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ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Vážení spoluobčané,
v době velikonočních svátků se Vám
jako každý rok dostává do rukou další číslo
obecního zpravodaje. Letos na podzim to
bude už 20 let, co se k vám dostalo první
číslo. Zpravodaj vychází čtyřikrát ročně
a snažíme se Vám přinášet informace
z obce, z jednání obecního zastupitelstva,
z historie, ale i současnosti. Věřte, že není
jednoduché si najít čas a při svých ostatních
povinnostech, připravit příspěvek, který by
mohl být zveřejněn a měl by co říci i ostatním
spoluobčanům. Proto bych chtěl poděkovat
dlouhodobým přispěvatelům Mgr. Květoslavě
Bílové a dětem základní a mateřské školy,
pod vedením jejich učitelek, kteří nám
přinášejí zajímavé informace ze školy a svými
příspěvky a kresbami obzvláštňují a dávají
kouzlo každému číslu zpravodaje a rovněž
Mgr. Petru Ecklovi, který nám svými články
přináší zajímavosti z historie naší obce.
Snažíme se oslovit i představitele jednotlivých

organizací a jsme rádi za každý příspěvek.
Proto při příležitosti letošního jubilea našeho
zpravodaje, chci vyzvat všechny z Vás, co jste
ochotní a máte co říct i ostatním a budeteli mít zájem, můžete nám posílat svoje
příspěvky, které rádi zveřejníme. V tomto
roce Vám budeme přinášet některé zajímavé
články či informace, které jste ve zpravodaji
mohli číst v jeho prvních číslech.
Při setkávání s Vámi zjišťujeme, že mnozí
z Vás mají o zpravodaj zájem, chtějí si ho
předplatit a čekají na další číslo. Jsme za to
rádi a Váš zájem nás těší a zároveň zavazuje,
abychom i nadále, společně s přispěvovateli,
v naší snaze nepolevovali. Proto chci
Zpravodaji občanů Jezeřan a Maršovic
popřát, aby byl i v následujících letech pro
naše občany zajímavý a Vám všem, abyste
v něm našli nejen důležité informace, ale
i zajímavé čtení.
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Ze zasedání
zastupitelstva obce
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršoviceč. 01/2012 konaného
dne 09.02.2012
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 9 členů ZO, podle prezenční
listiny je přítomno 9 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)

Ad. 1: Úvod, zahájení
Starosta seznámil ZO s programem zasedání
ZO
K navrženému programu nebyly připomínky
a byl schválen.

Usnesení č. 01/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje následující program Zasedání zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 01/2012:
1. Úvod, zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Vyjádření ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
4. Žádosti občanů a organizací
a) Michal Bíla - žádosti o odkoupení obecních
pozemků p.č. 949/24, 949/25 a části pozemku p.č. 911, v k.ú. Maršovice
b) AGROSPOL, spol. s r.o. - žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 1492, v k.ú.
Jezeřany
c) ENORM, a.s. - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu s E. ON Distribuce, a.s., na realizace stavby s názvem „SB-4711-159, Jezeřany, přípojka NN, Ing. Slavík
5. Prodej obecních pozemků
a) Jan Ulreich - prodej pozemků p.č.1487/10
a 1487/25, v k.ú. Maršovice
b) Stanislav Procházka, prodej pozemků p.č.
st. 215 a 1487/23, v k.ú. Maršovice
c) Dušan Duchoň - prodej pozemku p.č.
1487/24, v k.ú. Maršovice
d) Ivan Fráňa – prodej pozemku p.č. 1487/26,
v k.ú. Maršovice
6. Pronájem místností v budově č.p. 165
(knihovna)
a) Aneta Geyerová – zřízení kadeřnictví
b) František Šlapák - nocovna
7. Miloš Chmel – smlouva o zajištění provozuschopnosti rozhlasu
8. Náves Maršovice
9. Splašková kanalizace
a) smlouva o spolupráci a společných investicích s obcí Loděnice
b) organizace zajištění výběrových řízení
10. Inventarizace za rok 2011
11. Rozpočtové opatření č. 5/2011
12. Plnění usnesení z minulého zasedání ZO
13. Zprávy - starosta (předsedové výborů)
14. Diskuse
15. Závěr
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Ad. 02: Určení zapisovatele
a ověřovatele zápisu
Starosta určil jako zapisovatele místostarostu a navrhl jako ověřovatele zápisu MH a RŠ. Ze
strany ZO nebyly k navrženým ověřovatelům připomínky ani žádné jiné návrhy.
Usnesení č. 02/01/2012 (a)
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 01/2012
Milana Hamalu a Radka Šlese.
Hlasování:
9 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. 02/01/2012 (b)
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí vyjádření ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce, Mgr. Petra Eckla
a Mgr. Svatavy Hájkové, že zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 08/2011,
konaného dne 08.12.2011 byl řádně vyvěšen
na úřední desce a nebyly vůči němu uplatněny
žádné připomínky.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 04: Žádosti občanů a organizací
a)
Michal Bíla - žádosti o odkoupení obecních pozemků p.č. 949/24, 949/25 a části pozemku p.č. 911, v k.ú. Maršovice
Žadatel má zájem provést výstavbu rodinného domu na pozemku rodičů p.č. 949/6 v k.ú.
Maršovice a pro rozšíření pozemku a zahrady,
chce odkoupit obecní pozemky p.č. 949/24 a 37,
které jsou vedeny jako vodní plocha (strouha),
která však již neplní svůj význam. Dále požádal
o prodej části pozemku p.č.911/2, v k.ú. Maršovice, jedná se o místo určené k výstavbě řadových
garáží, které je volné. Uvedené pozemky nejsou
obcí využívány a v územním plánu jsou určeny
k zastavení.
MS vznesl dotaz ohledně odkoupení stavební
parcely na výstavbu garáže a zda parcely vedené
jako vodní plocha nemají souvislost s projektem
odkanalizování obce Jezeřany-Maršovice.
V krátké diskusi byla objasněna situace ohledně této stavební parcely. Dále starosta sdělil, že
přes uvedené pozemky není plánována žádná část
kanalizace, tudíž nebrání nic v prodeji pozemků.
Po krátké diskusi se ZO shodlo na prodeji pozemků a záměr byl schválen.
Usnesení č. 03/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr prodat nemovitost pozemek p.č.
949/24, vodní plocha, v k.ú. Maršovice, o výměře
71 m2.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 04/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr prodat nemovitost pozemek p.č.
949/37, vodní plocha, v k.ú. Maršovice, o výměře
73 m2.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 05/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr prodat nemovitost část pozemek
p.č. 911/2, ostatní plocha, v k.ú. Maršovice, o výměře cca 21 m2.
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Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b)
AGROSPOL, spol. s r.o. - žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 1492, v k.ú.
Jezeřany
Žadatel má zájem koupit pozemek s ohledem
na jeho současné užívání a využití. Uvedený pozemek není obcí využíván a není záměr ho využívat
ZO diskutovalo o záměru, zda uvedený pozemek prodat a záměr byl schválen.

Usnesení č. 06/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr prodat nemovitost pozemek p.č.
1492, ostatní plocha, v k.ú. Jezeřany, o výměře
378 m2.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c)
ENORM, a.s. - Smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu s E. ON Distribuce, a.s., na realizace
stavby s názvem „SB-4711-159, Jezeřany, přípojka NN, Ing. Slavík
Stavba má být realizována za účelem přípojky
NN k budoucí stavbě rodinného domu. Na základě kladného vyjádření bude stavba realizována
a následně bude ZO předložena smlouva o zřízení
věcného břemene.
ZO nemělo připomínky a smlouvu schválilo.
Usnesení č. 07/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
Obcí Jezeřany-Maršovice a E.ON Distribuce, a.s.,
jejímž předmětem je realizace stavby „SB-4711159, Jezeřany, přípojka NN, Ing. Slavík“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 05: Prodej obecních pozemků
Záměr obce prodat pozemky byl řádně vyvěšen na úřední desce ve dnech 28.06. až 15.07.2011.
Žádní další zájemci, mimo níže uvedených, se nevyjádřili ani nepředložili svoje nabídky.
Na základě vyhotoveného geometrického plánu byly připraveny návrhy kupních smluv. Prodejem pozemků bude realizován záměr obce prodat
uvedené pozemky za cenu 35,-Kč/m2.
MS se dotázal na skutečnosti ohledně prodeje
pozemku, o který požádal pan Stanislav Procházka na stavbu garáže.
Starosta uvedl, že o pozemek požádalo více
zájemců, ale protože pan Stanislav Procházka
uvedl, že chce pozemek za účelem výstavby garáže, ZO nakonec s prodejem pozemku nesouhlasilo. Teprve poté, co pan Jan Ulreich doložil, k čemu
chce pozemek použít (rozšíření sklepa), ZO revokovalo svoje usnesení a s prodejem pozemku
souhlasilo.
a)
Jan Ulreich - prodej pozemků
p.č.1487/10 a 1487/25, v k.ú. Maršovice
ZO s prodejem pozemků souhlasilo, ale ZO
vyjádřilo nesouhlas s předloženou kupní smlouvou, protože neobsahovala podmínku, že na uvedeném pozemku nesmí být postavena garáž.
Usnesení č. 08/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 1487/10,
ostatní plocha, v k.ú. Maršovice, o výměře 96 m2
a pozemku p.č. 1487/25, ostatní plocha, v k.ú.
Maršovice o výměře 272 m2, za cenu 35,-Kč
za m2, panu Janu Ulreichovi, bytem Jezeřany-Maršovice 265.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Předložená kupní smlouva nebyla schválena.

leden - březen

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice jako prodávajícím a panem Janem
Ulreichem jako kupujícím jejímž předmětem je
prodej obecních pozemků p.č. 1487/10 a p.č.
1487/25, v k.ú. Maršovice.
Hlasování:
2 (SH, PS) pro – 4 (BS, MS, MH,RP) proti – 3
(RS, PE, JS) se zdrželi
ZO zformulovalo následující usnesení, které
přijalo.

Usnesení č. 09/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi doplnit neschválenou smlouvu
s panem Janem Ulreichem o podmínku týkající se
účelu stavby na uvedeném pozemku.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 1 (PS) se zdržel
b)
Stanislav Procházka, prodej pozemků
p.č. st. 215 a 1487/23, v k.ú. Maršovice
ZO souhlasilo s prodejem pozemků a schválilo předloženou kupní smlouvu.
Usnesení č. 10/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje prodej obecních pozemků p.č. st. 215,
zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Maršovice,
o výměře 58 m2 a pozemek p.č. 1487/23, ostatní
plocha, v k.ú. Maršovice o výměře 57 m2, za cenu
35,-Kč za m2 panu Stanislavu Procházkovi, bytem
Jezeřany-Maršovice 166.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 11/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice jako prodávajícím a panem Stanislavem Procházkou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej obecních pozemků p.č. st. 215 a p.č.
1487/23, v k.ú. Maršovice.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c)
Dušan Duchoň - prodej pozemku p.č.
1487/24, v k.ú. Maršovice
ZO souhlasilo s prodejem pozemku a schválilo předloženou kupní smlouvu.
Usnesení č. 12/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 1487/24,
ostatní plocha, v k.ú. Maršovice, o výměře 89 m2,
za cenu 35,-Kč za m2, panu Dušanu Duchoňovi,
bytem Jezeřany-Maršovice 181.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 13/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice jako prodávajícím a panem Dušanem
Duchoněm jako kupujícím, jejímž předmětem
je prodej obecního pozemku p.č. 1487/24, v k.ú.
Maršovice.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
d)
Ivan Fráňa – prodej pozemku p.č.
1487/26, v k.ú. Maršovice
ZO souhlasilo s prodejem pozemku a schválilo předloženou kupní smlouvu.
Usnesení č. 14/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 1487/26,
ostatní plocha, v k.ú. Maršovice o výměře 76 m2,
za cenu 35,-Kč za m2 panu Ivanu Fráňovi, bytem
Tyršova 894, Pohořelice.
Hlasování:
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9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 15/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice jako prodávajícím a panem Ivanem
Fráňou jako kupujícím, jejímž předmětem je
prodej obecního pozemku p.č. 1487/26, v k.ú.
Maršovice.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 06: Pronájem místností v budově č.p.
165 (knihovna)
Záměr obce pronajmout uvedené místnosti byl řádně vyvěšen na úřední desce ve dnech
12.12.2011 až 12.01.2012. Svoje nabídky předložili dva zájemci, podle jejich vyjádření, každému
postačuje jedna místnost. Pronájem uvedených
místností je vhodné pro využití objektu, navržená
cena pronájmu činí 2.000,-Kč měsíčně. V budově by měla být provedena výměna topení a oken
a to z důvodu špatného stavu a velkých nákladů
na elektrickou energii a špatného stavu oken.
ZO rozhodlo realizovat výměnu elektrického
vytápění za plynové a provedení výměny oken
jako dvě veřejné zakázky - „Výměna vytápění
v knihovně“ a „Výměna oken v knihovně“, stanovilo jejich předpokládanou hodnotu a uložilo
starostovi tyto veřejné zakázky s výběrem neprodleně realizovat.
Starosta uvedl, že v případě realizace výměny
topení by se instalovaly podružné plynoměry pro
jednotlivé nájemníky a další energie by se účtovaly poměrnou částí.
V krátké diskusi byl projednán způsob realizace. MH podotknul, že by se mělo přihlížet
i na průběh prací a jejich kvalita. Jediným měřítkem by neměla být pouze nejnižší cena.
Usnesení č. 16/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice stanovuje ve věci veřejné zakázky „Výměna vytápění v knihovně“ předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky s výběrem ve výši 65.000,-Kč bez DPH.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 17/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
stanovuje ve věci veřejné zakázky „Výměna oken
v knihovně“ předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s výběrem ve výši 80.000,-Kč bez DPH.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
RŠ a BS uvedli, že v současné době jsou na budově knihovny trojdílná okna a vzhledem k jejich
rozměrům by bylo vhodné nově dodaná okna realizovat jako dvoudílná, čímž by se ušetřily i náklady. Tuto skutečnost měli možnost posoudit
během provedené inventarizace majetku obce.
Usnesení č. 18/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi realizovat veřejné zakázky
„Výměna vytápění v knihovně“ a „Výměna oken
v knihovně“ do 31.06.2012.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Následně ZO projednalo jednotlivé žádosti.
a)
Aneta Geyerová – zřízení kadeřnictví
Žadatelka hodlá zřídit kadeřnictví v jedné
místnosti budovy, náklady na potřebné úpravy
a vybavení si hradí sama.
JS se dotázal na délku pronájmu, starosta
uvedl, že pravděpodobně bude na dobu neurčitou,
s výpovědní lhůtou např. 3 měsíce.
ZO nemělo dalších připomínek a pronájem
schválilo.
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Usnesení č. 19/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje pronájem jedné místnosti (č.2) o výměře 12 m2, v objektu nemovitosti č.p. 165, slečně
Anetě Geyerové, bytem Jezeřany-Maršovice 227,
za 2.000,-Kč měsíčně.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b)
František Šlapák - nocovna
Žadatel spolu s dalšími řidiči, kteří jezdí
na autobusové lince 513, má zájem o pronájem
jedné místnosti jako nocovny.
ZO nemělo připomínek a pronájem schválilo.
Usnesení č. 20/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje pronájem jedné místnosti (č.1) o výměře 12 m2, v objektu nemovitosti č.p. 165, panu
Františku Šlapákovi, bytem Sídliště 353, Moravský Krumlov, za 2.000,-Kč měsíčně.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
ZO uložilo starostovi vypracovat nájemní smlouvy s uvedenými zájemci a předložit je
na příštím zasedání ZO.
Usnesení č. 21/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi vyhotovit smlouvy na pronájem místností v objektu nemovitosti č.p. 165
a předložit je ke schválení na příštím zasedání ZO,
do 31.03.2012.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 07: Miloš Chmel – smlouva
o zajištění provozuschopnosti rozhlasu
Zhotovitel již dlouhodobě provádí údržbu
a opravy místního rozhlasu (4x ročně) a uzavírá
s obcí smlouvu na jeden rok. Uzavřením smlouvy
bude smluvně zajištěna provozuschopnost místního rozhlasu v roce 2012.
ZO nemělo připomínek a smlouvu schválilo.
Usnesení č. 22/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje smlouvu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice jako objednavatelem a Milošem Chmelem
jako zhotovitelem, jejímž předmětem je zajištění
provozuschopnosti rozhlasu a péče o jeho hospodárné využití.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 08: Náves Maršovice
V rámci rozpočtu obce pro rok 2012 ZO vyčlenilo částku 80.000,-Kč na dětské hřiště v Maršovicích. Po provedení průzkumu nabídek na internetu a s ohledem na poptávkové řízení v loňském
roce na „Herní prvky – náves Jezeřany“, kdy bylo
osloveno šest možných dodavatelů a nabídku poslal pouze jediný, dále s ohledem na druh a množství herních prvků, kvalitu a ceny doporučuje
starosta postupovat dle ćl. 10 odst. 2 Směrnice č.
1/2011, o evidenci a zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu a uvažovat o akční nabídce společnosti FLORA SERVIS. v ceně 63.450,-Kč bez
DPH a .
BS informoval ZO o předložené nabídce. Jedná se o herní prvky podobného charakteru jako
na návsi v Jezeřanech s tím rozdílem, že tyto prvky mají dopadovou plochu do 1m, čímž se odbourává realizace nákladných dopadových ploch.
Starosta uvedl, že prostor s herními prvky
na náves v Maršovicích bude dále doplněn o trampolínu, kterou obec dostala v loňském roce od mikroregionu Moravskokrumlovsko.
ZO nemělo připomínek a stanovilo předpokládanou hodnotu veřejné zakázky „Herní prvky
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– náves Maršovice“ a že tato veřejná zakázka bude
zadána jednomu dodavateli.

Usnesení č. 23/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ve věci veřejné zakázky „Herní prvky - náves
Maršovice“:
a)
stanovuje předpokládanou hodnotu
veřejné zakázky s oslovením ve výši 65.000,-Kč
bez DPH
b)
schvaluje s přihlédnutím k čl. 10 odst.
2 Směrnice č. 1/2011, o evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, že veřejná zakázka
bude zadána jednomu dodavateli FLORA SERVIS
– Lubomír Straka, Faměrovo náměstí 31/29.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 09: Splašková kanalizace
a)
smlouva o spolupráci a společných investicích s obcí Loděnice
Smlouvou o spolupráci je smluvně podchycen vztah mezi naší obcí a obcí Loděnice ohledně finančního podílu naší obce na výstavbě ČOV
v Loděnicích. Na základě Usnesení č. 17/08/2011
proběhla další jednání ohledně zapracování připomínek zastupitelstva obce, vznesených na zasedání ZO č. 08/2011, dne 08.12.2011. Připomínky
byly zpracovány písemně a byly zaslány Obci Loděnice. Předložený návrh akceptuje připomínky
ze strany ZO a starosta navrhl, aby ZO smlouvu
schválilo.
MS se dotázal, zda se mohou zástupci naší
obce zúčastňovat výběrových řízení na realizaci
ČOV, smlouva tuto skutečnost řeší jen prostřednictvím e-mailu, kdy Obec Loděnice bude pouze
informovat o probíhajících výběrových řízeních
a Obec Jezeřany-Maršovice se nemůže účastnit výběrových řízení a vyjádřil nesouhlas s takovým způsobem smluvních vztahů. Považuje
za nesprávnou skutečnost, že obec JM vynaloží
své finanční prostředky pro účely hrazení části
investičních nákladů na výstavbu ČOV a přitom
nebude mít žádný spoluvlastnický podíl na nemovitosti. V takovém případě by se měl příspěvek
obci Loděnice poskytnout formou plateb na provozní náklady až při užívání ČOV, nikoliv formou
investičních prostředků.
Starosta informoval ZO, že ČOV nebude majetkem Obce Jezeřany-Maršovice, bude ve vlastnictví Obce Loděnice, což vyplývá už z podstaty
podaných žádostí o dotaci z OPŽP.
Dále byly diskutovány podmínky smlouvy
s ohledem na to, že Obec Jezeřany-Maršovice se
bude na ČOV finančně podílet ze 60-ti % skutečně
vynaložených přímých nákladů, což je stanoveno
podle počtu obyvatel. Tímto procentuálním stanovením je dána i rezervace kapacity v ČOV pro
Obec Jezeřany-Maršovice.
ZO předloženou smlouvu schválilo.
Usnesení č. 24/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o spolupráci a společných
investicích při realizaci projektu zpracovaného
na výstavbu kanalizace a ČOV v obci Loděnice,
s Obcí Loděnice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 1 (MS) se zdržel
b)
organizace zajištění výběrových řízení
S ohledem na skutečnost, že se reálně naplňuje otevření zásobníku projektů z XIII. výzvy
OPŽP a tak oslovení obce ohledně splnění podmínek OPŽP pro podepsání smlouvy o podpoře
je potřeba zvážit a rozhodnout o dalším postupu
organizace zajištění výběrových řízení. Je potřeba
rozhodnout jakým způsobem vybrat dodavatele
organizace výběrových řízení, zda pro jednotlivá
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výběrová řízení zvlášť či společně nebo provést
výběrové řízení na dodavatele inženýrské činnosti
činností spojených s realizací výstavby splaškové
kanalizace, který by provedl další výběrová řízení
na zhotovitele stavby, projektanta a banku.
ZO diskutovalo jednotlivé možnosti a uložilo
starostovi uskutečnit veřejnou zakázku na organizaci výběrového řízení na dodavatele inženýrských činností – „Organizace výběrového řízení
na inženýrskou činnost“, stanovilo její předpokládanou hodnotu a uložilo starostovi tuto veřejnou
zakázku s výběrem neprodleně realizovat.

Usnesení č. 25/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice stanovuje ve věci veřejné zakázky „Organizace výběrových řízení na inženýrskou činnost“ předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s výběrem ve výši
40.000,-Kč bez DPH.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 26/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi realizovat veřejnou zakázku
„Organizace výběrových řízení na inženýrskou
činnost“ do 31.03.2012.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 10: Inventarizace za rok 2011
Inventarizace byla provedena v souladu s Vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku
a závazků a Směrnicí č. 2/2011 pro provedení
inventarizace majetku a závazků, a na základě
Příkazu k provedení inventarizace pro rok 2011 a
Plánu inventarizace na rok 2011 (harmonogram
prací), oba vydané dne 27.11.2011.
Výsledky inventarizace jsou uvedeny v Inventarizační zprávě za rok 2011, podrobnější informace přímo v inventarizačních soupisech.
Starosta seznámil ZO s inventarizační zprávou, ZO inventarizaci a zprávu schválilo.
Usnesení č. 27/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Inventarizaci za rok 2011 a Inventarizační zprávu za rok 2011.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 11: Rozpočtové opatření č. 5/2011
V rámci rozpočtového opatření č. 5/2011 byly
vyrovnány rozpočtové příjmy a výdaje dle skutečného stavu. Toto rozpočtové opatření na základě
usnesení č. 25/08/2011 schválil starosta.
ZO nemělo připomínky.
Usnesení č. 28/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2011,
které schválil starosta na základě Usnesení č.
25/08/2011.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 12: Plnění usnesení z minulého
zasedání ZO
Prodej pozemku
Prodej pozemku p.č. 911/70 v k.ú. Maršovice
bude projednán na příštím zasedání ZO.
Obecní byty
Po složení kauce byla uzavřena smlouva s paní Adélou Ivančovou (od 01.01.2012
do 31.12.2013), s ohledem na upřesnění obytné
a ostatní plochy bytu, bylo stanoveno nájemné
ve výši 2.615,-Kč. Ze stejného důvodu bude upraveno i nájemné ve druhém bytě na částku 4.440,Kč. Předpoklad uzavření nájemní smlouvy s paní
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Zuzanou Fialovou je od 01.03.2012.
Úkol prověřit cenu pronájmu bytu v MŠ
a sjednotit podmínky pronájmu obecně trvá.
Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazné vyhlášky byly řádně vyvěšeny na ÚD od 12.12. do 28.12.2011 (nadále visí
na nástěnce OÚ) a jsou účinné od 01.01.2012.
Byly zaslány k posouzení zákonnosti na odbor dozoru a kontrolu veřejné správy MV ČR. Obci byly
zaslány právní rozbory jednotlivých OZV s konstatováním, že předmětné OZV jsou v souladu se
zákonem.
Páteřní cyklostezka Krumlovsko – Jevišovicko, odpočívka Jezeřany
Spoluúčast na mobiliář byla mikroregionu
Moravskokrumlovsko poskytnuta, je však potřeba provést zpevnění plochy pod mobiliář (v souladu s technickou zprávou). Starosta provedl
poptávku na její provedení. Bylo potřeba provést
odtěžení 20 cm zeminy na ploše cca 8 x 3,5 m, což
bylo provedeno.
Dne 08.02.2012 bylo požádán odbor dopravy
MěÚ Moravský Krumlov o připojení odpočívky
k pozemní komunikaci, za tím účelem bylo vyžádáno vyjádření od SÚS Jmk, oblast Znojmo a Policie ČR, DI Znojmo.
ZO diskutovalo a rozhodlo realizovat zpevnění plochy jako veřejnou zakázku - „Zpevněná
plocha“, stanovilo její předpokládanou hodnotu
a uložilo starostovi tuto veřejnou zakázku s výběrem realizovat.

Usnesení č. 29/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice stanovuje ve věci veřejné zakázky „Zpevněná plocha“
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s výběrem ve výši 25.000,-Kč bez DPH.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 30/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi realizovat veřejnou zakázku
„Zpevněná plocha“ do 31.03.2012.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Bioplynová stanice v Moravském Krumlově
Dopis s nesouhlasným názorem k výstavbě
bioplynové stanice a tím zatížení silnice procházející naší obcí, která je ve špatném stavu, byl zaslán
starostovi Města Moravský Krumlov.
Zastupitelstvo města Moravský Krumlov
revokovalo, na svém zasedání dne 19.12.2011,
po všeobecné diskuzi s ohledem na stav řešení
problémů spojených s realizací projektu: „ZBS
v Moravském Krumlově“, možné dopady na město a obce v rámci ORP, společně s reakcí na argumenty předložené na veřejném projednávání
konaném dne 14.11.2011 a výsledky petičních
akcí občanů města Moravský Krumlov, své usnesení č. 6/2011, bod 8.1. přijaté na 5. zasedání
ZM konaném dne 2.5.2011, a to v plném znění.
(uvedené usnesení znělo, že ZM souhlasí se záměrem výstavby bioplynové stanice v k.ú. Moravský
Krumlov na pozemcích uvedených v předloženém
materiálu).
ZO nemělo k tomuto bodu připomínky.
Ad. 13: Zpráva starosty
Starosta přednesl zprávu
od 08.12.2011 do 08.02.2012

za

období

Účast na jednáních
11.01.2012 – Jednání na ÚP ve Znojmě
ohledně veřejné služby, poptávka obcí po této
službě – povinnosti nezaměstnaných odpracovat
hodiny v péči o veřejná prostranství a veřejné
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budovy.
Veřejná služba
Veřejná služba je jednou z možností zachování, popř. rozvíjení pracovních schopností a dovedností osob, které dlouhodobě setrvávají ve stavu
hmotné nouze a mají objektivní či subjektivní
problémy s nalezením odpovídajícího zaměstnání. Úřady práce ji zpočátku nabídnou osobám,
které se nacházejí v hmotné nouzi a zároveň jsou
vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle
než jeden rok. Následně úřady nabídnou veřejnou
službu i uchazečům o zaměstnání, kteří nejsou
v hmotné nouzi a jsou evidováni déle než jeden
rok.
Obec musí uzavřít s ÚP smlouvu o organizaci
a výkonu veřejné služby, následně dát konkrétní
požadavek, ÚP vyšle pracovníky.
07.02.2012 – Školení Krajského úřadu a katastrálního úřadu ohledně základního registru RÚIAN – registr územní identifikace adres
a nemovitostí.
Jednání ohledně stavu pozemní komunikace
– silnice III. třídy
V pátek 09.12.2011 se uskutečnilo jednání
ohledně stavu silnice v obci, za účasti Ing. Karla
Černého, vedoucího odboru dopravy MěÚ Moravský Krumlov, Ing. Jiřího Latnera, dopravního
inženýra PČR DI Znojmo a Josefa Fukače, vedoucího provozního úseku SÚS JMK, divize Znojmo,
s následujícími závěry:
Stav silnice a vliv projíždějících vozidel
na sousední nemovitosti:
- prokázání vlivu stavu silnice na poškozování nemovitostí, nutno prokázat znaleckým posudkem na náklady stěžovatele
- omezení rychlosti projíždějících vozidel
v inkriminovaném úseku, Ing. Latner bude iniciovat měření rychlosti v delším časovém úseku
a po jeho vyhodnocení navrhne možné řešení
Přechod pro chodce u školy
- v místě, kde byl přechod v minulosti nelze
přechod zřídit, z důvodu nepřehlednosti úseku.
Rozhledové poměry neumožňují bezpečné přecházení. Přechod pro chodce lze zřídit cca 50m
ve směru ke stávající zastávce BUS a to za následujících podmínek. Nutno zbudovat nástupní plochy
s prodloužením komunikace pro pěší od stávající
křižovatky, provést nasvětlení dle ČSN, provést
úpravy na protější straně komunikace. Pro zřízení
přechodu pro chodce předložit projektovou dokumentaci pro posouzení.
Stav dešťových vpustí v blízkosti silnice
- byla provedena prohlídky uvedených vpustí, pan Fukač navrhuje uskutečnit začátkem roku
2012 společnou obhlídku s domluvou provedení
opravy.
Víceúčelové sportovní hřiště
Dne 25.01.2012 byla podána žádost o nadační příspěvek Nadaci ČEZ ve věci projektu Oranžové hřiště. Dne 30.01.2012 byla na stavební úřad
podána žádost o umístění stavby a stavební povolení (společné řízení).
Dokončení obnovy katastrálního operátu,
k.ú. Jezeřany
Od 06.02. do 17.02.2012 je katastrální operát přepracovaný na digitalizovanou katastrální
mapu v k.ú. Jezeřany vystaven na OÚ k nahlédnutí s možností uplatnění námitek proti jeho
obsahu.
Od 06.03.2012 by měly být změny zveřejněny na internetu a následně by měla být k dispozici i katastrální mapa v digitální podobě na www.
cuzk.cz Nahlížení do katastru.
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Komplexní pozemková úprava Vedrovice
Od 30.01. do 28.02.2012 je na OÚ vystaven k nahlédnutí zpracovaný návrh komplexní
pozemkové úpravy (dotýkající se i katastru naší
obce a pozemků našich občanů), kdy mají účastníci možnost uplatnit své připomínky a námitky.
Závěrečné jednání se uskuteční 06.03.2012 v KD
Vedrovice.
Pojištění obecního majetku
Na základě Usnesení č. 19/07/2011, kdy ZO
schválilo 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. Byla podepsána se
společností Kooperativa pojišťovna, a.s. pojistná
smlouva č. 87602898962 (částka 17.813,-Kč).
ZO pojistnou smlouvu schválilo.

Usnesení č. 31/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje pojistnou smlouvu č. 87602898962
uzavřenou prostřednictvím pojišťovacího makléře EZ INVEST, s.r.o. se společností Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Žádosti o finanční dotaci z rozpočtu obce
Na obec byly doručeny 3 žádosti o finanční
dotaci z rozpočtu obce od TJ Jezeřany-Maršovice, SDH Jezeřany-Maršovice a Římskokatolické
farnosti Loděnice. Žádosti budou předány předsedovi finančního výboru, aby je finanční výbor
projednal a své doporučení předložil na příštím
zasedání ZO.
Zaměření hraničních křížů
Bylo provedeno zaměření hraničních křížů
v Jezeřanech a Maršovicích se zjištěním, že tyto
kříže se nenacházejí na pozemcích obce.
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2011
V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje
Obec Jezeřany-Maršovice výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2011.
Zpráva bude zveřejněna od 10.02.2012
na úřední desce obce.
Novelizace školského zákona
Od 01.01.2012 došlo ke změně školského
zákona. V § 166 tohoto zákona se zavádí pravidlo jmenování ředitelů škol a školních zařízení
do pracovního poměru na dobu určitou 6 let
(„funkční období“). Umožňuje se automatické
prodlužování funkčního období o dalších 6 let,
nedojde-li v zákonem stanovené lhůtě k vyhlášení konkurzu. Konkurz vyhlašuje zřizovatel (obec)
na základě vlastního uvážení nebo na návrh školské rady nebo České školní inspekce.
Ředitelé, kteří vykonávali funkci nepřetržitě
po dobu další než 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31.07.2012, pokud zřizovatel vyhlásí
na místo ředitele konkurz. Pokud tak zřizovatel
neučiní do 30.04.2012, prodlužuje se funkce ředitele školy od 01.08.2012, automaticky na dalších
6 let.
Starosta uvedl, že jako statutární zástupce
zřizovatele (Obce Jezeřany-Maršovice) nebude
vyhlašovat konkurz na ředitele školy, pokud za-

5

stupitelstvo obce nerozhodne jinak.
Kancelář finančního arbitra
Od června 2011 byla zřízena kancelář finančního arbitra jako organizační složka státu. Hlavním posláním finančního arbitra je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů
mezi občany a finančními institucemi a to výlučně
na návrh zákazníka (spotřebitele).
Další informace pro občany budou zveřejněny na nástěnce OÚ a na internetových stránkách
obce.
Ostatní
Tříkrálová sbírka 2012
Obec obdržela děkovný dopis od Oblastní
charity Znojmo., kdy na Znojemsku se podařilo vykoledovat částku 1.575.622,-Kč, což je
o 71.617,-Kč více než minulý rok. V naší obci
občané přispěli celkovou částkou 21.742,-Kč.
Poděkování patří všem, kdo přispěli a rovněž koledníkům za to, jak se svého úkolu zhostili a svým
milým a příjemným vystupováním jistě i oni přispěli k tak dobrému výsledku této sbírky. Kolik
bylo vybráno v jednotlivých obcích okresu Znojmo lze nalézt na stránkách Charity Znojmo.
Konzulta Brno, a.s. – „Komunikační, monitorovací a varovný systém Jihomoravského kraje“
Kraj k 31.12.2011 ukončil finanční podporu
tohoto systému. Naše obec uvedený systém nevyužívala, proto nabídku na úhradu dalšího provozování systému za poplatek 250,-Kč měsíčně
nebudeme akceptovat.
Aktiv Opava s.r.o. – Plackuj.cz
Na žádost o udělení souhlasu s užitím znaku
obce pro vytvoření sběratelské kolekce „Erby měst
a obcí České republiky“ (viz. www.plackuj.cz) odpovíme kladně.
Příští zasedání ZO
Pravděpodobně ve
v 18.00 hod.

čtvrtek

08.03.2012

Ad. 14: Diskuse
V diskusi zaznělo následující:
Starosta informoval ZO, že slečna Markéta Badinová podala žádost na umístění jímky
na obecním pozemku. Žadatelka by ráda odpady
vedla směrem k přední části domu, aby se při realizaci kanalizace mohla bez problémů napojit.
BS sdělil ZO, že Jihomoravský kraj vyčlenil
finanční prostředky v programu Na požární techniku a věcné prostředky JSDH. Dotační program
je určen pro obce na území Jihomoravského kraje,
které jsou zřizovateli jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v souladu s ustanovením § 29
odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Obec Jezeřany-Maršovice potřebuje pro JSDH
nové vozidlo, neboť stávající je již v havarijním
stavu. BS požádal ZO o souhlas s podáním žádosti
na JMK a stanovení předpokládané cílové částky.
Pokud by obec získala finanční prostředky z JMK,
musí se na celkových nákladech podílet 30-ti %.
Členové ZO souhlasili s podáním žádosti a shodli se na tom, že podíl obce by měl
být do 150.000,-Kč, tedy konečná částka
do 500.000,-Kč.
RP připomněl špatný stav regálu ve výčepu
v KD. Bylo by vhodné nechat zhotovit nebo zakoupit nový.
Ředitelka školy Mgr. Květoslava Bílová informovala ZO o snížení počtu žáků o dva, z důvodu
jejich přestupu na jinou ZŠ. Jeden žák naopak
nově nastoupil.

Ad. 15: Závěr
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

občanům za účast a ukončil zasedání v 21:55 hod.
Ing. Petr Slavík v.r., starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Milan Hamala v.r.
Radek Šles v.r..
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ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 02/2012 konaného
dne 22.03.2012
Starosta Ing. Petr Slavík zahájil zasedání
zastupitelstva obce (ZO) v 18:05 hod. Přivítal
členy ZO a přítomné spoluobčany a prohlásil, že
zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatoval přítomnost 8 členů ZO, podle prezenční
listiny je přítomno 8 členů ZO, zasedání ZO je
usnášeníschopné.
Z pracovních důvodů je omluven JS.
Použité iniciály členů ZO:
Ing. Petr Slavík (PS), Mgr. Bohuslav Slavík
(BS), Mg. Svatava Hájková (SH), Ing. Marek Světlík (MS), Mgr. Petr Eckl (PE), Ing. Jan Slavík (JS),
Radek Šles (RŠ), Radek Podhrázký (RP) a Milan
Hamala (MH)

Ad. 1: Úvod, zahájení
Starosta seznámil ZO s programem zasedání
ZO
K navrženému programu nebyly připomínky
a byl schválen.

Usnesení č. 01/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje následující program Zasedání zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2012:
1. Úvod, zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Vyjádření ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
4. Žádosti občanů a organizací
a) Markéta Badinová – žádost o umístění
jímky na pozemku p.č. 1190/15, v k.ú.
Jezeřany
b) Sdružení JAVAZD - žádost o odkoupení části pozemků p.č. 2091/77, 2091/65
a 2091/85, v k.ú. Jezeřany
c) AGROSPOL, spol. s r.o. - žádost o odkoupení pozemku p.č. st. 206/21, 2077/171
a 2077/174, v k.ú. Jezeřany
d) E.ON Servisní s.r.o. – žádost o vyjádření
a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
s E. ON Distribuce, a.s., na realizace stavby
s názvem „Jezeřany-Maršovice, přípojka
NN, ČS2“
5. Prodej obecních pozemků
a) Jan Ulreich - kupní smlouva, prodej pozemků p.č.1487/10 a 1487/25, v k.ú.
Maršovice
b) Soňa Bindzarová – prodej části obecního
pozemku 911/70 v k.ú. Maršovice
c) Michal Bíla - prodej obecních pozemků p.č.
949/24, 949/25 a části pozemku p.č. 911,
v k.ú. Maršovice
d) Jiří Šles - stanovisko k prodeji části parcely
p.č. 1293/74 (dříve 1354/1), k.ú. Jezeřany
6. Rozpočtové opatření č. 01/2012
7. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce
8. Budova č.p. 165 (knihovna)
a) Aneta Geyerová – nájemní smlouva
(kadeřnictví)
b) František Šlapák – nájemní smlouva (nocovna řidičů)
c) Výměna oken v knihovně
d) Výměna topení v knihovně
9. Splašková kanalizace

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

11.
12.
13.
14.

a) Smlouva o budoucí smlouvě s Jihomoravským krajem
b) Výběrové řízení na inženýrskou činnost
Školství
a) ZŠaMŠ, Jezeřany-Maršovice - výroční
zpráva školy za školní rok 2010-2011
b) ZŠaMŠ, Jezeřany-Maršovice
- návrh
na rozdělení výsledku hospodaření za rok
2011
c) ZŠaMŠ, Jezeřany-Maršovice - návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2012
d) Příspěvky na dojíždějící žáky
Plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Zprávy - starosta (předsedové výborů)
Diskuse
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 RP. Ze strany
ZO nebyly k navrženým ověřovatelům připomínky ani žádné jiné návrhy.
Usnesení č. 02/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2012
Mgr. Petra Eckla 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.
Usnesení č. 03/01/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí vyjádření ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce, Milana Hamaly
a Radka Šlese, že zápis ze zasedání Zastupitelstva
obce Jezeřany-Maršovice č. 01/2012, konaného
dne 09.02.2012 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)
Markéta Badinová – žádost o umístění
jímky na pozemku p.č. 1190/15, v k.ú. Jezeřany
Žadatelka dne 06.02.2012 podala žádost
o umístění plastové jímky na obecním pozemku p.č. 1190/15, v k.ú. Jezeřany, s tím, že jímka
by měla být využívána po dobu, než bude v obci
vybudována splašková kanalizace. Uvedený pozemek leží přes místní komunikaci, vedle stavby garáže, není obcí využíván a vybudování jímky jako
dočasné řešení by bylo možné.
ZO diskutovalo o záměru, zda uvedené pozemky pronajmout a záměr byl schválen.
Usnesení č. 04/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr pronajmout nemovitost část
pozemku p.č. 1190/15, ostatní plocha, v k.ú. Jezeřany, o výměře cca 7 m2, za účelem dočasného
zřízení jímky.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b)
Sdružení JAVAZD - žádost o odkoupení části pozemků p.č. 2091/77, 2091/65
a 2091/85, v k.ú. Jezeřany
Žadatelé mají zájem koupit pozemky za účelem jejich scelení a jejich využívání jako manipu-
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lační plochu pro zpracování dřeva. Uvedené pozemky nejsou obcí využívány a v územním plánu
jsou určeny k průmyslové zóně a skladování. Pozemek p.č. 2091/77 je možné prodat celý.
RS oznámil starostovi osobní podjatost, když
jedním ze žadatelů (sdružení JAVAZD) je jeho
bratr.
ZO posoudilo míru jeho podjatosti a hlasováním doporučilo RS hlasovat.
Hlasovat doporučuje:
7 pro – 0 proti - 0 se zdrželo, RS nehlasoval
ZO dále diskutovalo o záměru, zda uvedené
pozemky prodat a záměr byl schválen.

Usnesení č. 05/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr prodat nemovitost pozemek p.č.
2091/77 o výměře 751 m2, a nemovitosti části
pozemků p.č. 2091/65 cca 860 m2, p.č. 2091/85
cca 40 m2, vše orná, v k.ú. Jezeřany
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c)
AGROSPOL, spol. s r.o. - žádost o odkoupení pozemku p.č. st. 206/21, 2077/171
a 2077/174, v k.ú. Jezeřany
Žadatel podal dne 14.03.2012, žádost na odkoupení pozemků p.č. st. 206/21, p.č. 2077/171
a p.č. 2077/174, které se nacházejí v hospodářském areálu, který je ve vlastnictví žadatele. Uvedené pozemek nejsou obcí využívány a jejich prodejem bude umožněno vlastníku stavby a areálu,
vlastnit nejen stavbu, ale i pozemky pod ní.
ZO diskutovalo o záměru, zda uvedené pozemky prodat a záměr byl schválen.

Usnesení č. 06/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr prodat nemovitosti - pozemek
p.č. st. 206/21, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 178 m2 , pozemek p.č. 2077/171, ostatní
plocha, o výměře 5 m2 a pozemek p.č. 2077/174,
ostatní plocha, o výměře 31 m2, vše v k.ú.
Jezeřany.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
d)
E.ON Servisní s.r.o. – žádost o vyjádření a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s E. ON Distribuce, a.s., na realizace stavby s názvem „Jezeřany-Maršovice, přípojka NN, ČS2“
Stavba má být realizována za účelem přípojky
NN k čerpací stanici ČS2 budoucí stavby splaškové kanalizace v obci. Na základě kladného vyjádření bude stavba přípojky realizována mimo jiné
i na pozemku obce 1491/3, v k.ú. Jezeřany následně bude ZO předložena smlouva o zřízení věcného
břemene.
ZO nemělo připomínky a smlouva byla
schválena.

Usnesení č. 07/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
Obcí Jezeřany-Maršovice a E.ON Distribuce, a.s.,
jejímž předmětem je realizace stavby „Jezeřany-Maršovice, přípojka NN, ČS2“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 05: Prodej obecních pozemků
a)
Jan Ulreich - kupní smlouva, prodej
pozemků p.č.1487/10 a 1487/25, v k.ú. Maršovice
Prodej pozemků byl schválen usnesením ZO
č. 08/01/2012, ze dne 09.02.2012 a s ohledem
na rozhodnutí ZO, byl návrh smlouvy doplněn

leden - březen

o ustanovení, že kupující se zavazuje zbudovat
na pozemku sklep či rozšíření sklepu a že nemovitost nevyužije k jinému účelu, zejména nepostaví na pozemku jinou stavbu (např. garáž). Dále
do smlouvy bylo zapracováno předkupní právo
obce v případě, že kupující bude chtít převést uvedený pozemek na jinou osobu.
ZO nemělo připomínky a kupní smlouvu
schválilo.

Usnesení č. 08/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice jako prodávajícím a Janem Ulreichem
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej obecních pozemků p.č. 1487/10 a p.č. 1487/25, v k.ú.
Maršovice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b)
Soňa Bindzarová – prodej části obecního pozemku 911/70 v k.ú. Maršovice
Záměr obce prodat uvedený pozemek byl
řádně schválen usnesením ZO č. 07/08/2011 dne
08.12.2011 a vyvěšen na úřední desce ve dnech
12.12.2011 až 12.01.2012. Žádní další zájemci se
nevyjádřili ani nepředložili svoje nabídky. Bude
vyhotoven geometrický plán, na základě kterého
bude prodej realizován a schválen a bude vyhotoven návrh kupní smlouvy. Náklady na vyhotovení
geometrického plánu v případě uskutečnění prodeje bude hradit kupující.
ZO souhlasilo s uskutečněním prodeje.

Usnesení č. 09/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice souhlasí s uskutečněním prodeje části obecního pozemku p.č. 911/70, v k.ú. Maršovice, cca 150 m2,
za cenu 35,-Kč za m2 a bere na vědomí, že jediným
zájemcem je paní Soňa Bindzarová, bytem Jezeřany-Maršovice 204 a bude vyhotoven geometrický
plán, na základě kterého bude prodej uskutečněn.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c)
Michal Bíla - prodej obecních pozemků p.č. 949/24, 949/25 a části pozemku p.č. 911,
v k.ú. Maršovice
Záměr obce prodat uvedené pozemky byl
řádně schválen usnesením ZO č. 03/01/2012,
04/01/2012 a 05/01/2012 dne 09.02.2012 a vyvěšen na úřední desce ve dnech 13.02.2012 až
02.03.2012. Žádní další zájemci se nevyjádřili ani
nepředložili svoje nabídky. Bude vyhotoven geometrický plán, na základě kterého bude prodej realizován a schválen a bude vyhotoven návrh kupní
smlouvy. Náklady na vyhotovení geometrického
plánu v případě uskutečnění prodeje bude hradit
kupující.
MS podal návrh na vznesení dotazu na úřad
Jihomoravského kraje ohledně ochranného pásma vysokého napětí v souvislosti s výstavbou
a územním plánem obce. Mohlo by dojít k situaci,
kdy zájemce by uvedené pozemky třeba nakonec
nemohl využít pro stavbu RD z důvodu právě zmiňovaného ochranného pásma. Starosta zjistí skutečnosti do příštího ZO.
ZO souhlasilo s uskutečněním prodeje.

Usnesení č. 10/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice souhlasí s uskutečněním prodeje obecních pozemků
p.č. 949/24, o výměře 71 m2, p.č. 949/37 o výměře 73 m2 a části pozemku p.č. 911/2 o výměře
cca 21 m2, vše v k.ú. Maršovice, za cenu 35,-Kč
za m2 a bere na vědomí, že jediným zájemcem je
Ing. Michal Bíla, bytem Jezeřany-Maršovice 269,
bude vyhotoven geometrický plán na pozemek
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p.č. 911/2, a poté bude uskutečněn prodej všech
tří pozemků.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
d)
Jiří Šles - stanovisko k prodeji části
parcely p.č. 1293/74 (dříve 1354/1), k.ú. Jezeřany
ZO na svém zasedání dne 21.01.2010 schválilo prodej části obecního pozemku p.č. 1354/1
v k.u. Jezeřany panu Jiřímu Šlesovi za částku 12
Kč/m2, záměr obce prodat uvedený pozemek byl
řádně vyvěšen na úřední desce ve dnech 14.12. až
29.12.2009. V současné době (po provedení digitalizace katastrální mapy Jezeřan) má parcela č.
1293/34 o stejné výměře 1467 m2. Pozemek je široký cca 11 metrů, ale v šířce cca 4 metry je po celé
délce vybodována strouha, která je osázena stromy. Zájemce má pořád zájem uvedený pozemek či
jeho část koupit.
RS oznámil starostovi osobní podjatost, když
žadatelem je jeho bratr.
ZO posoudilo míru jeho podjatosti a hlasováním nedoporučilo RS hlasovat.
Hlasovat doporučuje:
0 pro – 0 proti - 7 se zdrželo, RS nehlasoval
S ohledem na současný stav starosta navrhuje uskutečnit prodej dle usnesení ZO a nechat vyhotovit geometrický plán, ve kterém by z tohoto
pozemku byla vyčleněna uvedená strouha, která
by byla ve vlastnictví obce, popř. bude projednán
její prodej majitelům sousedních pozemků. V případě prodeje celého pozemku, by bylo vhodnější,
zveřejnit záměr na celý nově označený pozemek.
ZO souhlasilo s prodejem části pozemku a pověřilo starostu připravit podklady. Náklady na vyhotovení geometrického plánu v případě uskutečnění prodeje bude hradit kupující.

Usnesení č. 11/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi zajistit vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 1293/34,
v k.ú. Jezeřany, tak aby byla zachována stávající
strouha a zbývající část pozemku byla prodána
zájemci dle rozhodnutí ZO ze dne 21.01.2010,
do 31.05.2012
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo, 1 (RS) nehlasoval
Ad. 06: Rozpočtové opatření č. 01/2012
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. 1/2012, ve kterém jsou zohledněny
zejména následující skutečnosti:
- na straně příjmů i výdajů proúčtování daně
z příjmů právnických osob (73.200,-Kč),
- na straně příjmů upřesnění dotace Jmk
na výkon státní správy (z 229.000,- na 229.200,Kč), vrácení přeplatku za plyn (1.200,-Kč), navýšení příjmů za prodej pozemků z 1.000,-Kč
na 11.000,-Kč, vratka za palety (2.800,-Kč).
- na straně výdajů se jedná zejména o navýšení spotřeby vody z výtokových stojanů a jejich
opravy - poškození mrazem (paragraf - pitná voda)
z 6.000,- na 9.000,-Kč, správní poplatky za povolení odpočívka, víceúčelové hřiště a geometrické
práce (paragraf – komunální služby a územní rozvoj) z 0,- na 12.900,-Kč, na věcné dary na plesy,
karnevaly a poplatek za odnětí půdy (paragraf činnost místní správy) z 0,- na 11.700,-Kč.
ZO nemělo připomínky a rozpočtové opatření
schválilo.
Usnesení č. 12/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
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schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2012.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 07: Poskytnutí finanční dotace
z rozpočtu obce
ZO vyčlenilo v rámci rozpočtu obce pro rok
2012 na poskytování finančních dotací částku
150.000,-Kč. Obec obdržela k dnešnímu dni celkem 4 žádosti od TJ, SDH, Farního úřadu Loděnice a MS Sobotka v celkové výši 190.000,-Kč.
Žádosti byly předloženy finančnímu výboru
k projednání a zaujetí stanoviska.
MS uvedl, že finanční výbor dne 18.03.2012
projednal jednotlivé žádosti místních organizací
o dotace z rozpočtu na rok 2012. Po diskuzi členů
FV a doplnění informací starostou obce doporučil
FV poskytnout finanční příspěvky následovně:
a) TJ Jezeřany-Maršovice, částka 60.000,-Kč
b) SDH
Jezeřany-Maršovice,
částka
30.000,-Kč
c) Římskokatolická farnost Loděnice, částka
20.000,-Kč
d) MS Sobotka, částka 40.000,-Kč,
když částka pro SDH byla snížena z požadovaných 70.000,-Kč na částku 30.000,-Kč vzhledem k tomu, že je třeba oddělit financování SDH
jako místní dobrovolné organizace a zásahové
jednotky SDH, která je financována obcí přímo,
nikoliv formou příspěvků na činnost. Poskytnutí
příspěvku MS Sobotka s podmínkou předložení
konkrétního položkového rozpočtu stavební akce,
s tím aby finance byly poskytnuty až po úspěšné
realizaci stavby (vybudování studny).
Starosta doplnil, že pokud SDH v rámci žádosti žádá dotaci na opravu, servis motorové
stříkačky PS 12 a pokud bude oprava realizována,
navrhuje poskytnout finanční prostředky zvlášť
a věc řešit formou ocenění SDH za vzornou reprezentaci obce v roce 2011.
ZO po následné diskusi souhlasilo s návrhem
finančního výboru a dotace byly schváleny.
Usnesení č. 13/02/2012
Zastupitelstvo
obce
Jezeřany-Maršovice schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce
na rok 2012 pro TJ Jezeřany-Maršovice ve výši
60.000,- Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 14/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2012 pro SDH Jezeřany-Maršovice ve výši
30.000,- Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 15/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2012 pro Římskokatolickou farnost Loděnice
ve výši 20.000,-Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 16/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2012 pro MS SOBOTKA ve výši maximálně
40.000,-Kč na provedení vrtu studny u myslivecké chaty, s podmínkou předložení návrhu rozpočtu celé akce zásobování chaty vodou a poskytnutí
dotace až po realizaci stavby ve výši skutečně vynaložených finančních prostředků.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Ad. 08: Budova č.p. 165 (knihovna)
a)
Aneta Geyerová – nájemní smlouva
(kadeřnictví)
Pronájem byl schválen usnesení ZO č.
19/01/2012 ze dne 09.02.2012, nyní je ZO předkládána nájemní smlouva na provozování kadeřnictví, nájem bude od 01.04.2012.
ZO nemělo připomínky a smlouvu schválilo.
Usnesení č. 17/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje nájemní smlouvu mezí Obcí Jezeřany-Maršovice jako pronajímatelem a Anetou Geyerovou, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem místnosti č. 2, v objektu nemovitosti č.p.
165, za účelem provozování kadeřnictví.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b)
František Šlapák – nájemní smlouva
(nocovna řidičů)
Pronájem byl schválen usnesení ZO č.
20/01/2012 ze dne 09.02.2012, nyní je ZO předkládána nájemní smlouva na provozování nocležny řidičů, nájem bude od 01.04.2012.
ZO nemělo připomínky a smlouvu schválilo.

Usnesení č. 18/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje nájemní smlouvu mezí Obcí Jezeřany-Maršovice jako pronajímatelem a Františkem
Šlapákem jako nájemcem, jejímž předmětem je
pronájem místnosti č. 1, v objektu nemovitosti
č.p. 165, za účelem provozování nocovny řidičů.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c)
Výměna oken v knihovně
Realizace veřejné zakázky s výběrem byla
schválena usnesením ZO č. 18/01/2012 dne
09.02.2012. Poptávkové řízení se uskutečnilo
ve dnech od 20. do 29.02.2012, své nabídky zaslalo celkem sedm zájemců a byla vybrána společnost RI OKNA a.s.. Po konečném zaměření byla
podepsána smlouva a celkové náklady na realizaci
budou činit 59.500,-Kč (po upřesnění požadavků při zaměření). Výměna oken bude provedena
v průběhu měsíce dubna 2012.
ZO vzalo věc na vědomí.

Usnesení č. 19/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí, že ve věci výběrového řízení s výběrem „Výměna oken v knihovně“ byla jako nejvhodnější dodavatel vybrána společnost RI OKNA
a.s. a nabídková cena dodávky činila 55.630,-Kč
včetně DPH, po zaměření a upřesnění požadavků
59.500,-Kč včetně DPH.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
d)
Výměna topení v knihovně
Realizace veřejné zakázky s výběrem byla
schválena usnesením ZO č. 18/01/2012 dne
09.02.2012. Na základě průzkumu trhu byl jako
dodavatel vybrán pan Vlastimil Novotný. Výměna
vytápění bude provedena v průběhu měsíce dubna 2012.
ZO vzalo věc na vědomí.

Usnesení č. 20/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí, že ve věci výběrového řízení s výběrem
„Výměna vytápění v knihovně“ byl jako nejvhodnější dodavatel vybrán pan Vlastimil Novotný
a nabídková cena dodávky činila 71.628,-Kč včetně DPH.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Ad. 09: Splašková kanalizace
Dne 22.02.2012 prostřednictvím zpracovatele projektu společnosti INGAS, s.r.o. byla
na stavební úřad v Pohořelicích podána žádost
o stavební povolení na stavbu splaškové kanalizace v obci. Stavební úřad dne 02.03.2012 přerušil
řízení a vyzval k doplnění žádosti do 27.04.2012.
Na základě této výzvy bylo jednáno ještě s některými vlastníky ohledně zřízení věcného břemena
na stavbu, získán souhlas s připojením na ČOV
od Obce Loděnice a jednání s Jmk ohledně zřízení
věcného břemene na křížení státní silnice do Loděnic (viz. bod 09. a).
Dne 16.03.2012 byla společně se starostou
obce Loděnice podepsána Smlouva o spolupráci a společných investicích při realizaci projektu
zpracovaného na výstavbu kanalizace a ČOV
v obci Loděnice.
a)
Smlouva o budoucí smlouvě s Jihomoravským krajem
ZO usnesením č. 10/04/2011 dne 20.05.2011
schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Jezeřany-Maršovice a Jihomoravským krajem, jejímž předmětem
je uložení splaškové kanalizace do vozovky silnice III/4133. Obdobným způsobem musí být
upravena i skutečnost, že kanalizace bude křížit
silnici III/40014) mezi naší obcí a obcí Loděnice.
Smlouva je nutná pro vydání stavebního povolení
a musí být rovněž schválena Radou Jihomoravského kraje.
ZO nemělo ke smlouvě připomínky a schválilo ji.

Usnesení č. 21/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi Jihomoravským krajem
jako budoucím povinným a Obcí Jezeřany-Maršovice jako budoucím oprávněným, jejímž předmětem je povinnost strpět umístění, zřízení, provoz,
údržbu, opravy a odstranění kanalizace, včetně
práva vstupu a vjezdu na pozemek p.č. 641 v k.ú.
Loděnice (silnice III/40014) ve věci stavby „Splašková kanalizace Jezeřany-Maršovice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b)
Výběrové řízení na inženýrskou
činnost
ZO usnesením č. 26/01/2012 dne 09.02.2012
uložilo starostovi realizovat veřejnou zakázku „Organizace výběrových řízení na inženýrskou činnost“. Poptávkové řízení se uskutečnilo
ve dnech od 20. do 29.02.2012, své nabídky zaslali celkem čtyři zájemci a byla vybrána společnost
ikis s.r.o., se kterou byla podepsána mandátní
smlouva, na základě které společnost bude realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
s názvem „Jezeřany-Maršovice - kanalizace“, jejímž předmětem je uzavření smlouvy na komplexní inženýrské služby (činnosti). Vybraný dodavatel bude pro obec realizovat inženýrskou činnost
ve věci stavby splaškové kanalizace.
Starosta předložil ZO mandátní smlouvu se
společností ikis, s.r.o., a pro zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Jezeřany-Maršovice – kanalizace“ i návrh na její předpokládanou hodnotu,
návrh výzvy k podání nabídek a návrh zadávací
dokumentace, seznam přímo obesílaných dodavatelů a s ohledem na skutečnost, že společnost ikis,
s.r.o. bude provádět celou administraci výběrového řízení, navrhl dvě komise: pro otvírání obálek
(zajistí společnost ikis, s.r.o.) a hodnotící komisi
(zajistí obec).
Z řad přítomných občanů zazněl dotaz na realizaci nových komunikací v obci po realizaci
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kanalizace.
Starosta informoval, že Jihomoravský kraj
ani obec nemá finanční prostředky na zbudování
zcela nových komunikací, proto budou komunikace pouze uvedeny do původního stavu.
MS uvedl, aby u otevírání obálek byl i zástupce obce, např. starosta. ZO vyjádřilo souhlas s navrženým doporučením.
ZO diskutovalo ohledně výběrového řízení
a následně schválilo jednotlivá navržená usnesení.

Usnesení č. 22/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí, že ve věci výběrového řízení s výběrem
„Organizace výběrového řízení na inženýrskou
činnost“ byla jako nejvhodnější dodavatel vybrána společnost ikis s.r.o. a nabídková cena dodávky
činila 23.400,-Kč včetně DPH.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 23/02/2012
Zastupitelstvo
obce
Jezeřany-Maršovice schvaluje, že na základě uzavřené mandátní
smlouvy bude společnost ikis, s.r.o., se sídlem
Kaštanová 496/123a, Brno, IČ: 63485290, vystupovat jako zástupce zadavatele ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na služby, jejímž předmětem je uzavření smlouvy na komplexní inženýrské
služby (činnosti) ve věci realizace Splaškové kanalizace Jezeřany-Maršovice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 24/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje text Výzvy k podání nabídek a text Zadávacích podmínek ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Jezeřany-Maršovice - kanalizace“, vypracované společností ikis,
s.r.o., jejímž předmětem je uzavření smlouvy
na komplexní inženýrské služby (činnosti).
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 25/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého rozsahu
na služby s názvem „Jezeřany-Maršovice - kanalizace“, jejímž předmětem je uzavření smlouvy
na komplexní inženýrské služby (činnosti)
a) předpokládanou hodnotu veřejné zakázky
ve výši 2.000.000,-Kč bez DPH.
b) seznam přímo obesílaných dodavatelů Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
Divize 05 Brno, Podsedky 751/3, 625 00
Brno, DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00
Brno, AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12,
612 00 Brno
c) složení komise pro otvírání obálek –
Ing. Petr Slavík, Ing. Jiří Kudělka, Ing. Lucie Plánková, náhradník Ing. Martin Šimek
d) složení hodnotící komise – Ing. Petr Slavík,
Mgr. Bohuslav Slavík, Radek Podhrázký,
náhradníci Milan Hamala, Mgr. Petr Eckl
a Radek Šles.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 10: Školství
a)
ZŠaMŠ, Jezeřany-Maršovice - výroční
zpráva školy za školní rok 2010-2011
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, uvádí v § 10, že ředitel základní, střední
a vyšší odborné školy zpracovává každoročně výroční zprávu o činnosti školy za školní rok, zasílá ji
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zřizovateli a zveřejňuje vždy na přístupném místě
ve škole. Jako každý rok předkládá ředitelka školy
výroční zprávu, kterou starosta předložil ZO.
Z výroční zprávy školy za školní rok 20102011 vyplývá, že do základní školy, která je malotřídní s pěti ročníky ve dvou třídách se vyučuje 29
žáků a v mateřské škole je přihlášeno 25 dětí. Text
výroční zprávy bude zveřejněn i na internetových
stránkách obce.
ZO nemělo k výroční zprávě připomínky
a vzalo ji na vědomí.

Usnesení č. 26/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí Výroční zprávu školy za školní rok
2010-2011, příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres
Znojmo.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b)
ZŠaMŠ, Jezeřany-Maršovice - návrh
na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2011
Podle § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými
vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dle § 28 odst. 6
může příspěvkové organizaci její zřizovatel uložit
odvod do svého rozpočtu. Podle § 30 odst. 1 zákona se rezervní fond tvoří ze zlepšeného výsledku
hospodaření příspěvkové organizace na základě
schválení jeho výše zřizovatelem po skončení
roku, sníženého o případné převody do fondu
odměn.
Příspěvková organizace hospodařila s přebytkem hospodaření 999,29 Kč a je potřeba rozhodnout, jak s tím přebytkem obec naloží.
ZO rozhodlo o převedení přebytku hospodaření do rezervního fondu.

Usnesení č. 27/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje rozdělení hospodářského výsledku
za rok 2011 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres
Znojmo, ve výši 999,29 Kč, do fondu odměn 0,-Kč
a do rezervního fondu 999,29 Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c)
ZŠaMŠ, Jezeřany-Maršovice - návrh
rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2012
V rámci rozpočtu obce pro rok 2012 bylo vyčleněno 800.000,-Kč na neinvestiční příspěvek
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská
škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo. Ředitelka organizace předložila zřizovateli návrh rozpočtu, ve kterém byla rozdělena uvedená částka
společně s částkou 167.900,-Kč, což představuje
dotaci z EU „Operační program – vzdělávání pro
konkurenceschopnost“.
ZO nemělo k návrhu připomínky a vzalo ho
na vědomí.

Usnesení č. 28/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo, na rok 2012.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
d)
Příspěvky na dojíždějící žáky
Obec Jezeřany-Maršovice má zřízenou školu,
ve které má zajištěnou povinnou školní docházku
pro žáky navštěvující 1. až 5. ročník. Do základ-
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ních škol v okolních obcích dojíždějí v současné
době 5 žáků do Moravského Krumlova (2 žáci
do 5.třídy od 2.pololetí), 1 žák do ZŚ Pohořelice
a 13 žáků do ZŠ v Loděnicích, z toho dva chodí
do 1. až 5. třídy. Úhrada neinvestičních nákladů
je provedena na základě zaslaných vyúčtování
od jednotlivých obcí.
Pokud žák plní povinnou školní docházku
ve škole zřízené jinou obcí, je obec, ve které má
žák místo trvalého pobytu, povinna hradit obci,
která školu zřídila, neinvestiční výdaje této školy
připadající na jednoho jejího žáka, pokud se dotčené obce nedohodnou jinak. Neinvestiční výdaje tvoří náklady na údržbu a opravy, materiální
výdaje, služby a výdaje nevýrobní povahy, mzdové
prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám,
které neposkytuje krajský úřad.
Starosta navrhl na základě předložených vyúčtování uhradit neinvestiční výdaje na základě
předložených vyúčtování a s ohledem na možnost
zajištění základní školní docházky v místě bydliště zvážit úhradu obci Loděnice za všechny žáky
nebo pouze za 11 žáků.
ZO diskutovalo ohledně příspěvků. Dále bylo
uvedeno, že obec není povinna přispívat na dojíždějící žáky od. 1 – 5. ročníku. Po krátké diskusi ZO
hlasovalo o jednotlivých usneseních.

Smlouva - údržba veřejného rozhlasu
Smlouva byla podepsána, dne 25.02.2012
proběhla první kontrola a údržba funkčnosti veřejného rozhlasu a byl umístěn jeden reproduktor
v Maršovicích naproti domu č.p. 148.

Usnesení č. 29/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje příspěvek na úhradu neinvestičních
nákladů ZŠ v Moravském Krumlově, pro ZŠ klášterní ve výši 3.983,-Kč a pro ZŠ Ivančická ve výši
9.102,-Kč, připadající na jejich žáky z obce Jezeřany-Maršovice, celkem 22.187,- Kč (1 žák ZŠ Klášterní a 2 žáci ZŠ Ivančická).
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ředitelka ZŠ a MŠ Jezeřany-Maršovice
Mgr. Květoslava Bílová se vyjádřila ke stavu herních prvků v areálu školy. Je potřeba udělat servis
jednotlivých zařízení a po této údržbě by se měl
uzavřít areál školy s informací nepovolaným
vstup zakázán. Dále upozornila na nutnost nového zasklení požárního hlásiče v areálu MŠ, který
byl poškozen.
Co se dále týče herních prvků a areálu školy,
starosta uvedl, že obec dostala v loňském roce
trampolínu od Mikroregionu. ZO nejdříve počítalo s jejím umístěním do parku v Maršovicích.
Paní ředitelka se zmínila, že plánovala zakoupení
trampolíny již minulý rok, proto starosta navrhuje umístit právě tuto trampolínu do areálu školy,
kde bude i více zohledněna bezpečnost používání
tohoto prvku.

Usnesení č. 30/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Dohodu č. 10/2012/ZŠ o úhradě neinvestičních výdajů Základních škol v Moravském
Krumlově na rok 2012.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 31/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů ZŠ Pohořelice ve výši 4.500,-Kč, připadající
na jednoho jejich žáka z obce Jezeřany-Maršovice,
celkem 4.500,- Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
SH předložila návrh usnesení, aby byl schválen příspěvek pro obec Loděnice, na úhradu nákladů na všech 13 žáků. Návrh byl schválen.

Usnesení č. 32/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů ZŠ Loděnice ve výši 4.500,- Kč, připadající
na jednoho jejich žáka z obce Jezeřany- Maršovice, 58.500,-Kč (13 žáků)
Hlasování:
5 (PS, MS, PE, SH, MH) pro – 3 (BS, RS, RP)
proti – 0 se zdrželo
Ad. 11: Plnění usnesení z minulého
zasedání ZO
Prodej pozemků – Sklepy Maršovice
Byly podepsány kupní smlouva s panem Dušanem Duchoněm (již došlo k zápisu do katastru
nemovitostí) a Stanislavem Procházkou a dne
01.03.2012 i s panem Ivan Fráňou.
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Herní prvky - náves Maršovice
Dne 23.02.2012 byla učiněna poptávka a následně obec obdržela nabídku, která byla následně
upřesněna, zaslána objednávka na základě které
dodavatel FLORA SERVIS – Lubomír Straka potvrdil přijatou objednávku.
Dodávka herních prvků by měla být uskutečněna v dubnu 2012 za cenu 91.656,-Kč, což představuje dodávka 76.140,-Kč, montáž 8.460,-Kč
a dvě lavičky 7.056,-Kč).
ZO vzalo realizaci zakázky na vědomí.

Usnesení č. 33/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí, že ve věci veřejné zakázky „Herní prvky - náves Maršovice“ byl jako dodavatel herních
prvků vybrán FLORA SERVIS – Lubomír Straka,
Faměrovo náměstí 31/29, Brno a cena dodávku
činí 91.656,-Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Páteřní cyklostezka Krumlovsko – Jevišovicko, odpočívka Jezeřany
Zhotovení zpevněné plochy bylo objednáno
u společnosti OSP, spol. s r.o., Moravský Krumlov
za 21.658,-Kč. Bylo započato s prací, ale dokončena doposud nebyla.
Dne 13.02.2012 rozhodl odbor dopravy MéÚ
Moravský Krumlov o povolení připojení odpočívky k silnici, takže byly započaty práce na příjezdu
k odpočívce - odstraněna zemina.
ZO vzalo realizaci zakázky na vědomí.

Usnesení č. 34/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí, že ve věci veřejné zakázky „Zpevněná
plocha“ byla jako dodavatel vybrána společnost
OSP, spol. s r.o., Okružní 394, Moravský Krumlov
s.r.o. a cena dodávky činí 21.658,-Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 14: Zpráva starosty
Starosta přednesl zprávu
od 09.02.2012 do 21.03.2012

za

období

Účast na jednáních
21.02.2012 - Krajské setkání organizované
SMO, Brno.
Byly projednávány otázky činnosti SMO,
řešení ekonomických otázek činnosti obcí, legislativa. Po setkání starostů jsem se účastnil semináře o zákonu o obcích a svobodnému přístupu

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

k informacím.
01.03.2012 - Valná hromada ZSO Vodovody
a Kanalizace Znojemsko, Znojmo
Posouzení vstupu svazku do SVKMO, s.r.o.
(Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí), majoritního vlastníka VAS, a.s.
06.03.2012 - Porada starostů obcí okresu
Znojmo s představiteli Jihomoravského kraje
a krajského úřadu, Znojmo
Informace o činnosti krajských představitelů
a další problematika krizového řízení a zajištění
bezpečnosti obyvatel Jihomoravského kraje, novelizace školského zákona, databáze nestátních
neziskových organizací, dotační systém Jmk,
změny v oblasti zdravotnictví, plán rozvoje sociálních služeb.
13.03.2012 - Členská schůze DSO MORAVSKOKRUMLOVSKO, Moravský Krumlov
Inventarizace 2011, schválení hospodářského výsledky za rok 2011, schválení rozpočtu pro
rok 2012 a návrh akcí mikroregionu pro rok 2012.
- plnění objednávky SKUPINY ČEZ – 4 ks pivní sety se zádovými opěrkami
- Jarmark mikroregionu – 19.05.2012 – Vémyslice před radnicí

v místním rozhlase a informací na internetových stránkách nabídnut k pronájmu novým
zájemcům.
ZO vzalo tuto informaci na vědomí

AUDIT - přezkoumání hospodaření
Dne 15. a 16.02.2012 bylo auditorkou
Ing. Zdeňkou Cahlíkovou provedeno přezkoumání hospodaření Obce Jezeřany-Maršovice za období od 01.01.2011 do 31.12.2011 se závěrem, že
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Projednání zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření bude součástí Závěrečného účtu,
který bude projednán na příštím zasedání ZO.

Odpadové hospodářství
Od 01.04.2012 bude možno třídit nápojové
kartony ve žlutých nádobách spolu s plasty.
O víkendu 21. až 22.04.2012 se uskuteční
sběr velkoobjemového odpadu, přistavením dvou
kontejnerů 40 m3 na obvyklých místech.
V sobotu 12.05.2012 od 10.00 do 10:20 hod.
se před obchodem Jednoty uskuteční sběr nebezpečného odpadu.

Ukončení smlouvy o pronájmu VÚB – Tourbus a.s.
Společnost Tourbus, a.s. požádala o snížení
fakturace za elektrickou energii, protože částka,
která byla společnosti fakturována, je s ohledem
na předmětný prostor vysoká. Žádá o snížení
na 32.000,-Kč včetně DPH. S ohledem na ukončení pronájmu a výši vybíraného nájemného navrhl starosta žádosti společnosti Tourbus, a.s.
vyhovět.
MS se vyjádřil ke skutečnosti, že dochází
k redukci příspěvků pro jednotlivé příspěvkové
organizace a obec by neměla odpustit část dluhu
společnosti Tourbus. Souhlas vyjádřil i BS, který
dodal, že jde o skutečně spotřebované náklady
a již dnes jde vidět, že ve stejných prostorách jde
spotřeba energie zredukovat.
ZO schválilo snížení fakturace dle žádosti.

Dopravní značení v obci
Na základě usnesení ZO č. 08/08/2011 byla
provedena kontrola dopravního značení v obci,
na základě které bude vypracován pasport dopravního značení. V zastavěné části obce je celkem 24
dopravních značek, z toho 11 krajských (krajská
komunikace silnice III/4133), dále jen „silnice“
a 13 „obecních“ (místní a účelové komunikace).
Z uvedených 13 ks „obecních“ dopravních
značek navazuje na dopravní značení na silnici 7
dopravních značek (všechny „Dej přednost v jízdě!“) a pouze 6 značek upravuje přímo provoz
na místních a účelových komunikacích. Dvě značky „Zákaz vjezdu vyznačených vozidel“ (traktory
a nákladní automobily) jsou umístěny na Výhoně
v Jezeřanech. Důvod, proč jsou zde značky osazena, starostovi není znám, ale je zřejmé že do „průmyslové zóny“ a zemědělského areálu mohou tyto
vozidla zajíždět po jiné účelové komunikaci, navíc
tato ulice je poměrně úzká a situována do kopce,
takže hrozí větší komplikace či rizika bezpečnosti a plynulosti na této komunikaci. Značky jsou
ve špatném technickém stavu - bylo by potřeba je
vyměnit.
Žádná další část obce není dopravními značkami „chráněná“, ačkoli by si to zasloužily minimálně z pohledu občanů žijících v těchto částech
obce.
Zbývající 4 značky jsou zákazové dopravní
značky - „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá
hmotnost překračuje vyznačenou mez“ (3,5 tuny)
jsou umístěny na účelových komunikacích (Pérka
a cesta za domy č.p. 114, 119, 120, 122 a 124), kde
účelové komunikace jsou v těsné blízkosti opěrné
zdi a sklepů a hrozí zřícení projíždějících vozidel
a poškození majetku spoluobčanů. Značky byly
nově osazeny v roce 2011 a jsou v dobrém technickém stavu.
Většina dopravních značek „Dej přednost
v jízdě!“, není v dobrém technického stavu nebo
jejich osazení neodpovídá normám a bylo by

Usnesení č. 35/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje, že společnosti Tourbus, a.s. bude na základě jejich žádosti ze dne 20.03.2012, fakturována částka 38.400,-Kč jako konečná za spotřebovanou elektrickou energii a vodu od poslední
fakturace do ukončení pronájmu místností v budově č.p. 165.
Hlasování:
6 (PS, PE, RP, RS, MH, SH) pro – 2 (BS, MS)
proti – 0 se zdrželo
Pronájem obecního bytu
K 01.03.2012 měla být uzavřena nájemní
smlouva s paní Zuzanou Fialovou, což se do dnešního dne nestalo. Bohužel komunikace vázne
a jednání se žadatelkou nevede k nějakému závěru, který by byl pro obec přijatelný. Není předpoklad, že by v nejbližší době byla jednání uzavřena,
proto starosta uvedl, že mu nezbývá než jednání
ukončit. O tomto bude žadatelka vyrozuměna e-mailem a sms zprávou.
Byt č. 1 bude znovu prostřednictví hlášení
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Usnesení č. 36/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí, že bude ukončeno jednání o pronájmu
obecního bytu s paní Zuzanou Fialovou a bude
znovu zveřejněna nabídka na pronájem bytu.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Povodňový plán
Na základě žádosti odboru životního prostředí MěÚ Moravský Krumlov o provedení aktualizace Povodňového plánu obce, byl vypracován nový
povodňový plán, který starosta předložil ZO.
ZO vzalo povodňový plán na vědomí.

Usnesení č. 37/02/2012
Zastupitelstvo
obce
Jezeřany-Maršovice bere na vědomí Povodňový plán obce
Jezeřany-Maršovice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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vhodné je průběžně vyměňovat. Jinak značky
na silnici jsou ve zprávě Správy a údržby silnic
Jihomoravského kraje jsou v dobrém technickém
stavu, jedná se o 4 informativní značky „Obec“
a „Konec obce“, 5 značek upravují přednost „Hlavní pozemní komunikace“ a 2 výstražné značky
„Děti“.
Na obec byly doručeny žádosti, kdy žadatelka opětovně žádá nahrazení značek „Zákaz
vjezdu vyznačených vozidel“ značkami „Průjezd
zakázán!“, když jako důvod uvádí bezpečnost dětí
a všech bydlících spoluobčanů.
ZO se touto žádostí zabývalo již dříve a záměna značek nebyla přijata. Nyní se shodlo na maximální náhradě stávajících značek + doplnění
dodatkovými tabulkami „Dopravní obsluze vjezd
povolen“ a uložilo úkol starostovi.

Usnesení č. 38/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi obnovit původní dopravní značení a doplnit je dodatkovými tabulkami „Dopravní obsluze vjezd povolen“ a to do 30.06.2012.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Údržba cyklostezky
Polní cesta, po které v katastru obce vede cyklostezka, je ve velmi špatném stavu – vodní eroze.
Bylo by vhodné ji na začátku sezony nechat alespoň srovnat.
ZO souhlasí s úpravou cyklostezky.

Usnesení č. 39/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi realizovat úpravu polní cesty,
po které vede cyklostezka, do 30.04.2012
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Výsadba stromů a jejich údržba
Stav veřejné zeleně v obci není v dobrém stavu. V roce 2010 byl vypracován znalecký posudek
– dendrologické zhodnocení zdravotního stavu,
vitality, provozní bezpečnosti a návrh opatření
pro stromy na parcelách č. 1487/3 v k.ú. Jezeřany
a parcelách č. 1491/2, 189/3 v k.ú. Maršovice, který vypracoval Ing. Jaroslav Krejčí. Bylo by vhodné
v souladu se závěry tohoto znaleckého posudku,
realizovat odborný zásah.
Starosta dále navrhl pokračovat ve výsadbě
stromů, v součinnosti s vedením ZŠaMŠ, výsadbou cca 10 stromů před areálem školy (v travnatém pásu).
Rovněž by bylo vhodné provést i na základě
studie úpravy návesního prostoru v obci (Ing. Jaroslav Krejčí), odstranění některých dřevin (náves
v Maršovicích, před KD apod.), a tuto dřevní hmotu zpracovat např. na štěpky.
ZO uložilo starostovi spolu s místostarostou
realizovat úpravu veřejné zeleně v obci.

Usnesení č. 40/02/2012
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi spolu s místostarostou zjistit
možnosti popř. realizovat úpravu veřejné zeleně
v obci, rozsah úpravy konzultovat s odborníky,
do 30.04.2012.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ostatní
Aktiv Opava s.r.o. – Plackuj.cz
Po udělení souhlasu poslala společnost AKTIV 95 Opava s.r.o. poděkování a celkem 5 ks BUTONŮ – viz. sběratelské kolekce „Erby měst a obcí
České republiky“.

leden - březen

D.A.S. pojišťovna správní ochrany, a.s. – pojištění právní ochrany měst a obcí
Nabídka pojištění právní ochrany měst a obcí
bude rozeslána členům ZO k prostudování.

Ad. 14: Diskuse
V diskusi zaznělo následující:
MS podotknul zdůraznit zákaz vypalování
trávy.
RP uvedl, že za hřištěm v Maršovicích se tvoří
další nežádoucí skládka a bylo by potřeba podniknout patřičná opatření
MS zdůraznil, vážněji se zabývat možností
realizace sběrného dvoru, neboť by byla tímto
vyřešena důležitá část odpadového hospodářství
obce a bylo by jistě možné sehnat formou dotace finanční prostředky na jeho realizaci a přislíbil
zjistit podrobnosti.

Ad. 15: Závěr
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným
občanům za účast a ukončil zasedání v 22:15 hod.
Ing. Petr Slavík v.r., starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Petr Eckl v.r.
Radek Podhrázký v.r.

Místní poplatky
v roce 2012
Poplatek ze psů





poplatek činí 100,-Kč za 1 psa a vztahuje
se na psy starší třech měsíců
důchodci platí 80,-Kč za 1 psa
za každého 2 a dalšího psa se platí 150,Kč, důchodci 120,-Kč
poplatek je splatný 31. května 2012
Poplatek za odpady







poplatek činí:
470,- Kč pro fyzickou osobu s trvalým
pobytem v obci
470,- Kč pro fyzickou osobu, která má
ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k rekreaci, ve které není hlášena
žádná fyzická osoba k trvalému pobytu
poplatek je splatný 31. května 2012
Úhrada poplatků

1. Na Obecním úřadě v JezeřanechMaršovicích od února v úřední dny:
pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin
2. Převodem na účet Obce JezeřanyMaršovice
č.ú.
1582194339/0800,
variabilní symbol = číslo popisné
rodinného domku.
Nebudou-li
poplatky
zaplaceny
včas a ve správné výši, vyměří obec
poplatek platebním výměrem nebo
hromadným předpisným seznamem.
Včas nezaplacené poplatky může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek.

leden - březen

vzniku požáru (lesní porosty a jejich
bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 metrů,
suché travní porosty a plochy zemědělských
kultur) je zakázáno rozdělávat nebo udržovat
otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící nebo
doutnající předměty a používat zábavnou
pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.
Proto žádáme občany, aby dbali zvýšené
pozornosti při zakládání otevřených ohňů.
Při spalování listí, větví ze stromků nebo
suché trávy, může dojít k požáru, který se
může vlivem silného větru rychle rozšířit
a napáchat značné škody nejen na okolních
porostech ale i na majetku, zdraví a životech
občanů.
Je třeba znovu upozornit na skutečnost,
že ze zákona o požární ochraně je zakázáno
provádět vypalování porostů. Proto ten,
kdo vypaluje trávu, se dopouští přestupku
na úseku požární ochrany.

Vypalování trávy
S příchodem jara se někteří „zahrádkáři“
vrhají na úklid zahrady po svém. Namísto
pracnějšího, zato však ekologičtějšího
vyhrabání staré trávy a jejího kompostování,
volí jednodušší vypalování. Nejenže je to
počínání nebezpečné, ale poškozují tím
faunu, flóru a znečišťují ovzduší. Z těchto
důvodů je vypalování trávy zakázáno hned
několika zákony, především zákonem
o ochraně přírody a krajiny, dále zákonem
o požární ochraně a zákonem o ochraně
ovzduší.
V letošním roce, s ohledem na nadměrné
sucho, vydal hejtman Jihomoravského kraje,
dne 21.03.2012, rozhodnutí o vyhlášení
doby zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru na celém území Jihomoravského
kraje. V místech se zvýšeným nebezpečím

apod.) Tím obec splní podmínky společnosti
EKO-KOM, a.s., bude zajišťovat sběr všech
čtyř komodit (plast, kartonové obaly, sklo
a papír) a bude mít nárok na odměnu, která
je tvořena paušální odměnou za zajišťování
zpětného odběru, která se vypočítává podle
počtu obyvatel obce a odměnou za zajištění
využití odpadů z obalů, jejíž výši společnost
EKO-KOM vypočítává na základě celkového
množství komunálního odpadu, které
obec sebrala, vytřídila a předala k recyklaci
za příslušné období.
V následující tabulce přinášíme informaci
o množství odpadů vyprodukovaných v naší
obci za posledních 5 let a výši odměny, kterou
obec obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s..
(pozn. sběr železného šrotu provádí TJ
a množství odpadu se rovněž eviduje).
V loňském roce jsme uskutečnili 2x
sběr velkoobjemového odpadu, kterého
bylo celkem zlikvidováno 16.760 kg, 1x
sběr pneumatik (2.680 kg) a elektrozařízení
(množství neuváděno, protože sběr je
realizován zdarma). Za sběr, odvoz a likvidaci
velkoobjemového odpad jsme zaplatili
celkem 40.749,-Kč a za sběr, odvoz a likvidaci
pneumatik a odvoz elektrozařízení celkem
25.140,-Kč.
V letošním roce se rovněž uskuteční sběr
velkoobjemového odpadu a to o víkendu
21. a 22.04.2012 a sběr nebezpečného
odpadu se uskuteční v sobotu 12.05.2012.
Před jejich uskutečněním budou občané včas
informování.
Všem z Vás, kteří likvidujete a třídíte
domovní odpad v souladu s předpisy a není
Vám tak lhostejný stav životního prostředí
ve kterém žijeme, děkujeme.

Odpadové
hospodářství
Sběr a svoz komunálního odpadu v naší
obci zajišťuje již několik let společnost SITA
CZ, a.s., divize JIH, se kterou máme uzavřenu
Smlouvu o poskytování služeb v oblasti
životního prostředí, ze dne 28.11.2006,
jejímž předmětem je
a) sběr, svoz a odstraňování směsného
komunálního odpadu (1x za 14 dní)
b) svoz, dotřídění a využití recyklovaných
složek komunálního odpadu (1x za 14 dní)
c) odvoz a odstraňování nebezpečných
složek komunálního odpadu (2x ročně)
d) odvoz a odstraňování ostatních odpadů –
objemových odpadů (dle požadavku formou
přistavění velkoobjemových kontejnerů).
Zároveň se naše obec od roku 2006
zapojuje do systému zpětného odběru
a využívání odpadů z obalů a to na základě
uzavřené smlouvy se společností EKO-KOM,
a.s.. Od loňského roku máme v obci celkem
4 místa, kde mohou občané odkládat odpady
z obalů: v Jezeřanech před OÚ (1x žlutý
kontejner na plasty, 1x modrý kontejner
na papír), před obchodem Jednoty (3x plast,
1x bílé sklo a 1x barevné sklo), Maršovicích
vedle obchodu paní Bergerové (1x plast, 1x
bílé sklo a 1x barevné sklo) a v Maršovicích
na točně (1x plast, 1x papír).
Od 01.04.2012 lze do žlutých nádob
na plasty ukládat i nápojové kartony tzv.
tetrapaky (obaly od mléka, džusů, kefírů
rok

SmČsný
odpad

Plast

Papír

Sklo bílé

Sklo
barevné

Kov

v kg

OdmČna
EKO-KOM
v Kþ

2007

175.243

1.196

0

2008

120.706

2.125

0

923

1.728

3.060

10.866,-

2009

128.035

2.394

0

1.574

2.090

12.060

15.777,-

2010

120.426

3.165

0

1.458

1.128

13.440

18.552,-

2011

146.223

4.481

2.408

2.182

1.233

8.130

29.204,-

11

349

947

14.220

6.195,-
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Jaro je tady (příspěvky žáků ZŠ)

Vítej všemi očekávané jaro!
Asi si řekne každý z nás. Po zimě se všichni těšíme na hřejivé
paprsky jarního sluníčka a i když nás obyčejně čeká více práce, jsme
rádi, že je tu. A platí to samozřejmě i pro děti nejen ve škole, ale
i ve školce, které se těší na zahrádku a na hry venku.
Ale
nepředbíhejme. My jsme se ve škole rozloučili se starým rokem
a do nového jsme vkročili přípravou na tradiční školní ples a dětský
karneval, který vždy zahajují naši žáci polonézou a mazurkou
a na karnevale přidají ještě nějaký ten tanec od těch nejmenších až
po naše nejstarší školáky. Ve škole se však naplno i učilo, protože se
blížilo pololetí a psaly se pololetní prověrky. Hned po pololetních
prázdninách 3. února jsme týden odpočívali. Někteří na horách,
někteří doma, no a někteří i v práci.
Dne 23. února jsme společně s MŠ Loděnice a naší MŠ navštívili
divadelní představení v Moravském Krumlově „Eliščiny pohádky“
a školka i škola se pomaličku začíná oblékat do jarního kabátu.
Sluníčko se na nás začíná usmívat, nálada je veselejší a společně se
připravujeme na oblíbenou velikonoční dílnu 27. 3. pro všechny, kteří
rádi vytváří pěkné věci, tentokrát s velikonoční tematikou no a hlavně
na tradiční sportovní velikonoční turnaj ve vybíjené, přehazované,
florbalu a stolním tenisu, který se uskuteční ve dnech 28. března až
4. dubna, kdy vyvrcholí finálovými zápasy. V dubnu nás čeká ještě
jedno divadelní představení v Moravském Krumlově pro menší „Když
jde kůzle otevřít“ a pro větší anglické představení JACKIE AND
THE HORRIBLE FAMILY spojené s prohlídkou městské knihovny
v Moravském Krumlově i s nachystaným programem pro naše
školáky.
Hned po Velikonocích nás čekají tříčtvrtletní prověrky a spousta
dalších akcí, se kterými vás seznámíme v dalším zpravodaji.
Tak si užijte krásných a veselých Velikonoc, prosvícených
slunečními paprsky a v dalším zpravodaji ze školy a školky opět
na shledanou!
Květoslava Bílová, ředitelka školyy
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Prameny k dějinám
Jezeřan – Maršovic V.
Jak chtěl pan Vilém z Roupova Jezeřany získat
Milí čtenáři,
dnes začínáme poněkud pohádkově. Proč chtěl pan Vilém
z Roupova získat Jezeřany a kdo vůbec byl tento šlechtic, ptáte se
jistě oprávněně. Byl jsem rovněž překvapen, když jsem na podzim
2010 procházel v Národním archivu v Praze inventář fondu
Morava a pod signaturou 6116 jsem uviděl regest tohoto znění:
Vilém z Roupova a na hradě znojemském, nej. komorník m. m.,
jemuž byl na přímluvu mor. direktorů postoupen českými stavy
klášter a probošství sv. Hipolita u Znojma, vymáhá všechny
náležitosti a svršky k tomuto probošství náležící. Mimo to žádá
i tři vesnice, dosud ke klášteru strahovskému náležející: Německé
Bránice, Německá Konice a Jezeřany (1619). Samozřejmě mi
jméno pana Viléma nebylo neznámé. Jak ale souvisí s naší vesnicí
jsem měl teprve zjistit.
Nejprve tedy něco o našem protagonistovi a nebude toho
málo, pán z Roupova byl totiž vskutku zajímavou osobností
českých dějin 1. poloviny 17. století. Václav Vilém z Roupova
– jak znělo celé jeho jméno - byl příslušníkem rozvětveného
a starobylého rodu pánů z Roupova, ale o jeho mládí nemáme
podrobnější zprávy. Václav Vilém byl členem Jednoty bratrské,
studoval v Itálii a ve Švýcarsku a nabyl na svoji dobu poměrně
velmi rozsáhlého vzdělání. Byl inteligentní, rozvážný, výborný
řečník a obratný politik. Tím, že se přiženil do významné rodiny
Smiřických, dostal se do příbuzenských vztahů s tak známými
osobnostmi tehdejší politiky, jako byli Karel starší ze Žerotína,
Jindřich Matyáš Thurn nebo Jáchym Ondřej Šlik. Jeho přítelem
a starším rádcem byl Václav Budovec z Budova, po němž Václav
Vilém zvolna přebíral vedení stavovské opozice.
Václav Vilém z Roupova byl jedním z nejhorlivějších
stoupenců Majestátu Rudolfa II. a v letech 1609 a 1611 působil
jako stavovský direktor. Za císaře Matyáše byl královským
radou, komorníkem a nejvyšším berníkem. V roce 1618 se
logicky stal jedním z vůdců českého stavovského povstání. Spolu
s Jindřichem Matyášem Thurnem a Linhartem Colonnou z Felsu
tvořil trojici nejvlivnějších mužů stavovské prozatímní vlády.
Z jeho iniciativy vzniklo třicetičlenné direktorium, do jehož čela
se postavil jako jeho prezident. Dal popud k najímání stavovského
vojska a k jednání o konfederaci se stavy ostatních habsburských
zemí. Podílel se na sepsání první stavovské Apologie (tedy
obrany), která objasňovala důvody a oprávněnost stavovského
protihabsburského vystoupení. Navrhl odmítnout kandidaturu
Ferdinanda II. Habsburského na český trůn a přimlouval se
za zvolení Friedricha V. Falckého, který jej pak jmenoval nejvyšším
kancléřem.
Po bitvě na Bílé hoře odjel Václav Vilém z Roupova ze země,
neboť jako přední povstalec nedoufal v císařskou milost. Nedělal
si žádné iluze o lidumilnosti Habsburků a další vývoj mu dal
za pravdu. Mnozí jeho kolegové však doufali v císařskou milost
domnívajíce se mylně, že při tak velkém množství povstalců
panovník prostě nemůže přistoupit ke krutým trestům. Vždyť
by musel popravit desítky osob! Na tohle riziko však Ferdinand
evidentně přistoupil. Další vývoj dal opatrnému Roupovci
za pravdu.
I on sám byl dán do klatby a v nepřítomnosti odsouzen nejen
ke ztrátě statků, ale i k trestu smrti. Také zbytek rozsáhlé rodiny
byl tvrdě postižen konfiskacemi. Václav Vilém pak pobýval šest let
v berlínském exilu, aniž by se nějak podílel na politickém životě.
Na přímluvu pana Zdeňka Popela z Lobkovic byl v roce 1627
omilostněn, ale milosti nevyužil. Až roku 1631 se vrátil se saským
vojskem do Čech, kde se postaral zejména o důstojné uložení
ostatků popravených povstalců, které byly dosud vystaveny
na staroměstské věži Karlova mostu.
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Spolu s Matyášem Thurnem se pokusil vytvořit novou českou
stavovskou vládu, ale i tento nový pokus ztroskotal. Od roku 1632 žil
Václav Vilém z Roupova v saských Drážďanech jako kurfiřtský rada
a vojenský komisař. V roce 1641 přišel se Švédy do Čech znovu, ale již
jen proto, aby tu zemřel. Tradice pak říkala, že z bezvýchodnosti své
situace zešílel.
Po přečtení životopisu nám může být již mnohé zřejmé. Václav
Vilém jakožto člen prozatímní stavovské vlády a budoucí nejvyšší
kancléř českého království požádal moravské direktory o části
majetku katolických institucí, které v období stavovského povstání
byly v nemilosti českých nekatolických stavů jak pro konfesní
odlišnost, tak i pro podporu Habsburků. Jmenovitě chtěl získat
majetky řádu křížovníků s červenou hvězdou (mimochodem jediný
český duchovní řád založený sv. Anežkou Českou v roce 1233) spojené
s jejich probošstvím na Hradišti sv. Hypolita u Znojma. Dále pak
požádal o tři vsi patřící kdysi želivskému klášteru a nyní spadající
pod strahovský klášter premonstrátů v Praze. Své počínání zdůvodnil
nouzí své rodiny, která přišla o své statky v bojích s císařskými vojsky
a rovněž i údajným špatným hospodařením strahovského opata.
Zde je třeba zdůraznit, že o moravské statky starhovského kláštera
pečoval úředník sídlící v Jihlavě. K uskutečnění jeho záměrů však
již pravděpodobně nedošlo. Jednání ukončila bitva na Bílé Hoře 8.
listopadu 1620. I kdyby Václav Vilém statky získal v následných
konfiskacích by o ně jakožto jeden z odbojníků rozhodně přišel.
Nyní si tedy můžete nerušeně přečíst dopis odeslaný moravským
direktorům a přípis Václava Viléma o stavu požadovaných statků. Pro
zajímavost přikládám i snímek dopisu.

Vaší milosti urozený a můj laskavý pane pane strejče etc.
Prosím račte to psaní od jich milosti pánů dyrektorů
správců a rad zemských Markrabství Moravského jich milostem pánům direktorům správcům a radám zemským slavného tohoto království českého svědčící kteréžto
psaní sem vaší milosti odvedl. Pokudž jich milosti páni stavové ještě zde v Praze pospolu býti ráčí, poněvadž se tu jich milosti dotejče, přednésti a déle
tou věcí neodkládati, prosím také račte se vašich
milostí páni dyrektoři k jich milostem všem těm
pánům stavům království tohoto slavného přimluviti, aby mně to probošství peltenperské v Markrabství Moravskím ležící a k špitálu staroměstskýmu důchody náležející, poněvadž ty důchody dosti
skrovný sou, tolikéž i ty tři vesničky mimo to
probošství, klášteru strahovskému důchody obrácený,
totiž ves Kanice ves Německý Bránice a ves Jezeřany laskavo darovati ráčili, nebo věděti
ráčíte jak sem opravdově co jest království tomu
k dobrému a užitečnému bylo nelitujíc statečku
ani hrdla svého pracoval a k tomu napomáhal
tak že za příčinou tou z návodu nepřátel můj
stateček jest vyplundrován a na prach spálen,
nestaneli se mu od jich milosti pánů stavů nadepsaná
milost jsouce já chudý a zadlužilý s dítkami svými
na velikou nouzi přijíti musím. Jestliže mi to což se nadpisuje dáno bude jakož tu naději ku Pánu Bohu a jich milostem mám, já chci
do špitále zdejšího pražského tu kdy jest to probošství
náleželo netoliko těch dvěstě kop míšeňských
což se tak ročně z toho klásštera do toho špitála
dávalo ale i více těm chudým lidem každoročně pro jich tím lepší vychování dávati a jich
milostem spolu s dítkami svými se toho podle nejvyžší možnosti skutečně odsluhovati.
Vilém z Roupova manu propria
Memoryal Jeho Milosti Panu Václavovi Vilímovi z Roupova
v Makrabství moravským sou tyto tři vesničky jménem Jeřezany Německý Bránice a Kanice z kterýchžto
vesnic mně na hrad znojemský dávají obilé a víno.
Ty vesnice ačkoli sou v Markrabství moravském a
na hrad znojemský co se nadpisuje ročně dávají, nicméně náležejí klášteru strahovskýmu, opat strahovský maje ouředníka svýho v městě Jihlavě ten
nimi vládl, špatně jich užíval jak se právu dává.
Ačkoli na hrad Znojemský ospy a víno dávají však
předce opatu také něco dávali věděti nemohu
jak mnoho na klášteře strahovským bude se mocti toho
dověděti; pokadž jest možno za to žádám aby mně týž
tři nadepsané vesničky k užívání mimo jiné puštěny byly.
Vilém z Roupova manu propria
(Životopisná data čerpána z knihy Kdo byl kdo v našich dějinách
do roku 1918 a z pořadu Českého rozhlasu Brno Ecce homo Libora
Vykoupila)
Petr Eckl
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ZPRAVODAJ J-M
1992 - 2012
S ohledem na 20. výročí vzniku obecního zpravodaje, Vám
přinášíme několik aktualit z prvního čísla zpravodaje J.M.-92 – č.1
září 1992.

Přehled bohoslužeb
Velikonočního třídení
a oktávu 2012
ve farnosti Loděnice

Z činnosti obecního úřadu – Největší akce v roce 1992
5. 4. Zelený čtvrtek

Veřejný rozhlas
V dubnu byla provedena celkové rekonstrukce veřejného
rozhlasu. Bylo vyměněno celé vedení v délce 5.000 m, dány nové
konzoly, použito 24 ks nových reproduktorů a natřeno 20 sloupů.
Rekonstrukci provedla firma „PND“ spol. s r.o. Brno v celkové částce
100.000,-Kčs.

8.00 Ranní chvály
18.30 Památka Poslední večeře Páně – Loděnice

6. 4. Velký pátek
8.00 Ranní chvály
15.00 Velkopáteční pobožnost Křížové cesty
18.30 Památka Umučení Páně – Loděnice
20.00 – 22.00 Velkopáteční bdění u Božího hrobu
20.00 Začátek devítidenní novény k Božímu milosrdenství

Oprava střechy
Na přelomu června a července provedla firma Buček a Frantál
z Hevlína celkovou opravu střechy na bytech učitelů. Nově byly
provedeny veškeré klempířské práce, vystavěny dva nové komíny
a provedena částečná oprava střechy, celkem za 32.000,-Kčs. Při té
příležitosti byla provedena oprava střechy ZŠ, byly provedeny nové
nátěry plechové části a opraven komín, celkem za 17.000,-Kč.

7. 4. Bílá sobota
8.00 Ranní chvály a 2. den novény k Božímu milosrdenství
8.30 – 12.00 prostor pro soukromou adoraci u Božího hrobu
v Loděnicích možnost soukromé adorace 10.00 do začátku
bohoslužby
12.00 Polední modlitba
19.30 Vigílie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – Loděnice

Mateřská škola
V červenci jsme pokračovali v další etapě rekonstrukce ústředního
topení v areálu základní a mateřské školy. Byly nahrazeny veškeré
radiátory v MŠ, plechové byly nahrazeny litinovými, byla instalována
tři oběhová čerpadla pro zkvalitnění vytápění a provedena úprava
rozvodu tak, aby se dala vytápět zvlášť základní i mateřská škola.
Rekonstrukci provedla firma Jaromír AUDI Brno, v celkové hodnotě
122.000,-Kč.

8. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Obecní úřad zakoupil rotační benzínovou sekačku STIGA se
šířkou záběru 46 cm. Pokud budou mít občané zájem, můžeme jim
poskytnout tuto službu za mírný poplatek.

9.15 mše svatá
10.30 mše svatá v Loděnicích
19.00 Nešpory slavnosti Zmrtvýchvstání Páně a 3. den
novény k Božímu milosrdenství

Úspěchy mladých hasičů
Jarní část jsme zahájili okresním kolem celostátní hry mladých
hasičů „Plamen“, v Suchohrdlích u Znojma, kde naši mladí hasiči
v konkurenci 14-ti družstev zvítězili a postoupili do krajského kola
jako reprezentanti okresu Znojmo. V krajském kole, kde soutěžila
nejlepší družstva ze 14-ti okresů, jsme obsadili 8. místo. Doplatili
jsme na neznalost podmínek v účasti na takto významné soutěži.
Zvítězilo družstvo ze Žďáru.
Krajským kolem skončila oficiální soutěžní sezóny. Pokračovaly
pohárové soutěže, kde jsme prokázali svoji kvalitu, což dokazují
následující výsledky: 14.06. Vlasatice – 1.místo (potřetí za sebou)
– 14 družstev, 21.06. dopoledne Hodonice – 1.místo (6 družstev)
a odpoledne Kněžice u Třebíče – 2.místo (24 družstev).
Za vzornou reprezentaci patří poděkovat všem mladým hasičům,
kteří se pilně připravovali a dosáhli tak vynikající výsledky.
A závěrem jedna výzva: hledáme mladé hasiče, kteří by navázali
na uvedené úspěchy! Špaček Antonín, starosta hasičů a vedoucí
družstva mládeže

9. 4. Pondělí velikonoční
9.15 mše svatá
19.30 Nešpory a 4. den novény k Božímu milosrdenství

10. 4. – 12. 4. Úterý - čtvrtek Velikonočního oktávu
vždy v 19.30 nešpory a pokračování novény k Božímu
milosrdenství

13. 4. Pátek v oktávu velikonočním
18.00 nešpory a pokračování novény k Božímu
milosrdenství
19.00 hod. mše svatá

14. 4. Sobota velikonočního oktávu
8.00 Ranní chvály a pokračování novény k Božímu
milosrdenství

Závěrem něco ze statistiky roku 1992:
Obec Jezeřany-Maršovice měla ke dni 10.09.1992 727 obyvatel.
Podle sčítání lidu a domů v roce 1991 je v obci 43 neobydlených
domů, které jsou v mnoha případech „krásnou vizitkou“ jejich
vlastníků.
Úřad práce eviduje v naší obci 15 uchazečů o zaměstnání –
nezaměstnaných, z toho 4 pracují pod OÚ na VPP. Kolik občanů bylo
již z evidence vyjmuto si lze jen domýšlet.
Na obecním úřadě jsou registrování 4 soukromě hospodařící
rolníci.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

15. 4. 2. neděle velikonoční – Božího milosrdenství
9.15 mše svatá
19.00 Nešpory 2. neděle velikonoční a litanie k Božímu
milosrdenství
(Bohoslužby bez udání místa se konají v Jezeřanech-Maršovicích,
tučně označené v Loděnicích)
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Rekonstrukce myslivecké
chaty na Sobotce
V loňském roce se myslivecké sdružení rozhodlo k rekonstrukci
chaty. Jelikož nám byly schváleny dotace od obce, mohli jsme na jaře
2011 začít. Po domluvě s firmou JAVAZD se začalo v měsíci květnu
s přestavbou.
Červen je měsíc myslivosti a každý rok se v tomto měsíci koná
dětské sportovní odpoledne, které kvůli rekonstrukci proběhlo
ve ztížených podmínkách. Díky tomu, že děti byly ukázněné
a pozorné, tak odpoledne bylo úspěšné, jak pro ně tak i pro nás.
V téhle tradici budeme pokračovat i nadále. V září byla myslivecká
chata úspěšně dokončená. Největší zásluhy na této přestavbě měl pan
Václav Šles, za což bychom mu chtěli touto cestou veřejně poděkovat.
Samozřejmě, že poděkování patří i všem zastupitelům naší obce
za schválení dotací.
Dále bychom chtěli nabídnout občanům naší obce prostory
myslivecké chaty i k jiným účelům než jen střeleckým (např. oslavy
narozenin, rodinné sešlosti apod.). Na závěr bychom Vás chtěli
informovat, že na jaře nového roku plánujeme slavnostní otevření
chaty, o kterém budete ještě informování na webových stránkách
obce.
Myslivecké sdružení SOBOTKA

Hodnocení činnosti ZO ČSCH
Jezeřany-Maršovice za rok
2011
Naše organizace má 12 členů, z toho dva členové jsou starší 80-ti
let a jsou bez zvěře. V roce 2011 jsme se zúčastnili 7 výstav na okrese
Znojmo, kde se soutěží v oboru - Králík, Holub a Drůbež. V této
soutěži se naše organizace umístila z 19 organizací v okrese Znojmo:
Králíci - 10. místo ze 17 základních organizací,
získali jsme 4 čestné ceny
Holubi - 4. místo ze 17 základních organizací,
získali jsme 13 čestných cen
Drůbež - 6. místo ze 17 základních organizací,
získali jsme 2 čestné ceny
Dále jsme se zúčastnili dvou výstav okresu Brno-venkov a jedné
krajské výstavy v Hodoníně, kde jsme dobře reprezentovali naší ZO
Jezeřany-Maršovice
V okrese Znojmo byla uspořádaná soutěž - LIGA holubů a králíků.

Umístění našich členů:
Holubi
04. místo - Procházka Miroslav - 7 čestných cen
13. místo - Ruibar František - 3 čestná ceny
32. místo - Haas Vlastimil - 3 čestné ceny

Králici
08. místo - Martínek Jiří
23. místo - Ruibar František
V roce 2012 se naše organizace zúčastní, pokud to bude možné,
co nejvíce výstav, jak na okresu Znojmo, tak v sousedních okresech,
abychom dobře reprezentovat naši ZO Jezeřany-Maršovice.
za ČSCH Jezeřany-Maršovice
Ruibar František

leden - březen
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Společenská
kronika
od 01.01.2012 do 31.03.2012

 Životní jubilea
50 let
Vítězslav Forman
Roman Chytrý
Jiří Majer
55 let
Miluše Ecklová
Zdeněk Ekel
Marie Minaříková
Emílie Troppová
Anna Kremláčková
60 let
Alice Ulreichová
Josef Kratochvíl
Pavel Zahradníček
65 let
Zdeňka Fleischerová
70 let
Emílie Blažková
75 let
Ludmila Novotná
Marie Möllerová
80 let
Karel Čáp
85 let
Vlasta Malušková
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší a
pevné zdraví do dalších let.

 Úmrtí
Lucie Palánová (prosinec 2011)
Štefan Balog
Marie Chelíková
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou
soustrast.

 Pohyb obyvatelstva
Přistěhoval se 1 občan
Zemřeli 3 občani
K 31.3.2012 mají Jezeřany-Maršovice 757
obyvatel
Jezeřany: 458
Maršovice: 299
Muži: 394
Ženy: 363
Vydává obecní úřad v Jezeřanech - Maršovicích, tel.: 515 337 423, info@jezerany-marsovice.cz, www.jezerany-marsovice.cz
Náklad 250 ks. Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Sazba a tisk: Bačík, Pohořelice, tel.: 519 425 897

