08/2011
Mgr. Petra Eckla a Mgr. Svatavu Hájkovou.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 03: Vyjádření ověřovatelů zápisu
z minulého zasedání zastupitelstva obce
Ověřovatelé zápisu konstatovali, že zápis
z minulého zasedání ZO byl řádně zveřejněn a nebylo k němu žádných připomínek.
Usnesení č. 04/08/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere

říjen - prosinec

na vědomí vyjádření ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce, Ing. Jana Slavíka
a Radka Podhrázkého, že zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 07/2011,
konaného dne 27.10.2011 byl řádně vyvěšen
na úřední desce a nebyly vůči němu uplatněny
žádné připomínky.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 04: Žádosti občanů a organizací
a)
Jan Ulreich - žádost o odkoupení obecních pozemků p.č. 1487/10 a části pozemku p.č.
1487/3, v k.ú. Maršovice
Místo původního žadatele požádal o odkoupení pozemků pan Jan Ulreich a chce koupit i pozemek p.č. 1487/10, který chce využít za účelem
rozšíření sousedního sklepu. Předložil i plánek,
který je v souladu se zachováním původního rázu
daného místa.
Záměr obce prodat uvedené pozemky byl
řádně vyvěšen na úřední desce ve dnech 28.06. až
15.07.2011. Žádní další zájemci se nevyjádřili ani
nepředložili svoje nabídky. Zájem ostatních vlastníků sklepů na odkoupení pozemků trvá.
Starosta dále uvedl, že ZO svým Usnesení č.
08/06/2011, ze dne 15.09.2011 vyslovilo nesouhlas s prodejem pozemku p.č. 1487/10. Navrhl,
na základě předložené žádosti (s upřesněním záměru na využití pozemku - rozšíření sklepa), aby
ZO prodej tohoto pozemku schválilo.
ZO nemělo připomínky a prodej byl schválen.
Usnesení č. 05/08/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
souhlasí s prodejem části obecních pozemků p.č.
1487/3 a pozemku p.č. 1487/10, v k.ú. Maršovice,
panu Janu Ulreichovi, poté co upřesnil svůj záměr, jak naloží s uvedeným pozemkem.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Následně ZO uložilo starostovi připravit podklady pro uskutečnění prodeje pozemků „Maršovice – sklepy“.
Usnesení č. 06/08/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi provést ve spolupráci se žadateli
zaměření pozemků „Maršovice – sklepy“ a připravit k projednání kupní smlouvy s jednotlivými žadateli, do 31.03.2012.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b)
Soňa Bindzarová – žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 911/70 v k.ú.
Maršovice
Žadatelka vlastní pozemek p.č. 911/14, zahrada, v k.ú. Maršovice. Tuto zahradu by ráda
rozšířila cca o 11 metrů a šířku zahrady. Uvedená
část pozemku není využívána, obec nemá záměr
pozemek využívat. Případný prodej neomezuje
okolní pozemky.
K žádosti nebyly připomínky a záměr byl
schválen.
Usnesení č. 07/08/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr prodat nemovitost – část pozemku p.č. 911/70, ostatní plocha, v k.ú. Maršovice,
cca 150 m2.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c)
Změna dopravního značení – Jezeřany,
Výhon
V ulici na Výhon v Jezeřanech jsou umístěny zákazové dopravní značky (ve špatném stavu)
Zákaz vjezdu vyznačených vozidel (traktory a nákladní vozidla). Byla předložena žádost tyto značky vyměnit za značky Průjezd zakázán.
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RP, BS navrhli obnovit pouze stávající značky,
neboť návrh změny podané žadatelkou by v tomto případě nebyl vhodný.
Starosta informoval ZO, že již na minulých
zasedáních ZO bylo diskutováno téma dopravní
značení v obci a obec má v plánu dopravní značení postupně obnovovat, tak, jak již bylo v některých případech učiněno v letošním roce. Navrhl,
posoudit dopravní značení v celé obci. Případnou
změnu dopravního značení bude potřeba projednat popř. nechat vyjádřit příslušnými správními
orgány – odbor dopravy, dopravní inspektorát.
ZO nemělo připomínky a uložilo starostovi se
věcí zabývat.

Usnesení č. 08/08/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi provést kontrolu dopravního
značení v obci a navrhnout provedení změn či doplnění, do 31.03.2012.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
d)
E.ON Servisní, s.r.o. – žádost o vyjádření k územnímu souhlasu a Smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu, ke stavbě „Jezeřany, přípojka NN, č.p.
101, Badinová“
K novostavbě rodinného domu (původní č.p.
101) na pozemku st.133, k.ú. Jezeřany má být realizována přípojka NN.
ZO nemělo připomínky.
Usnesení č. 09/08/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu s E. ON
Distribuce, a.s., na realizace stavby s názvem „Jezeřany, přípojka NN, č.p. 101, Badinová“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 05: Pronájem obecních bytů
Na základě diskuse na minulém zasedání ZO,
bylo provedeno od 14.11 2011 do 07.12.2011, nabídkové řízení na pronájem dvou obecních bytů.
Byly zveřejněny písemnosti - Nabídka na pronájem obecních bytů (v domu č.p. 144) ohledně
pronájmu dvou bytových jednotek, Kritéria výběru a formulář Žádosti o pronájem bytu. Uvedené písemnosti byly dne 14.11.2011 vyvěšeny
na úřední desku a zveřejněna informace o záměru pronájmu uvedených bytů. Zájemci, kteří své
žádosti adresovali obci v minulosti, byli o tomto
informováni písemně.
Byly podány a přijaty 2 žádosti, konkrétně
od Adély Ivančové, bytem Jezeřany-Maršovice
272 a Zuzany Fialové, bytem Masarykovo náměstí 142/10, Dolní Kounice. Dle kritérií výběru získaly žádosti 31 resp. 23 bodů ze 42 možných.
S ohledem na výsledek nabídkového řízení
bude jednáno se žadatelkami o uzavření nájemní
smlouvy.
MS se dotázal, zdali se žadatelé vyjádřili,
o jaký z těchto dvou bytů mají zájem.
Starosta informoval, že Adéla Ivančová vyjádřila zájem o menší byt a Zuzaně Fialové je v podstatě jedno, který byt ji bude nabídnut.
RP se dotázal na cenu třetího bytu, který je
nyní ještě v užívání. Uvedl, že je třeba zvážit výši
nájmu všech tří bytů, aby v budoucnu nedošlo
k případným sporům.
Starosta uvedl, že u nově pronajímaných
bytů se jedná o zcela nové nájemní smlouvy. Při
případném zvýšení nájemného bytu, který je součástí budovy MŠ a nájemné zpravuje příspěvková
organizace ZŠaMŠ, by toto navýšení muselo být
projednáno s nynějším nájemníkem.
Starosta uvedl, že by se obec mohla domluvit
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na úpravě nájemních podmínek spolu s budoucími pronajímateli, neboť např. baterie, výmalba
atd. nejsou v dobrém stavu. ZO by mohl navrhnout snížení nájemného v případě, že pronajímatelé doloží provedené práce na jednotlivých
bytech.
MS se vyjádřil, že tyto skutečnosti by měly
být uvedeny v nájemních smlouvách.
JS se dotázal, proč byly některé místnosti
např. WC zahrnuty do ostatní plochy a ne do obytné, když tyto plochy normálně patří do obytných.
Starosta uvedl, že není nutné tyto plochy zahrnovat do obytných ploch, s ohledem na pasport
bytu a jejich nynější stav.
ZO nemělo další připomínky a schválilo nabídkové řízení.

Usnesení č. 10/08/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje nabídkové řízení na pronájem obecních
bytů (v domu č.p. 144), které proběhlo ve dne
14.11.2011 až 07.12.2011.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 11/08/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí, že na základě nabídkového řízení
na pronájem obecních bytů bude jednáno a popř.
uzavřeny nájemní smlouvy s paní Adélou Ivančovou a paní Zuzanou Fialovou, za podmínek zveřejněných v nabídkovém řízení.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
ZO uložilo starostovi zabývat se cenou
nájemného.
Usnesení č. 12/08/2011
ZO ukládá starostovi prověřit cenu pronájmu
bytu v mateřské škole MŠ a sjednotit podmínky
pronájmu obecně, do 31.03.2012.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Mgr. Květoslava Bílová požádala, aby ZO pamatovalo na již zmiňované oddělení nájemních
bytů, (pozemků užívaných nájemníky) a školního
areálu oplocením a zároveň zabezpečení celého
areálu školy..
Dále upozornila na skutečnost, že na obecní
byty je pouze jeden vodoměr a je nutno vzít tuto
skutečnost v potaz vůči budoucím nájemníkům
a popř. instalovat ještě jeden vodoměr.
Z krátké diskuse vyplynulo, že nový vodoměr
lze nainstalovat, pokud to bude technicky možné
a tím oddělit reálnou spotřebu vody jednotlivých
bytů.
Ad. 06: Pronájem místností v budově č.p.
165 (knihovna)
Na základě žádosti společnosti Tourbus, a.s.
bude ukončena nájemní smlouva a je potřeba
rozhodnout jak s uvedenými místnostmi naložit.
Případný pronájem uvedených místností je vhodné pro využití objektu a příjmu obce z pronájmu.
Proto by bylo vhodné zveřejnit záměr pronajmout
uvedené místnosti.
RP se dotázal, zda-li společnost ADOSA, která bude novým provozovatelem linky 513 má zájem o pronájem těchto prostor.
Starosta uvedl, že tato společnost zájem
o pronájem těchto prostor nemá, avšak zájem vyslovili samotní řidiči, kteří budou pracovat u společnosti ADOSA a dále slečna ……. …………., která
by v těchto prostorách ráda provozovala kadeřnické služby.
ZO nemělo další připomínky a záměr byl
schválen.
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Usnesení č.13/08/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr pronajmout dvě místnosti cca 25
m2 v objektu nemovitosti č.p. 165, nacházející se
na pozemku p.č. st. 28, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Maršovice, o výměře 436 m2.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 07: Smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje –
na výdaje na zabezpečení akceschopnosti
jednotky SDH obce na rok 2011
Na základě usnesení č. 1545/11/Z 24 ze dne
22.09.2011 byla obci poskytnuta dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 1.390,-Kč
na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH
obce na rok 2011, konkrétně cestu na školení
a refundace mzdy členů jednotky SDH na odbornou přípravu strojníku, která proběhla ve dnech
17.03. a 18.03.2011 a za jednotku SDH obce se
školení zúčastnili 2 členové. Náklady obce činily
1.837,-Kč.
ZO bez připomínek přijetí dotace a smlouvu
schválilo.
Usnesení č. 14/08/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na zabezpečení
akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2011,
ve výši 1.390,-Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 15/08/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, číslo 10886/11/OKH,
jejímž předmětem je účelová neinvestiční dotace
na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH
obce na rok 2011.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 08: Splašková kanalizace
Na základě žádosti SFŽP ohledně připravenosti obce k výstavbě splaškové kanalizace byla
ve spolupráci se společností AP INVESTING, s.r.o.
vypracována odpověď, která byla dne 14.11.2011
zaslána na SFŽP. O uvolnění žádostí ze zásobníku
doposud rozhodnuto nebylo.
MS se dotázal, zdali navržený harmonogram
realizace, který byl zaslán na SFŽP je reálný, tzn.
započetí výstavby konec roku 2012 a konec výstavby rok 2014.
Starosta uvedl, že navržený harmonogram
vychází z doporučení společnosti AP INVESTING,
s.r.o.
ZO nemělo k odpovědi připomínky a schválilo ji.
Usnesení č.16/08/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje text přípisu VYJÁDŘENÍ K DALŠÍMU
POSTUPU – „JEZEŘANY-MARŠOVICE – KANALIZACE“, AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 10048951, zaslaného na SFŽP.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Dále starosta ZO předložil návrh Smlouvy
o spolupráci, ve které je smluvně podchycen vztah
mezi naší obcí a obcí Loděnice ohledně ČOV. Současný finanční podíl naší obce, vychází z rozpočtovaných nákladů na vybudování ČOV (25.545.124,Kč) a z toho z částky odpovídající vlastního podílu
obcí na realizaci akce (4.965.778,-Kč), při poměru
60:40, představuje částku 2.979.000,-Kč.
V tomto bodě se rozvinula diskuse, ve které
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RP uvedl, že je nutno brát v potaz, že naše obec
se bude podílet 60% nákladů na stavbu ČOV, ale
mělo by se smluvně ošetřit, aby obec Jezeřany-Maršovice měla také 60% kapacity z celkové
kapacity ČOV. Mohlo by se v budoucnu stát, že
v obci Loděnice bude provedena rozsáhlá výstavba a obec Jezeřany by v budoucnu již neměla možnost dalšího připojení právě z důvodu kapacity
tak, jak se to již stalo v některých jiných obcích.
Dále byla diskutována celková výše podílu,
kde se MS vyjádřil, že obec Loděnice vlastně bude
investorem ČOV a naše obec se bude pouze připojovat. V této oblasti vidí nepoměr vynaložených
prostředků 60:40.
Starosta informoval ZO, že celý projekt ČOV
počítá s obcí Loděnice i Jezeřany-Maršovice
a ČOV nelze funkčně dále rozšířit na větší kapacitu. Nemělo by dojít k situaci, že obec Loděnice
postaví COV pouze na svoji kapacitu a po případném vybudování v naší obci by se ČOV rozšířila
kapacitně tak, aby pokryla i naši obec.
Dále MS uvedl, že smlouva o spolupráci mezi
obcí Loděnice a Jezeřany-Maršovice je napsána
jednostranně a nevýhodně pro obec Jezeřany-Maršovice. Vůbec např. neřeší, zdali naše obec
bude spoluvlastníkem COV. Ve smlouvě je dále
uvedeno, že pouze obec Loděnice dělá výběrové
řízení a obec Jezeřany-Maršovice se tohoto výběrového řízení vůbec neúčastní. Mezi základní
podmínky spolupráce obcí podle návrhu smlouvy
patří schválení dotace pro obec Loděnice, ale nikoli pro obec Jezeřany-Maršovice, přitom návrh
smlouvy zavazuje naši obec k úhradě podílu společných nákladů na investici. Doporučil smlouvu
neschvalovat a ještě se touto smlouvou zabývat.
RP se dotázal, kdo bude provozovatelem
ČOV. Z diskuse vyplynulo, že v této oblasti
se jedná o otazník, není ještě jisté, kdo bude
provozovatelem.
JS upozornil, že smlouva obsahuje několik
nepřesností a chyb.
ZO nemělo dalších připomínek a návrh usnesení neschválilo.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o spolupráci a společných
investicích při realizaci projektu zpracovaného
na výstavbu kanalizace a ČOV v obci Loděnice.
Hlasování:
0 pro – 7 proti – 1 (PS) se zdržel
ZO přijalo následující usnesení.

Usnesení č. 17/08/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi jednat se zástupci obce Loděnice o doplnění Smlouvy o spolupráci a společných
investicích při realizaci projektu zpracovaného
na výstavbu kanalizace a ČOV v obci Loděnice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Starosta dále uvedl:
Změna projektové dokumentace spočívající
v úpravě stoky „A – F“ vychází z nesouhlasného
stanoviska vlastníků pozemků (…………………….)
k realizaci stoky přes jejich pozemek v rozsahu
současného projektu. Po vzájemné výměně názorů, konzultaci s projektantem, by mohlo dojít
ke kompromisnímu řešení, spočívající v tom,
že stoka „A – F“ bude vedena co možná nejblíže
k hranici pozemku (ochranné pásmo strouhy),
za předpokladu souhlasu správce toku Obce Malešovice a vynechání čistících vpustí. V tomto
duchu by měla být upravena i smlouva o smlouvě budoucí s vlastníky pozemku s doplněním, že
obec bude souhlasit s demontovatelným oplocením pozemku, akce bude realizována v tomto
období (v případě přesunu do budoucnosti změna
projektu). Náklady na změnu projektu představují
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cca 15.000,-Kč.
V krátké diskusi byly projednány možné změny projektu navrhnuté společností INGAS, s.r.o.
ZO nemělo dále připomínky a změnu projektu schválilo.

Usnesení č. 18/08/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje změnu projektové dokumentace „Splaškové kanalizace Jezeřany-Maršovice“, spočívající
v úpravě stoky „A – F“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Dále starosta uvedl další skutečnosti týkající
se splaškové kanalizace:
22.11. - Valná hromada ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko, kde v rámci rozpočtu byla
schválena půjčka naší obci na realizaci stavby
splaškové kanalizace ve výši 1.500.000,-Kč. Půjčku lze přesunout do dalšího roku, popř. požádat
o další půjčku v následujících letech.
30.11. - jednání s Ing. Jelínkem (AP Investing, s.r.o.) ohledně dalšího postupu při administraci žádosti a vyřizování náležitostí týkající se
dotace ze SFŽP.
Starosta předpokládá, že v lednu či začátkem
února by se konalo zasedání ZO týkající se zejména splaškové kanalizace, do té doby bude potřeba
připravit podklady pro organizace výběrových
řízení na zhotovení zadávací dokumentace pro
výběr dodavatele stavby a autorský dozor projektanta při realizaci stavby, organizace výběrového
řízení na dodavatele stavby a na činnost odborného technického dozoru v období realizace stavby.
Ad. 09: Obecně závazné vyhlášky obce
a)
č. 01/2011, o místním poplatku ze psů
b)
č. 02/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
c)
č. 03/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Na základě doporučení z minulého ZO byly
některé připomínky zapracovány a nejasné formulace upřesněny, pokud to bylo možné. Některá
ustanovení byla vynechána či formulována jinak,
ale poté co byly vyhlášky zaslány ke kontrole
na MV ČR, na odbor dozoru, bylo starostovi doporučeno použít formulace tak, jak jsou uvedeny
ve vzorových vyhláškách vypracované MV.
Dne 06.12.2011 uskutečnil návštěvu obce
pracovník MV ČR, odbor dozoru, JUDr. Janků,
který provedl konzultaci a metodické pomoci,
na základě které byly vyhotoveny poslední verze
OZV, které starosta ZO předložil.
Dne 29.09.2011 se starosta zúčastnil školení KÚ JMK ohledně místních poplatků, jejich
vybírání a vymáhání. Bylo mu doporučeno, aby
obec vydala vyhlášky nové tak, aby mohly platit
od 01.01.2012.
Následně ZO projednalo jednotlivé OZV (zejména s ohledem na výši poplatků):
Starosta objasnil stanovení poplatku ze psů,
když za prvního psa bude 100,-Kč (důchodci
80,-Kč) a za každého dalšího 150,-Kč (důchodci
120,-Kč)ZO vyhlášku schválilo.
Usnesení č. 19/08/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Jezeřany-Maršovice č. 01/2011, o místním poplatku
ze psů.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
K vyhlášce o místních poplatcích za domovní
odpad se vyjádřil JS a vznesl připomínku na mož-
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nost stanovení výše poplatku na 480,-Kč s ohledem na náklady obce. SH se vyjádřila ve stejném
duchu. Většina členů ZO vyslovila souhlas s navrženou částkou ve výši 470,-Kč, která odpovídá
výši nákladů za odpad za rok 2010 a proto nedošlo
k návrhu na změnu výše poplatku oproti navrženým 470,-Kč.
ZO vyhlášku schválilo.

Usnesení č. 20/08/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2011, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně přílohy.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 1 (SH) se zdržel
Dále byla v ZO diskutována vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
V obci je dostatek míst, která jsou veřejným prostranstvím a někteří občané je dlouhodobě využívají k uskladnění různých materiálů. Starosta
uvedl, že tato skutečnost se bude muset řešit.
ZO vyhlášku schválilo.
Usnesení č. 21/08/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Jezeřany-Maršovice č. 03/2011, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství, včetně přílohy
č. 1 a č. 2.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 10: Páteřní cyklostezka KrumlovskoJevišovicko – vybavení stezky - odpočívky
a informační tabule
Mikroregionu Moravskokrumlovsko byla
poskytnuta dotace na výstavbu jednotlivých cyklistických zastavení Páteřní cyklostezky Krumlovsko-Jevišovicko a v tomto roce budou realizovány
3 zastavení a jedno z nich v naší obci. Je potřeba,
aby se naše obec spolupodílela na financování
akce ve výši 23.850,-Kč. Dále bude potřeba realizovat připojení odpočívky k silnici.
Na základě vypracované technické zprávy
vydal MěÚ Moravský Krumlov, odbor výstavby
a územního plánování územní souhlas s provedením ohlášení stavby.
JS navrhl možnost, aby ZO vzalo v potaz
myšlenku vybudování WC v této lokalitě ve spolupráci s farností. Jak návštěvníci farnosti, tak
i případní turisté by toto jistě uvítali. Z krátké diskuse vyplynulo, že o WC by se zde mohlo uvažovat po realizaci kanalizace popř. opatřit chemické
WC, což s sebou nese značné náklady.
ZO nemělo připomínky a realizaci odpočívky
a spoluúčast schválilo.
Usnesení č.22/08/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje realizaci stavby „Páteřní cyklostezky
Krumlovsko-Jevišovicko, Vybavení stezky - odpočívky a informační tabule“ na pozemku p.č.
1216/60, k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 23/08/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje spoluúčast obce ve výši 23.850,-Kč
na realizaci stavby „Páteřní cyklostezky Krumlovsko-Jevišovicko, Vybavení stezky - odpočívky
a informační tabule“, kterou zajišťuje Mikroregion Moravskokrumlovsko.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 11: Rozpočtové opatření č. 4/2011

říjen - prosinec

V rámci plnění rozpočtu byly nebo by měly
být realizovány příjmy a výdaje, které nejsou
v rozpočtu zohledněny, proto byl ZO předložen
návrh RO č. 4/2011, ve kterém jsou zejména
zohledněny v příjmech i výdajích - dotace, které
obec obdržela v tomto roce (MMR, JMK, VPP)
a navýšeny příjmy u kterých byl rozpočet překročen - pronájem KD, prodej pozemků, EKOKOM,
apod. nebo sníženy - správní poplatky, poskytování služeb).
Ve výdajích byly některé sníženy (pokud nedošlo k jejich čerpání nebo nebyly čerpány v plné
výši) - oprava lesní cesty, příspěvek na dojíždějící
žáky, přeúčtovány na jiné položky - dotace z obce
jednotlivým žadatelům, autobusová čekárna,
oprava křížů nebo navýšeny – nákup stolů do KD,
kartáč pro reader, PHM, cestovné.
ZO nemělo připomínky a RO schválilo.

Usnesení č. 24/08/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2011.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Starosta uvedl, že do konce roku 2011 může
dojít k příjmům či výdajům, které nejsou v rozpočtu dostatečně uvedeny, proto je potřeba aby
ZO pověřilo starostu s provedením RO č. 5/2011,
který je předloží ZO na příštím zasedání ZO.
ZO nemělo připomínky a pověření schválilo.
Usnesení č. 25/08/2011
Zastupitelstvo
obce
Jezeřany-Maršovice schvaluje starostu jako odpovědnou osobu
ke schválení Rozpočtového opatření č. 5/2011.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 12: Rozpočet obce pro rok 2012
Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 byl projednán na zasedání ZO dne 27.10.2011 a byl
ve dnech 01.11.2011 do 08.12.2011 zveřejněn
a vyvěšen na pevné i elektronické úřední desce.
K jeho sestavení se starosta vyjádřil již na minulém zasedání ZO, byl sestavován s ohledem
na ekonomickou situaci a na potřebu šetřit finanční prostředky na případnou realizaci splaškové kanalizace v obci.
K návrhu rozpočtu, který byl zveřejněn, nebyly vzneseny žádné návrhy ani připomínky.
Starosta dále uvedl, že navrhuje úpravu příjmů a výdajů rozpočtu pro rok 2012, s ohledem
na navýšení příjmů o již stanovený příspěvek
na výkon státní správy a příspěvek na školství,
obojí pod pol. 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 229.000,-Kč,
ve výdajích následovně:
par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly z částky 1.470.000,-Kč na částku 1.620.000,-Kč z toho
pol. 5171 Oprava a udržování z částky
70.000,-Kč na 120.000,-Kč
pol. 6121 Budovy, haly a stavby z částky
1.400.000,-Kč na 1.500.000,-Kč,
par. 3314 Činnosti knihovnické z částky
252.000,-Kč na částku 73.000,-Kč, z toho
pol. 5171 Opravy a udržování z částky
180.000,-Kč na částku 1.000,-Kč, převedení
na par. 3613 pol. 5171,
par. 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků z částky 47.000,-Kč
na částku 55.000,-Kč, z toho
pol. 5175 Pohoštění z částky 2.000,-Kč
na 10.000,-Kč,
par. 3613 Nebytové hospodářství z částky
5.000,-Kč na částku 235.000,-Kč, z toho
pol. 5171 Opravy a udržování z částky 5.000,Kč na 235.000,-Kč, která je tvořena z převodu
částky 180.000,-Kč z par. 3314 (výměna oken
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a oprava fasády VÚB) a přidání částky 50.000,-Kč
(na změnu vytápění VÚB)
par. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň z částky 314.000,-Kč na částku 334.000,-Kč,
z toho
pol. 5169 Nákup ostatních služeb z částky
50.000,-Kč na 70.000,-Kč, na připojení odpočívky
cyklostezky u kostela.
Dále oproti návrhu budou opraveny nepřesnosti, když místo
par. 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu patří par. 3729 Ostatní nakládání s odpady
(8.000,-Kč) a chyby psaní, když místo
par. 3729 Rekultivace skládky patří správně
Ostatní nakládání s odpady (40.000,-Kč) a v rozpisu rozpočtu je v poznámce par. 5153 pol.5153
patří místo textu vytápění KD text vytápění VÚB.
Přebytek hospodaření z roku 2011 (FINANCOVÁNÍ pol. 8115) nebude zatím použit v rámci
rozpočtu, ale pokud to bude situace vyžadovat,
bude převeden a použit ve výdajích na stavbu
splaškové kanalizace - par. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol. 6121
Budovy, haly a stavby. O jeho výši bude ZO informováno na příštím zasedání ZO.
MS jako předseda finančního výboru informoval ZO, že finanční výbor zasedal dne 04.12.2011
ohledně rozpočtu obce pro rok 2012. Finanční
výbor doporučuje ZO schválit rozpočet ve znění
navrhovaných doporučení (3 připomínky):.
- doplnit do rozpočtu položku uvádějící přebytek hospodaření z minulých let
Starosta navrhl, že přebytek bude uveden
ve FINANCOVÁNÍ.
- navýšit výdaje na drobný hmotný dlouhodobý majetek na položce 5137 par. 3392 na částku
20.000,- na úkor položky 5154 par. 3314.
Starosta navrhl, aby částka 10.000,- byla přesunuta z par. 2321 položka 5171
- sjednotit výdaje na vytápění KD pouze
na položce 5153 par. 3392, v návrhu rozpočtu
jsou na tento účel určeny položky 5153 ve dvou
par. 3314 a 3392.
Starosta uvedl, že na tuto skutečnost byl již
upozorněn a jedná se pouze o tiskařskou chybu,
která byla napravena.
Starosta navrhl ZO hlasovat o rozpočtu obce
pro rok 2012 jako celku, včetně všech uvedených návrhů, ZO s návrhy souhlasilo a rozpočet
schválilo.

Usnesení č. 26/08/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočet obce pro rok 2012.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 13: Plnění usnesení z minulých
zasedání ZO
Splašková kanalizace - Usnesení č.
10/07/2011 - ZO J-M ukládá starostovi vypracovat vyjádření ohledně podané žádosti do Operačního programu Životního prostředí na projekt
„Jezeřany-Maršovice – kanalizace“ a text odpovědi předložit na příštím zasedání ZO.
Projednáno v bodu 8 – Splašková kanalizace.
Obecně závazné vyhlášky - Usnesení č.
14/07/2011 - ZO J-M ukládá starostovi obce
stáhnout projednání obecně závazných vyhlášek,
dopracovat dle připomínek a předložit na příštím
zasedání ZO.
Projednáno v bodu 9 – OZV.
Ze strany ZO nebyly žádné dotazy či
připomínky.
Ad. 14: Zpráva starosty
Starosta přednesl zprávu
od 28.10.2011 do 07.12.2011

za

období
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Účast na jednáních
01.11.2011 - Den malých obcí (Vyškov),
MMR – dotační tituly jako v roce 2011, novelizace
zákona o veřejných zakázkách (transparentnost,
korupce), příprava novelizace zákona o obcích
(nakládání s majetkem obce).
14.11.2011 - Veřejná diskuse k problematice
výstavby Bioplynové stanice v Moravském Krumlově – dopravní zatížení silnice procházející přes
naší obec
22.11.2011 - Valná hromada ZSO Vodovody
a kanalizace Znojemsko – schválení půjčky ve výši
1,5 mil. Kč na stavbu splaškové kanalizace.
29.11.2011 - Školení KÚ JMK – místní poplatky – náležitosti OZV, stanovování poplatků,
administrace, vybírání a vymáhání.
29.11.2011 - Členská schůze ZSO Moravskokrumlovsko – realizace projektu odpočívky Páteřní cyklostezky Moravskokrumlovsko-Jevišovicko
ZO diskutovalo problematiku výstavby BPS
v Moravském Krumlově s tím, že pokud by měla
být doprava vstupních surovin realizována přes
naši obec, mělo by to negativní vliv na životní
prostředí v obci, na stav komunikace a s ohledem
na skutečnost, že je stav komunikace ve špatném
stavu, měla by takové zvýšení dopravy vliv na poškozování majetku občanů – domů v blízkosti
silnice.
ZO uložilo starostovi napsat nesouhlasný dopis ZM Moravský Krumlov.

Usnesení č. 27/08/2011
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi zaslat nesouhlasný názor na výstavbu bioplynové stanice v Moravském Krumlově Zastupitelstvu města Moravský Krumlov.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Realizované projekty
Zpevnění obecní komunikace p.č. 1362/9, k.ú.
Jezeřany provedeno v týdnu od 09. do 12.11.2011
– náklady na materiál a dopravu 11.204,-Kč
Jednání ohledně stavu komunikace – silnice
III.třídy
Přeloženého setkání se nakonec dne
25.11.2011 zúčastnil pouze zástupce SÚS oblast
Znojmo, vedoucí provozního úseku Josef Fukač,
pokračování jednání bude v pátek 09.12.2011
za účasti dopravního inženýra DI Znojmo Ing. Jiřího Latnera.
Kultura
Setkání seniorů - se uskutečnilo dne
17.11.2011, účast cca 100 občanů, vystoupení
živé hudby, pohoštění - náklady cca 15.000,-Kč
Setkání pěveckých sborů -19.11.2011, finanční podpora obce
Předání podkladů pro Zpravodaj obce
(do 12.12.2011), do 15.12.2011 – podklady pro
kulturní kalendář Moravskokrumlovska na 1.
čvrtletí 2012
Příští zasedání ZO
Pravděpodobně ve čtvrtek 26.01.2012
v 18.00 hod.
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Ad. 14: Diskuse
V diskusi zaznělo následující:
Mgr. Květoslava Bílová informovala ZO, že
realizace zakázky oken na ZŠ ještě nebyla zcela
ukončena, neboť i přes veškeré urgence realizační
firmy nebyly dodány některé venkovní parapety
a žaluzie.

7ġÌ.5É/29ë.21&(57
který se koná v nedČli 8. ledna 2012 v 16 hodin
v kostele svatých Cyrila a MetodČje
v JezeĜanech-Maršovicích.

Ad. 15: Závěr
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným
občanům za účast a ukončil zasedání v 21:45 hod.

Zazní výbor koled a vánoþních písní
Ing. Petr Slavík v.r., starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Petr Eckl v.r
Mgr. Svatava Hájková v.r.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

starých þeských mistrĤ.
Vstupné dobrovolné.
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75. výročí kostela sv. Cyrila
a Metoděje v JezeřanechMaršovicích
V letošním a příštím roce si náš filiální kostel připomněl
a připomene významná 75. výročí – letos uplynulo 75 let od zahájení
stavby a v příštím roce vzpomeneme 75 let od jeho svěcení. Netřeba
připomínat, jak významným počinem byla stavba vlastního kostela
v českých vesnicích – tehdy ještě samotných Jezeřanech a Maršovicích
– v době vypjatého německého nacionalismu a v čase ohrožení mladé
a křehké československé demokracie (tehdy patřila loděnická farnost
do říše a Jezeřany a Maršovice byly přifařeny do Dolních Kounic).
Tohoto výmluvného gesta našich předků bychom si všichni měli
vážit, neboť znamenalo mnoho pro zachování české identity obyvatel
Jezeřan-Maršovic a zároveň je v něm třeba spatřovat přihlášení se
ke kořenům našeho Evropanství. Kostel významnou měrou přispěl
ke sloučení obou vesnic v roce 1960. Odkazem nám všem může
být vědomí našich kořenů a národní tradice, kterou se naši otcové
přihlásili k cyrilometodějskému odkazu počátků našich národních
dějin.

Kalendárium událostí:
1936

Maršovický rodák Martin Ruibar (odstěhoval se
do Moravského Krumlova) se rozhodl postavit
na památku svého padlého syna pro tehdy ještě
samostatné obce Jezeřany a Maršovice filiální kostel.
Byla založena Kostelní jednota JAN, která byla
pověřena řízením stavby kostela.
24. srpen
zahájena stavba kostela
20. září
slavnostní svěcení základního kamene
29. listopad kostel dostavěn, poprvé se rozeněly zvony
1937
2. května
slavnost svěcení kostela brněnským biskupem
Dr. Josefem Kupkou, odpoledne udílena svátost
biřmování
František Ekl
 Kostel sv. Cyrila a Metoděje

 Svěcení základního kamene

říjen - prosinec

11

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Zima je, zima je, každý
se raduje …

Jak se těším na Vánoce (žáci ZŠ)

Tak toto pořekadlo už také přestává být pravdou.
Už i pro ty děti. V posledních letech se do zimního
kabátu obléká pouze škola, školka a některá okna
domů na vesnici, jen ale zimní výzdobou. Sáňky
a lyže jsou tady u nás potřeba opravdu málo, a tak
čas těch pravých zimních dětských radovánek se moc
nenaplňuje. Snad se ale ti naši nejmenší přece jen
dočkají a tu zimu si alespoň trošku užijí. Ale teď už
do školy. Od posledního zpravodaje uteklo už dost
vody, tak abyste měli představu, co se ve škole a školce
dělo, děje a bude v nejbližších dnech dít.
První a druhý týden v říjnu se ve školce a škole
konaly ,,Drakiády“. Těm tedy opravdu počasí přálo
i s potřebným větrem a jak všem draci létali nebo
jaké krásné si děti vyrobily, si mnozí z vás mohli
prohlédnout na fotografiích na obecním webu. V pátek
21. října nás opět navštívilo maňáskové divadélko
Horákových z Hodonína s výchovnou a velice pěknou
pohádkou ,,Krtek a princezna“. I tentokrát se všem
pohádka moc líbila. Stejně jako drakiádám počasí přálo
i ,,Slavnostem světel“, které se konaly 8. listopadu,
hned po podzimních dílničkách ve školce, kde děti
spolu s rodiči oblékly školku do krásného podzimního
kabátu. Zahrada kolem školky se rozsvítila
nádhernými různobarevnými světýlky, dýňáčky
i lampiony. Po splnění všech úkolů na stanovištích se
strašidýlky a po obdržení sladkých odměn se všichni
vydali lampionovým průvodem po krásně osvětlené
zahrádce a skončili u táboráku opékáním buřtíků.
18. listopadu žáci vyráběli pod vedením pracovnice
DDM v Moravském Krumlově vánoční dárečky. 5.
prosince se byli ve školce a ve škole podívat čerti
s Mikulášem, zda nemáme nějaké zlobivce. A i když
se paní učitelky moc divily, nikoho čerti neodnesli,
tak to asi nebude ještě tak hrozné! Školáci si potom
ozdobili mikulášské a čertovské perníčky a podívali
se na pěknou čertovskou pohádku. V pekle jsme se
ocitli ještě jednou 9. prosince, kdy jsme společně –
MŠ Loděnice, naše školka a prvňáci, druháci a třeťáci,
navštívili divadelní představení ,, Návštěva v pekle“
v Mor. Krumlově. No a v těchto dnech se už škola
chystá na vánoční dílničku, kam si může kdo chce přijít
a vyrobit si nějakou vánoční ozdobičku a nasát tak
prvotní vánoční atmosféru.Ta vyvrcholí na tradičních
vánočních besídkách, které budou 15. 12. ve školce
a 20. 12. ve škole. Zde se představí úplně všechny děti
a žáci a dají tak svým blízkým jeden z prvních dárečků
letošních Vánoc.
A my všechny zaměstnankyně základní a mateřské
školy se k tomuto dárku připojujeme. Přejeme Vám
Všem krásné a klidné prožití vánočních svátků, pod
stromkem tu největší kopu zdraví a ten nový rok 2012
ať je také klidný, úspěšný, bez stresů a špatných zpráv!
Na shledanou v roce 2012!
Květoslava Bílová, ředitelka školy

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic
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Prameny k dějinám
Jezeřan – Maršovic IV.
Milí čtenáři,
v letošním posledním čísle našeho Zpravodaje předkládám
několik poznámek z nejstarší školní kroniky jezeřanské školy založené
v roce 1883. Myslím, že není třeba komentovat, jadrné zápisy učitelů
a řídících. Zápisy jsou převzaty z části Dějiny obce a nejdůležitější
události.
Roku 1123 byly obce Jezeřanská a Maršovská přifařeny do Loděnice.
Roku 1185 dne 10. prosince byla v okolí vsi Jezeřan
krutá bitva mezi Kunrádem a Přemyslem svedena, kdež od obou stran přes 4000 mužů padlo.
Aby se však pohřbíti mohli, hodilo se jich 10 – 20
do jedné jámy.
Roku 1594 připadly Jezeřany opatství Strahovskému
a toto opatství přenechalo podíl tento Staro-Brněnskému založení jeptišek jménem (Marie Saal)
k čemuž statek Vranišovický náležel.
Silnice Štandorfem vedená byla asi r. 1840 založena,
lesem před 55 lety zbudována, mohla také skrze
Maršovice v Jezeřany vedena býti, kdyby toho času
představenstvo Maršovské, když se měla ohledně
stavby silnice žádost podati, podpis bylo nezamítlo.
Roku 1880 a 1881 padaly v obou obcích a okolí veliké kroupy a mnohé škody způsobily.
Roku 1881 právě na Pannu Marii totiž na svátek
Nanebevstoupení Panny Marie strhl se takový liják
asi o půl třetí odpoledne, že v malé chvíli byla
celá dědina ve vodě. Na dolní straně hrozilo veliké nebezpečí, skoro ve všech nižších domech byla
voda dílem ve světnicích, dílem ve stájích atd.
Velkou škodu mnozí sousedé utrpěli.
Nejstarší člověk v Jezeřanech jest František Janderka
s přízviskem Kašpírek, rodem z Maršovic jsa 88 let stár.
Den 5. duben 1885 zvostane celé obci pamětným
dnem, jelikož byl slavnostní večer k tisícileté
památce úmrtí sv. Metoděje uspořádán.
K večeru bylo na 3 hranice dříví na kopec
ku sv. Marku nanošeno, které pak zapáleny byly, na to
stříleno z hmoždířů a hudba nad naší dědinou
se rozléhala.
Slavnost tato trvala do 10ti hodin večer.
To ještě zaznamenati dlužno, že po této slavnosti večerní u Frant. Pelikána radního
z neopatrnosti oheň vypukl, hned ale se
pomocí Jana Hendrycha, jenž k odpočinku se
chystal, zamezil.
Dne 24. dubna 1885 navrženo od představeného p.
Jana Vencla, aby se dítky školní na Jiřího při prohlížení a ohledání sádovců po hranicích a vyložení
památných kamenů súčastnily, což se také stalo.
Asi 25 žáků vedených od řídícího školy p. K.
Ellera shromáždilo se u prvního sádovce na cestě k
Loděnici, kdež první položen byv přes sádovec 3 na
památku proutkem, že chodil po hranicích, obdržel.
První, jenž proutkem obdržel byl Václav Pelikán, syn
Frant. Pelikána z Jezeřan.
František Vala předseda místní školní rady
jedl ještě dne 2. srpna 1885 čerstvé třešně ze stromu.
Začátkem května r. 1885 hodně namoklo a od té
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doby nepršelo celých sedm neděl, tak že po celém okolí a skoro na celé Moravě veliký nářek povstal.
… Též toho roku [1885] bylo v Maršovicích tolik třešní a vůbec
všeho ovoce, že málo kdo pamatuje takovou úrodu.
Třešně na stromech uschly. Lid Maršovský
utržil na 1500 zl. za ovoce.
Roku 1886 dne 6. ledna napadlo sněhu do rána,
že lidé z domů nemohli vycházet, se ale druhého dne napadlo ho ještě více. Sníh tento zůstal
do 20. března, pak rozpouštělo ponenáhlu; na
to byl mráz a po celé dědine klouzačka.
Roku 1889 bylo tolik housenek, že jak jarního tak ostatního ovoce tuze málo bylo.
Míra hrušek stála 4.70.
1895.
Dne 15. května o ½ 12té hodině dopoledne byl bolestnou
zprávou zdejší nadučitel Karel Eller překvapen.
Syn jeho Karel maje 20. rok, odcházeje z nádenický.
aby se před deštěm ukryli, do Loděnice s pole, byl
bleskem zabit. Oděv, který měl na sobě, byl tak roztrhán, že nebylo znáti, jsouli to jeho šaty čili ne.
Dne 28. července 1893 vysvěcen byl na kněze syn zdejšího
nadučitele p. Karla Ellera, pan P. Vladimír Eller a první
mši svatou odbýval dne 6. srpna t. r. za účastenství
9 kněží a bohoslovců.
První jeho místo obdržel v Blansku.
Dne 1. října 1906 odešel na trvalý odpočinek p. nadučitel Karel Eller. který zde od r. 1877 působil.
Za jeho správcovství vystřídalo se 11 podučitelů. z nichž
poslední Jaroslav Gottwald jmenován byl zatím
správcem školy.
Hned 1. října přišel nový učitel Bedřich Štěrbáček
z Čermákovic, studoval v Brně.
P. nadučitel K. Eller byl ještě ze staré školy. Studoval
2 roky učitelský kurs ve Vídni a sloužil za 40 zl. roční
služby, celkem sloužil 44 let.
Vychoval celé generace a tak při odchodu uspořádali mu
občané slávu. 22. IX. večer dostaveníčko. Celá obec byla
vzhůru. Veliký lampionový průvod (60) s hudbou v čele
ubíral se z hostince p. Pelikána ku škole. Tam se průvod
malebně zastavil a hudba zahrála koncertní kus. Po
přestávce vyšel p. naduč. a tu starosta p. Trop poděkoval mu
za všechnu práci jim a škole věnovanou, načež pak
p. nadučitel poděkoval za přízeň sobě i svým dětem poskytovanou.
Hudba hrála ještě 2 kusy a pak šel průvod dále k
kmotrám svěcených praporů, což se mělo státi násl. den.
Druhý den byla sloužena synem p. naduč. P. Vladimírem
v Loděnici slavná mše při které s kazatelny přečetlo se
pochvalné uznání biskupského ordinariátu svědčící p. naduč.
Rovněž c. k. zemská školní rada mu pochvalné uznání
udělila. Od místodržitelství dostalo se mu záslužné
medaile… Odpoledne pořádán ve škole baufiet
k němuž dostavila se celá rodina a pozván byl celý výbor.
Z hostů dostavil se p. c. k. inspektor, p. hejtman se prací
omluvil.
Ve věku 64 let, tělesně úplně zachovalý, odstěhoval
se dne 24. října 1906 do Třebíče, svého rodiště, kdež si
koupil dům, aby jeho 2 malé dítky (10 a 11 leté) mohly
choditi do školy… Po práci milé jest odpočinutí.
Zemřel 9. února 1920 a pochován
12. 2. svým synem P. Vladimírem. R. i. p.
Petr Eckl

říjen - prosinec

 P. Vladimír Eller

 Rodina řídícího Ellera
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3. bienále
Setkání pěveckých sborů
v Jezeřanech-Maršovicích
Pomyslným vrcholem letošní hudební sezóny souboru
CANTAMUS CORDE bylo bezesporu třetí bienále setkání pěveckých
sborů, které se - jak doufáme - již nastálo zabydlelo v kulturním
kalendáři naší obce.
V sobotu 19. listopadu 2011 zavítaly do Jezeřan-Maršovic dva
mikrobusy, které přivezly letošní hostující soubory: žďárský FONS,
chrámový sbor Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a brněnský
ENSEMBLE VERSUS, komorní soubor pro duchovní hudbu. Program
jsme tentokrát zahájili netradičně v Loděnicích, kde byl hostům
představen farní kostel sv. Markéty. Po prohlídce se soubory přesunuly
do Jezeřan-Maršovic a po drobném občerstvení v kulturním domě,
spěchali všichni na rozezpívání a zkoušky do kostela sv. Cyrila
a Metoděje. V 17 hodin začala hlavní část setkání, kterou byla veřejná
prezentace sborů v podobě koncertu duchovní hudby. Jako první se
představil náš Smíšený pěvecký sbor CANTAMUS CORDE JezeřanyMaršovice o.s. pod vedením sbormistra Bohuslava Heikenwäldera.
Sbor přednesl skladby B. Korejse, M. Duruflé, J. A. Komenského,
J. Ruttera a J. Gruodise. Pak již chrámový prostor ovládli hosté.
Nejprve soubor FONS pod vedením sbormistrů Miroslavy Smékalové
a Leoše Drahotského. Zazněly skladby J. S. Bacha, Z. Lukáše, G.
Younga, A. Tučapského a P. Baslera. Skvělý výkon FONSu vzbudil
zasloužený potlesk a odezvu. Posledním účinkujícím byl soubor
ENSEMBLE VERSUS, který řídil Dr. Vladimír Maňas. Kompozice J.
Vaeta, B. Martinů, A. Pärta, P. de la Rue, J. desPreze a A. Brucknera
interpretoval sbor naprosto brilantně, takže si zasloužil dlouhotrvající
aplaus. Koncert završil přednes společné skladby, beatifikačního
hymnu Marca Frisiny Aprite le porte a Cristo. Po skončení koncertu
pokračovalo setkání pohoštěním a neformálním posezením
v kulturním domě. Dobrá nálada všech účastníků svědčila o tom, že
se akce zdařila, hosté odjížděli domů až v nočních hodinách.
Pevně věříme, že se letošní setkání pěveckých sborů všem
účastníkům i návštěvníkům líbilo a doufáme, že nám zachovají svou
věrnost. Děkujeme především našim hostům za to, že pozvání k nám
přijali, a že nám představili část ze svého umění. Setkání je pro náš
soubor vždy velikou vzpruhou a motivací k další činnosti. Rovněž
děkujeme Obci Jezeřany-Maršovice nejen za finanční podporu. Náš
dík patří rovněž Římskokatolické farnosti Loděnice za poskytnutí
duchovního prostoru pro koncert. Díky společnosti Rajhradské
klášterní jsme mohli posedět nad sklenkou výborného vína, i jí
tedy patří náš dík. Vřelé díky i všem našim příznivcům. Se všemi se
těšíme na viděnou při již čtvrtém bienále setkání pěveckých sborů
v Jezeřanech-Maršovicích na podzim 2013!
Za Smíšený pěvecký sbor CANTAMUS CORDE Petr Eckl

 FONS Žďár nad Sázavou

 ENSEMBLE VERSUS Brno

Poděkování ročníku 1961
Nevím, kdy jsem naposledy psal do J-M zpravodaje, jsem tu
zrovna ve vánoční čas roku 2011. Vážení občané, chci se s Vámi
podělit o několik dojmů z našeho školského srazu ročníku 2011.
Náš sraz se uskutečnil v sobotu 15.10.2011 v bývalé hospodě
v Jezeřanech. Bylo to po dlouhých letech od roku 1996. Velikou
zásluhu na tomto srazu má moe kamarádka paní Květoslava Bílová
– ředitelka místní školy a můj kamarád Milan Procházka, dnes žijící
v obci Syrovice. Kamarádi díky!
Děkuji též pánům pánům kantorům Jiřímu Nenadalovi a Josefu
Hronkovi. Též děkuji paním učitelkám Daně Vaňkové a Jaroslavě
Dohnalové za jejich osobní účast.
Musím poděkovat i panu Vítězslavu Formanovi za vynikající
večeři. Dík patří i panu Janu Horníkovi z Loděnic za hudební produkci.
Dík patří i sestrám Geyerovým za obsluhu výčepního pultu. Dík
patří i Pavlu Kárníkovi za dodávku piva a Jeníkovi Hájkovi za výběr
dobrého vína. Děkuji též skoro sousedovi panu Milanu Pelikánovi
za výběr hudby, jenž konzultoval s Jeníkem Horníkem.
Ihned vysvětlím. Paní učitelky byly ke svému věku malinko
indisponovány chůzí a tudíž se nám tanečníkům, s grácií jim vlastní,
omluvily. O to víc a krásně zpívaly. Děkuji i „našemu pěveckému
sboru“ za důstojné rozloučení se, v závěru večera, s našimi kantory.
Kamarádi a kamarádky ve finále jsme my i kantoři byli „naměkko“.
Děkuji Vám za dárky pro ně, jimiž jsme je též uctili.
Byt to krásný večer a proto ať je v našich vzpomínkách co nejdéle.
Přejí Vám všem veselé Vánoce a totéž přeji obyvatelům této vesnice.
Poslední zpráva pro ročník 1961. Za padesát let znovu na „place“!
Sepsáno v hospodě U hřiště 16.10.2011.
S velkou úctou k Vám Fanóš Berger z Jezeřan
„ Někdy příště …“

 CANTAMUS CORDE
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TJ JezeřanyMaršovice ročník
2011/2012 –
podzimní část
Naše TJ přihlásila v letošním ročníku tři
družstva do okresních soutěží. Nejmladší
hráči startují v soutěži „Žáci 7+1“ sk.B,
dospělí mají dvě mužstva a to „A“ a „B“ tým.
Hráči „béčka“ startují ve IV.třídě skupiny „B“
a hráči „áčka“ již druhou sezónu v „OP“, která
má nyní název po sponzorovi a to „HOSTAN
OP“.

2x: Václav Šles, Radek Šles, Vlastimil
Burjan
1x: Michal Bíla, Jan Šles, Vít Ostrovský
Žluté karty:
6x: Jan Machala, Radek Šles
4x: Vlastimil Burjan
Muži „A“ skončili po podzimu s jedním
předehraným zápasem na pěkném 6 místě.
Ze 14 zápasů 6x vyhráli, 3x remízovali
(jediné tři body ze hřišť soupeřů) a 5x odešli
poraženi, při skóre 30:31.
Všechna naše tři mužstva skončila
podzimní část soutěže s pasivním skóre,
takže hráčúm popřejeme, ať jim to lépe střílí

v jarních kolech a ať si přinejhorším udrží
umístění, jaké získali po podzimní části
soutěže. Jarní část by měla začít 1.dubna
příštího roku.
Na závěr bychom chtěli popřát všem
hráčům, funkcionářům, divákům a také všem
občanům šťastné a veselé Vánoce a všechno
nejlepší v novém roce 2012. S hráči se
sejdeme v roce 2012 na prvním tréninku
03.01. a Vás všechny ostatní srdečně zveme
na XIV. sportovní ples, který se uskuteční
03.02.2012.
Radek Šles

Nyní k výsledkům jednotlivých družstev:

„Žáci 7+1“
Šanov : J-M 9:3, J-M : Hostěradice 1:6,
Jiřice : J-M 3:4, J-M : Vlasatice 2:2, J-M :
Bohutice 3:1, J-M : Šanov 1:6, Bohutice : J-M
0:4, Hostěradice : J-M 1:3, J-M : Jiřice 3:0,
Vlasatice : J-M 5:3,
Střelci branek:
11x: Bohuslav Lang,
7x: Martin Šír,
5x: Dominik Novotný,
1x: Martin Tomis, Filip Hamala, Jan
Mičánek a Tomáš Pokora
Nejmladší fotbalisté hrají první rok
v žákovské soutěži a stojí si vcelku dobře,
protože z 10 zápasů 5x vyhráli, 1x remízovali
a 4x zůstali poraženi. Získali 16 bodů, při
skóre 27:33.

Muži „B“
J-M : Petrovice 0:1, Skalice : J-M 4:6,
J-M : Miroslav 6:3, Dobřínsko : J-M 1:0,
J-M : Vedrovice 1:3, Rybníky : J-M 2:0, J-M :
Olbramovice 1:7, Hostěradice : J-M 4:1, J-M
: Jamolice 1:1, J-M : Tavíkovice 5:2, Trstěnice
: J-M 4:0, J-M : Suchohrdly 2:0, Petrovice :
J-M 3:0, Branišovice : J-M 1:1,

 „A“ mužstvo, stojící zleva: Vlastimil Novotný, Michal Galáš, Michal Novotný, Vlastimil Burjan, Michal
Bíla, Radek Galáš, Radek Šles, Radek Šles
pod nimi: Milan Šles, Jan Machala, Tomáš Soukop, Vít Ostrovský, Václav Šles, Jan Šles
ležící: Petr Becha

Střelci branek:
5x: Jan Šles, Jan Kohout
4x: Tomáš Soukop, Michal Kampas
2x Richard Hájek, Karel Orlíček
1x Vít Ostrovský, Milan Hájek
Rezervní tým skončil na 10. místě. Ze
14 zápasů naši fotbalisté 4x vyhráli, 2x
remízovali a 8x prohráli, při skóre 24:36.

Muži „A“
Rakšice : J-M 4:0, J-M : Višňové 2:1,
Šanov : J-M 2:2, J-M : Blížkovice 1:3, J-M :
Božice 1:2, Dobšice : J-M 5:1, J-M : Miroslav
2:0, IE Znojmo : J-M 1:1, J-M : Suchohrdly
4:1, Přímětice : J-M 3:3, J-M : Oleksovice
5:2, Bohutice : J-M 4:1, J-M : M.Krumlov 4:1,
J-M : Rakšice 3:2,
Střelci branek:
8x: Michal Novotný
7x: Jan Machala
6x: Milan Šles

říjen - prosinec

 Mladší žáci, stojící zleva: Nikola Vodičková, David Čech, Bohuslav Lang, Martin Šír, Martin Tomis, Jan
Smetana, Dominik Novotný, František Novotný
pod nimi: Tomáš Pokora, Vladimír Pokora, Jakub Vokurka, Vilém Eckl, Filip Hamala, Jan Mičánek
ležící: Jakub Pavlíček
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Setkání seniorů 2011
Setkání se konalo za podpory zastupitelstva obce, ale záměr se natolik zalíbil některým
ženám, že samy aktivně pozvaly všechny důchodce a připravily i pohoštění (výborné koláče
a chlebíčky).
Společného setkání se zúčastnila téměř stovka dříve narozených spoluobčanů naší obce,
kteří si v běhu všedních dní, našli čas a přišli se setkat a pobavit se svými vrstevníky. Jejich
dobrou náladu podpořilo Trio Šohaji, ve složení Alena a Jožka Rapáčovi a Jindra Kotek.
Moravské písničky střídaly české a zazněly i písničky Milana Chladila a Yvety Simonové.
Každý z přítomných si mohl zazpívat svoji oblíbenou písničku a samozřejmě nesměl chybět
ani tanec.
Odpoledne proběhlo v příjemné atmosféře a věříme společně s „organizačním výborem“,
že se podobné setkání uskuteční i v příštím roce.

Společenská
kronika
od 1.10.2011 do 31.12.2011

 Životní jubilea
50 let
Miroslav Vlček
Vít Badin
Marie Sedláková
Zdeňka Stejskalová
60 let
Dagmar Břeňová
75 let
František Dvořák
80 let
Bohuslav Janů
Marie Janů
Božena Svobodová
91 let
Marie Fráňová

 Setkání seniorů

Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší
a pevné zdraví do dalších let.

 Úmrtí
Marie Balogová
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou
soustrast.

 Pohyb obyvatelstva
Přistěhovali se 4 občani
Odstěhoval se 1 občan
Zemřel 1 občan
K 31.12.2011 mají Jezeřany-Maršovice
760 obyvatel
Jezeřany: 460
Maršovice: 300
Muži: 395
Ženy: 365
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