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ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Vážení spoluobčané,
léto je nenávratně za námi. Děti se
po prázdninách vrátily do školních lavic a jejich
zážitky se staly vzpomínkami. Krásné dny
babího léta jsou stále více nahrazovány dny
deště, větru a plískanic. Vládu si převzal podzim,
čas dozrávání a sklizně, čas přípravy na dlouhou
a náročnou zimu.
Mnozí z nás se snaží využít každý pěkný
den k tomu, aby sklidili úrodu ovoce a zeleniny
na svých zahradách, uklidili zbytky rostlin
a shrabali spadané listí. Tento odpad lze
likvidovat různými způsoby, nejsmysluplnějším
a
nejekologičtějším
způsobem
využití
posklizňových zbytků a listí je kompostování
nebo mulčování. Je pravdou, že ne všechny
odpady ze zahrady (suché rostliny, větve stromů)
je možné likvidovat uvedenými způsoby a zde
přichází další možnost - spalování. Sice kouř ze
spáleného listí tak nějak neodmyslitelně patří
k českému podzimu, ale při tom se do ovzduší
uvolňuje velké množství zdraví škodlivých látek
a hrozí riziko požárů. Vzhledem k tomu že listí
a jiné posklizňové zbytky jsou na podzim obvykle
vlhké, hoří pomalu a do ovzduší se uvolňuje velké
množství jemného prachu, sazí a jiných pevných
částic. A což teprve je-li inverze či nepříznivý vítr,
dochází k tomu, že štiplavý dým obtěžuje ostatní
spoluobčany. Naše obec nemá obecně závaznou
vyhlášku, která by regulovala pálení trávy
a zahradního odpadu a při zvážení argumentů
pro a proti, se zastupitelstvo obce vyslovilo raději
pro osvětu a prevenci než regulaci a zákazy.
Proto v tomto vydání přinášíme základní zásady
postupu při nakládání s rostlinným odpadem
a žádáme všechny, kteří spalování používají, aby
byli opatrní a dbali na bezpečnost a zdraví nejen
své, ale byli rovněž ohleduplní vůči ostatním
spoluobčanům.
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali
o uskutečnění poptávkových řízení na tři
akce (osvětlení chodníku na Panšule, výměna
vstupních dveří v ZŠ a MŠ a obratiště

v Maršovicích na Výhoně), dnes můžeme
konstatovat, že se nám podařilo tyto akce
uskutečnit a Vy můžete posoudit výsledek.
Rovněž postoupila příprava výstavby splaškové
kanalizace, úvěr nám poskytne Česká spořitelna,
a.s. a vlastní výstavbu bude realizovat společnost
IMOS Brno, a.s.. V současné době jsme podepsali
smlouvu o dílo a vedeme již jednání ohledně
vlastní výstavby a o úpravě harmonogramu
prací s ohledem na skutečnost, že dle původního
záměru, měly být zahájeny práce již v září
2013. Jakmile budeme mít tyto skutečnosti
upřesněny, bude Vás včas informovat.
V průběhu září se uskutečnily obchůzky ohledně
projektů kanalizačních přípojek. Vzhledem
ke značnému rozsahu se uskuteční obchůzka
zbývajících nemovitostí začátkem listopadu.
Předání projektové dokumentace a její úhrada
se uskuteční až v příštím roce. Zároveň jsme
průběžně připravovali a kompletovali veškeré
podklady pro Státní fond životního prostředí
České republiky, tak aby bylo co nejdříve
rozhodnuto o poskytnutí dotace a mohla být
schválena a podepsána smlouva o poskytnutí
podpory.
Ale abychom nemluvili jenom o práci, věřím,
že jste si užili prázdniny a nečerpali nových sil
do dalších dní a že jste se i pobavili na tradičních
událostech sezóny Cyrilometodějské pouti
a Václavských hodech, které uspořádala chasa.
Kdo není zrovna velkým příznivcem dechovky
a má raději „tvrdou“ muziku, tak se mohl
zúčastnit koncem prázdnin Rockového večera,
který ve sportovním areálu připravila TJ. Naše
obec se i spolupodílela na dalších akcích, které
se uskutečnily o letních prázdninách a které
by se mohly uskutečnit i v budoucnosti a to
ve spolupráci s Městskou policií Brno dopravněpreventivní akci „Na kole jen bezpečně“
a společně s okolními obcemi cyklovýlet obcí
„Expedice za sousedy“. Tuto akci z hlavní části
pořádala obec Kubšice a zúčastnilo se jí přes
sedmdesát cyklistů, bohužel z naší obce pouze
jeden. Věříme, že pokud se takové akce uskuteční

i v příštím roce, zúčastní se jí více zájemců z naší
obce.
A co nás čeká v následujících dnech?
Chasa bude pořádat Kácení máje (26.10.),
jezdecký oddíl se Vám předvede na Hubertově
jízdě (01.11.) a obec pozve starší spoluobčany
na Setkání seniorů (17.11.). Potom se již
přehoupneme do předvánočního období, kdy
divadelní spolek Pod parou připravuje pohádku
pro děti a tradičně se uskuteční Živý Betlém.
Věříme, že na těchto akcích se společně setkáme.
Přeji všem krásný podzim.
Ing. Petr Slavík, starosta
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Ze zasedání
zastupitelstva obce
ZÁPISze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 04/2013 konaného
dne 27.06.2013
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce
(ZO) v 18:00 hod. Přivítal členy ZO a přítomné
spoluobčany a prohlásil, že zasedání bylo řádně
svoláno a vyhlášeno, v souladu s § 92 a § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, když informaci
(pozvánku) o místě, době a navrženém programu
zasedání ZO obdrželi členové ZO elektronickou
poštou, ve dnech 19.06.2013 až 27.06.2013 byla
vyvěšena na úřední desce a zveřejněna způsobem
v místě obvyklým (hlášením v místním rozhlase).
Starosta dále konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů ZO, když je přítomno 8 členů
ZO a zasedání ZO je usnášeníschopné. Omluven
je RP z pracovních důvodů a dostaví se později.
Použité iniciály členů ZO:
Mgr. Petr Eckl (PE), Mg. Svatava Hájková
(SH), Milan Hamala (MH), Radek Podhrázký
(RP), Mgr. Bohuslav Slavík (BS), Ing. Jan Slavík
(JS), Ing. Petr Slavík (starosta), Ing. Marek Světlík
PhD. (MS), Radek Šles (RŠ).

Ad. 1: Úvod, zahájení
Starosta seznámil ZO s programem zasedání
ZO. ZO nemělo k doplnění programu žádné připomínky a doplněný program byl schválen.
Usnesení č. 01/04/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje následující program Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 04/2013
1. Úvod, zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Vyjádření ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
4. Žádosti občanů a organizací
a) Michaela Möllerová – Doplnění žádosti
b) Zbyněk Čech - Žádost o povolení vybudování příjezdové cesty
c) Ing. Zdeněk Hledík – Nabídka darování
pozemku
5. Škodní událost (dopravní automobil)
6. Osvětlení chodníku (Panšula)
7. Obratiště (Výhon Maršovice)
8. Výměna vstupních dveří (ZŠaMŠ)
9. Splašková kanalizace
a) model provozování
b) půjčka od VaK Znojemsko
c) projekty domovních přípojek
10. DSO Moravskokrumlovsko – závěrečný účet
svazku za rok 2012 a zpráva o výsledku hospodaření svazku za rok 2012
11. ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko – závěrečný účet za rok 2012 a zpráva o výsledku
hospodaření za rok 2012
12. Rozpočtové opatření č. 3/2013
13. Usnesení z minulého zasedání ZO
14. Zprávy - starosta (předsedové výborů)
15. Diskuse
16. Závěr

Ad. 02: Určení zapisovatele
a ověřovatelů zápisu
Starosta určil jako zapisovatele BS a navrhl
jako ověřovatele zápisu RS a MS. Ze strany ZO nebyly k navrženým ověřovatelům připomínky ani
žádné jiné návrhy.
Usnesení č. 02/04/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 04/2013
Radka Šlese a Ing. Marka Světlíka, PhD.
Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 03: Vyjádření ověřovatelů zápisu
z minulého zasedání zastupitelstva obce
Starosta konstatoval, že zápis z minulého zasedání ZO byl ověřen ověřovateli SH a JS a bylo
konstatováno, že zápis z minulého zasedání ZO
byl řádně zveřejněn na úřední desce a je k nahlédnutí na obecním úřadě, zároveň je vyložen
k nahlédnutí na tomto zasedání ZO a nebyly vůči
němu uplatněny žádné námitky ze strany členů
ZO.
ZO vzalo vyjádření na vědomí.
Usnesení č. 03/04/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí vyjádření ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce, Mgr. Svatavy
Hájkové a Ing. Jana Slavíka, že zápis ze Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č.
03/2013, konaného dne 06.06.2013 byl řádně vyvěšen na úřední desce a nebyly vůči němu uplatněny žádné námitky.
Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Technická poznámka:
V 18.10 se dostavil RP, počet přítomných členů ZO je 9.

Ad. 04: Žádosti občanů a organizací
a)
Michaela Möllerová – Doplnění žádosti
Na zasedání ZO č. 03/2013 bylo schváleno
usnesení č. 05/03/2013 - záměr prodat nemovitost – část pozemku p.č. 911/70, o výměře cca
25 m2, na základě žádosti žadatelů, kteří dne
19.06.2013 doplnili svoji žádost o odkoupení
dalších cca 45 m2 za účelem rozšíření stávajícího
dvorního traktu a úpravy stávajícího svahu před
sesuvem. Dotčené části pozemků (p.č. 911/70
a 1495/1) nejsou obcí využívány a záměrem žadatelů nejsou nijak dotčeny zájmy obce.
ZO nemělo připomínky a žádost schválilo.
Usnesení č. 04/04/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr prodat nemovitost – část pozemku p.č. 911/70, o výměře cca 35 m2, ostatní plocha, v k.ú. Maršovice a část parcely p.č.
1495/1, o výměře cca 10 m2, ostatní plocha, v k.ú.
Maršovice.
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

b)
Zbyněk Čech - Žádost o povolení vybudování příjezdové cesty
Žádost žadatele byla projednávána na minulém zasedání ZO, kdy ZO přijalo usnesení č.
07/03/2013 a uložilo starostovi zjistit podrobnější informace ohledně zamýšlené stavby RD
a přípojek a jednat se žadatelem o nejvhodnějším řešení. Dne 19.06.2013 se uskutečnilo místní šetření za účasti starosty, žadatele a dalších
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zúčastněných osob a byly projednány možnosti
napojení pozemku žadatele na účelovou komunikaci. Z možných řešení bylo zvoleno kompromisní
řešení s tím, že napojení na pozemek si provede
žadatel na svoje náklady, včetně údržby příjezdu
ke své nemovitosti (účelová komunikace je neudržovaná) a dohodnutém místě s tím, že zajistí
vyrovnání s majitelem výsadby, která bude muset být v daném místě odstraněna. Bylo nalezeno
kompromisní řešení vyhovující všem zúčastněným stranám.
ZO nemělo připomínky a vybudování příjezdové cesty schválilo.

Usnesení č. 05/04/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje vybudování příjezdové cesty pro osobní automobil z účelové komunikace nacházející se
na pozemku p.č. 1491/4, v k.ú. Jezeřany pro žadatele Zbyňka Čecha, bytem Jezeřany-Maršovice
104, k pozemku p.č. 2021 v k.ú. Jezeřany, s tím,
že uvedená účelová komunikace není udržovaná
a žadatel si zajistí přístup na svůj pozemek vlastními silami a prostředky.
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c)
Ing. Zdeněk Hledík – Nabídka darování
pozemku
Dne 10.06.2013 starosta obdržel e-mail
od Ing. Zdeňka Hledíka, který chce obci darovat
obci ideální ½ podíl pozemku ve zjednodušené
evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK),
p.č. 834, v k.ú. Maršovice. Následně potvrdil svůj
zájem pozemek darovat i zasláním písemné nabídky. Uvedený pozemek se nachází v trati Dlouhý
a je součástí vinice Ing. Zdeňka Formana, kterému
obec rovněž pronajímá obecní pozemky v dané
lokalitě. Nic nebrání přijmout uvedený dar. Není
potřeba realizovat další kroky (znalecký posudek),
protože obec je osvobozena o darovací daně, kterou nemusí ani přiznávat.
Starosta navrhl ZO dar přijmout a zároveň
předložil návrh darovací smlouvy.
ZO nemělo připomínky a přijetí daru a darovací smlouvu schválilo.

Usnesení č. 06/04/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje přijetí daru ideálního podílu ½ pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely
původ Pozemkový katastr (PK), p. č. 834, o výměře 4643 m2, v k.ú. Maršovice, od Ing. Zdeňka
Hledíka, Moravcova 233, Kojetice.
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 07/04/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje darovací smlouvu mezi Ing. Zdeňkem
Hledíkem a Obcí Jezeřany-Maršovice, jejímž
předmětem je ideální podíl ½ pozemku, vedeného
ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK), p. č. 834, o výměře 4643 m2,
v k.ú. Maršovice.
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 05: Škodní událost (dopravní
automobil)
O škodní události ze dne 05.03.2013 a způsobené škodě bylo ZO informováno na předchozích
zasedáních, ale rozhodnutí ve věci bylo odloženo.
Je předložen návrh dohody o způsobu náhrady
škody způsobené zaměstnancem (statutárním
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zástupcem) zaměstnavateli při výkonu funkce
starosty. Je nutné projednat náhradu škody a rozhodnout o její výši, popř. upřesnit způsob úhrady
způsobené škody. Případné snížení požadované
částky náhrady škody je v rozhodovací pravomoci
ZO v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona
o obcích.
Starosta požádal ZO, aby věc řešilo věcně
a pouze s ohledem na okolnosti této škodní události. Dále uvedl, že přijme jakékoliv rozhodnutí
ZO. BS uvedl, že před zasedání ZO oslovil členy
ZO prostřednictvím e-mailu, aby se vyjádřili a případně podali návrhy na výši náhrady.
ZO diskutovalo o okolnostech škodní události
a jak výši náhrady stanovit. Následně se jednotliví
členové ZO vyjádřili k výši náhrady následovně:
JS se k výši náhrady se nechtěl vyjádřit, neboť se cítí ve věci podjatý, MS navrhuje náhradu
škody nepožadovat nebo jen v symbolické výši, PE
a SH uvedli, že jsou pro, aby náhrada škody nebyla
po starostovi uplatňována. MH se vyjádřil, že je
pro náhradu škody v plné výši a RŠ a RP se vyjádřili rovněž pro úhradu, ne však v plné výši.
Starosta oznámil ZO svoji osobní podjatost,
protože se projednávaná věc týká jeho osoby, stejně tak JS oznámil svoji osobní podjatost, když
starosta je jeho bratr. ZO posoudilo míru jejich
podjatosti a hlasováním nedoporučilo starostovi
a JS hlasovat.
Hlasovat starostovi doporučuje:
0 pro - 1 (BS) proti - 6 se zdrželo, starosta a JS
nehlasovali
Hlasovat JS doporučuje:
0 pro - 1 (BS) proti - 6 se zdrželo, starosta a JS
nehlasovali
BS se vyjádřil, že je rovněž pro symbolickou
výši náhrady škody, ale nicméně by bylo vhodné
vzít v úvahu i doporučení nezávislé osoby (auditorka, která prováděla kontrolu hospodaření
obce a byla seznámena s případem, doporučila,
aby náhrada škody byla stanovena ve výši 50%)
a vzhledem k navrhovaným řešením a postojům
všech členů ZO navrhuje úhradu ve výši 50% celkové škody.
ZO nemělo připomínky, byl přednesen návrh
usnesení, který nebyl přijat.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje požadavek vůči starostovi, na náhradu
škody ve výši 50 % celkové škody (92.254,-Kč),
ve výši 46.127,-Kč, kterou způsobil při výkonu své
funkce dne 05.03.2013 na dopravním automobilu
FORD TRANZIT 300L.
Hlasování:
1 (BS) pro – 3 (PE, SH, MS) proti – 3 (MH, RP,
RS,) se zdrželi, starosta a JS nehlasovali
MS předložil návrh nepožadovat náhradu
škody.
ZO nemělo připomínky, byl přednesen návrh
usnesení, který nebyl přijat.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje neuplatňovat požadavek vůči starostovi, na náhradu škody (92.254,-Kč), kterou způsobil při výkonu své funkce dne 05.03.2013 na dopravním automobilu FORD TRANZIT 300L.
Hlasování:
4 (BS, PE, SH, MS) pro – 3 (MH, RP, RŠ) proti
– 0 se zdrželo, starosta a JS nehlasovali
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Starosta požádal ZO, aby se pokusilo najít
řešení, aby byla náhrada škody stanovena. RP
a RŠ upřesnili svůj požadavek na náhradu škody
ve výši 60 %. Na základě tohoto vyjádření navrhl
BS stanovit náhradu škody ve výši 60 %.
ZO nemělo připomínky, byl přednesen návrh
usnesení, který nebyl přijat.

povídá ceně v projektové dokumentaci. Zvažování jiného povrchu, který by byl levnější, ale ne
tak stabilní by nebylo vhodné. Stavba by měla být
provedena v souladu s projektovou dokumentací
a stavebním povolením.
ZO nemělo další připomínky a dodavatele
schválilo.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje požadavek vůči starostovi, na náhradu
škody ve výši 60 % celkové škody (92.254,-Kč),
ve výši 55.352,-Kč, kterou způsobil při výkonu své
funkce dne 05.03.2013 na dopravním automobilu
FORD TRANZIT 300L.

Usnesení č. 09/04/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje, ve věci výběrového řízení s oslovením
„Obratiště“, jako nejvhodnějšího dodavatele
MiKo Neslovice, Za Humny 283, 664 91 Neslovice, IČ: 46914790 s nabídkovou cenou dodávky
ve výši 159.541,-Kč, včetně DPH.

Hlasování:
3 (RP, BS, RŠ) pro – 4 (PE, SH, MH, MS) proti
– 0 se zdrželo, starosta a JS nehlasovali
Starosta navrhnul se k tomuto bodu vrátit
před bodem 15) Diskuse.
ZO s tímto návrhem souhlasilo.

Ad. 06: Osvětlení chodníku (Panšula)
Na základě usnesení č. 12/03/2013 byla realizována veřejná zakázka s oslovením „Osvětlení
chodníku Panšula“, když na základě výzvy k podání nabídek, bylo obesláno pět vyzvaných dodavatelů a výzva byla zveřejněna na úřední desce
a na profilu zadavatele ve dnech od 07.06.2013.
Ve stanoveném termínu do 24.06.2013, 16.00
hod. předložili svou nabídku celkem 4 zájemci.
ZO byla předložena Zpráva o posouzení nabídek, podle které je nejvhodnějším dodavatelem ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., Moravská 398,
569 92 Bystré, IČ: 27497046, který předložil nejvýhodnější nabídku a návrh smlouvy o dílo, zároveň jsou členům ZO k dispozici veškeré materiály
této veřejné zakázky.
ZO nemělo připomínky a dodavatele
schválilo.
Usnesení č. 08/04/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje, ve věci výběrového řízení s oslovením
„Osvětlení chodníku Panšula“, jako nejvhodnějšího dodavatele ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., Moravská 398, 569 92 Bystré, IČ: 27497046, s nabídkovou cenou dodávky ve výši 143.372,-Kč, včetně
DPH.
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 07: Obratiště (Výhon Maršovice)
Na základě usnesení č. 13/03/2013 byla realizována veřejná zakázka s oslovením „Obratiště“,
když na základě výzvy k podání nabídek, bylo obesláno pět vyzvaných dodavatelů a výzva byla zveřejněné na úřední desce a na profilu zadavatele,
ve dnech od 07.06.2013. Ve stanoveném termínu
do 24.06.2013, 16.00 hod. předložil svou nabídku
pouze jediný zájemce, který si i jako jediný vyžádal zadávací dokumentaci.
ZO je předložena Zpráva o posouzení nabídek
s doporučením vybrat společnost MiKo Neslovice,
Za Humny 283, 664 91 Neslovice, jako dodavatele
stavby a návrh smlouvy o dílo, zároveň jsou členům ZO k dispozici veškeré materiály této veřejné
zakázky.
RP se vyjádřil, zda by s ohledem na cenu zakázky a stav místních komunikací, nebylo vhodnější obratiště realizovat za menších nákladů.
Rozvinula se krátká diskuse, ve které se ZO
shodlo na realizaci zakázky, nabídková cena od-
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Hlasování: 8 pro – 0 proti – 1 (RP) se zdržel

Ad. 08: Výměna vstupních dveří
(ZŠaMŠ)
Na základě usnesení č. 14/03/2013 byla realizována veřejná zakázka s oslovením „Výměna
vstupních dveří“, když na základě výzvy k podání
nabídek, bylo obesláno pět vyzvaných dodavatelů
a výzva byla zveřejněné na úřední desce a na profilu zadavatele ve dnech od 07.06.2013. Ve stanoveném termínu do 24.06.2013, 16.00 hod. předložilo svou nabídku celkem 8 zájemců.
ZO je předložena Zpráva o posouzení nabídek, podle které je nejvhodnějším dodavatelem BOHEMIO CZ, s.r.o., Vaňkovo náměstí 13,
674 01 Třebíč, IČ: 29182603, který předložil nejvýhodnější nabídku a návrh smlouvy o dílo, zároveň jsou členům ZO k dispozici veškeré materiály
této veřejné zakázky.
ZO nemělo připomínky a dodavatele
schválilo.
Usnesení č. 10/04/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje, ve věci výběrového řízení s oslovením
„Výměna vstupních dveří“, jako nejvhodnějšího
dodavatele BOHEMIO CZ, s.r.o., Vaňkovo náměstí 13, 674 01 Třebíč, IČ: 29182603, s nabídkovou
cenou dodávky ve výši 103.945,-Kč, včetně DPH,
s tím, že konečná cena bude stanovena po přesném zaměření.
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 09: Splašková kanalizace
Výběrová řízení
Ve věci veřejné zakázky na služby s názvem
„Jezeřany-Maršovice – kanalizace, poskytnutí
úvěru“ byla na základě usnesení ZO č. 17/03/2013
vypsána nová soutěž v jednacím řízení bez uveřejnění a dne 21.06.2013 proběhlo zasedání hodnotící komise, které byla předložena nabídka od společnosti Česká spořitelna, a.s., ZO je předkládána
k projednání nabídka ČS, a.s. a návrh úvěrové
smlouvy tak, aby případně mohlo být jednáno
o případných doplnění či úpravách této smlouvy.
Ve věci veřejné zakázky na dodavatele stavby
splaškové kanalizace s názvem „Jezeřany-Maršovice – kanalizace“, byla prodloužena lhůta pro
podání nabídek do 08.07.2013, s ohledem na další dotazy zájemců a tak nutnosti poskytnout dodatečné informace a dobu pro podání nabídek.
Zároveň dne 12.07.2013 se uskuteční jednání
hodnotící komise.
Je předpoklad ukončení výběrových řízení
v průběhu měsíce července a ihned poté by následovalo zasedání ZO, které by schválilo smlouvu
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o úvěru a smlouvu s dodavatelem stavby.
MS upozornil, že v návrhu smlouvy jsou
v podmínkách čerpání stanoveny uveden minimální částky poskytnutých dotací, půjček, které
obec musí obdržet a doložit, což by nemuselo odpovídat skutečnosti. Starosta zjistí podrobnosti
a přednese je v rámci jednacího řízení.
ZO nemělo k návrhu úvěrové smlouvy
připomínky.
BS vystoupil s tím, že se z pracovních důvodů
nemůže zúčastnit jednání hodnotící komise, proto bylo diskutováno o složení komise a ZO přijalo
následující usnesení.

Usnesení č. 11/04/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
bere na vědomí informaci starosty o veřejné zakázce na dodavatele stavby splaškové kanalizace
s názvem „Jezeřany-Maršovice – kanalizace“,
že byla prodloužena lhůta pro podání nabídek
do 08.07.2013.
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 12/04/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky na dodavatele
stavby s názvem „Jezeřany-Maršovice – kanalizace“, nové složení hodnotící komise - Ing. Petr
Slavík, Mgr. Petr Eckl, Radek Podhrázký, Ing. Stanislav Jelínek, Ing. Tomáš Pikula a náhradníci Ing,
Jan Slavík, Radek Šles, Milan Hamala, Ing. Jan
Neuer, Jan Furik.
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Žádost o prodloužení lhůty
Usnesením č. 19/03/2013 ZO schválilo vyhotovení žádosti o prodloužení lhůty
(do 31.10.2013) pro doložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního
programu Životního prostředí na akci „Jezeřany-Maršovice – kanalizace“ s ohledem na doposud
probíhající a neukončená výběrová řízení. ZO je
předložena žádost v podobě, která byla zaslána
na SFŽP.
ZO nemělo k žádosti připomínky.
a) Model provozování
S ohledem na změnu majetkových a provozních podmínek a v souladu s pravidly Státního
Fondu Životního prostředí je potřeba rozhodnout o způsobu provozování splaškové kanalizace v obci. Jsou možné dvě varianty - model obec
provozuje sama (zelená louka) nebo vlastnický
model, provozování prostřednictvím svazku, kdy
obec je členskou obcí svazku (zájmového sdružení
obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko) a spoluovládá subjekt VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. prostřednictvím společnosti Svaz
VKMO, s.r.o. (Svaz vodovodů a kanalizací měst
a obcí).
Na minulém zasedání ZO starosta předložil
ZO ke zvážení argumenty pro a proti jednotlivým
modelům a doložil k nim písemné materiály – výstupy z finanční analýzy dokumentující náklady
na realizaci akce a vlastní náklady obce a srovnání
cen stočného v jednotlivých modelech. ZO rozhodnutí ve věci odložilo a uložilo starostovi zjistit
podrobnější informace o budoucím provozu splaškové kanalizace.
Starosta uskutečnil dne 07.06.2013 jednání se zástupci společnosti AP INVESTING, s.r.o.
ohledně upřesnění výstupů z finanční analýzy
a požadavků SFŽP na budoucí provozovatele

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

dotované infrastruktury (splaškové kanalizace)
a dne 13.06.2013 se uskutečnilo jednání s tajemníkem ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko
Ing. Luďkem Műllerem a ředitelem VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Znojmo Ing. Zdeňkem Jarošem, ohledně možností
realizace jednotlivých modelů provozování.

a) cena stočného pro obyvatele je v modelu obec
provozuje sama vyšší a roste oproti ceně stočného ve vlastnickém modelu, během následujících 10 let, od 10 % do 30 %.
b) vlastní náklady obce jsou ve vlastnickém modelu nižší o cca 1.000.000,-Kč, než v modelu
obec provozuje sama

Obecné informace k provozování v jakémkoliv
provozním modelu:
• účel, pro který je dotace poskytována bude
řádně plněn nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace,
• nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace
akce bude zabezpečena finanční udržitelnost
projektu a bude zajištěn soulad s cenami pro
stočné dle výsledků finanční analýzy, která je
podkladem pro vydání Smlouvy o poskytnutí
podpory. Soulad bude následně kontrolován
ze strany SFŽP ČR,
• v případě, že projekt, na který je poskytnuta
podpora ze SFŽP bude generovat příjmy, je
povinen příjemce podpory po dobu pěti let
od ukončení realizace akce tyto příjmy sledovat a vrátit odpovídající část podpory, pokud
skutečné příjmy budou vyšší, než jaké byly
očekávány před dokončením akce (přitom je
však povinen dodržovat výši stočného dle finanční analýzy).

Další skutečnosti, které je potřeba vzít do úvahy
pro rozhodování o modelu provozování:
a) provozování splaškové kanalizace musí být
nejen v souladu s podmínkami SFŽP a tím
spojenými podmínkami poskytovatele dotace EU, ale rovněž se zákonem o vodovodech
a kanalizacích, který klade na provozovatele
této infrastruktury důležité povinnosti, kterým by obec nemusela být schopna dostát
a vystavovala by se tak možnosti postihů
a sankcí ať již ze strany SFŽP či ze strany vodoprávních orgánů
b) provozování splaškové kanalizace obcí by
bylo v rozporu se Stanovami ZSO VaK Znojemsko, kde je obec členem a samostatné provozování by bylo proti zájmům ostatních obcí
v ZSO
c) obec není a nemůže být majitelem ČOV a tak
by ani nebyla schopna kanalizaci samostatně
provozovat v plném rozsahu a byla by závislá
na rozhodnutí a jednání majitele ČOV, zejména s ohledem na náklady na čištění odpadních
vod (obdobně obec nemá vlastní zdroj pitné
vody)
ZO zvážilo veškeré skutečnosti, které mu byly
předloženy a schválilo vlastnický model provozování a text prohlášení.

Při provozování v modelu „obec provozuje sama“
v předběžném výstupu z Finanční analýzy vychází
vyšší cena stočného než ve vlastnickém modelu
provozování a během sledovaných 10 let roste
strměji (viz přiložené srovnání stočného). Z volby
tohoto provozního modelu plynou pro obec další
povinnosti:
• nesmí docházet k nepřípustnému obcházení
Zákona o vodovodech a kanalizacích, Přílohy
č.7 Programového dokumentu OPŽP a Podmínek přijatelnosti – viz str.16-17 „Metodiky
pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy
č.7“
• odpovědnost za provozování (zodpovědná
osoba) a výběr stočného zůstává na příslušné
obci
• příjemce dotace bude řádně sám, vlastním
jménem a na vlastní zodpovědnost provozovat vodohospodářskou infrastrukturu.
• v průběhu uvedené doby nesmí být uplatněn
bez předchozího souhlasu Fondu jiný model
provozování.
• čistý příjem z provozování VHI bude použit
pouze pro správu, obnovy a případné rozšíření vodovodů a kanalizací a to za podmínek stanovených Fondem.
Při provozování ve „vlastnickém modelu provozování“ v předběžném výstupu z Finanční analýzy vychází nižší cena stočného než v modelu samostatného provozování a během sledovaných
10 let roste mírněji.
• Vodohospodářská infrastruktura bude nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace
akce provozována v rámci vlastnického modelu, tzn., že subjekt zodpovědný za provozování je 100% vlastněn a zároveň ovládán
veřejným vlastníkem, kterým je Svaz VKMO
s.r.o. a infrastrukturu provozuje na základě
smlouvy nebo jiného platného pověření.
Ze všech těchto dat jsou zřejmé dvě důležité
informace
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Usnesení č. 13/04/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje zajištění budoucího provozu splaškové
kanalizace v souladu s podmínkami Operačního
programu Životní prostředí splašková kanalizace
ve „vlastnickém modelu“, kdy obcí spoluovládaný
subjekt (prostřednictvím vlastnické společnosti
Svaz VKMO s.r.o.) zajistí provoz vlastními silami,
svým jménem a na vlastní odpovědnost.
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 14/04/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje text Čestného prohlášení o způsobu zajištění budoucího provozu investice, které reflektuje vlastnický model.
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) Půjčka od VaK Znojemsko
Na základě žádosti obce a jednání s tajemníkem ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko
o bezúročnou půjčku je předkládán návrh smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné půjčky, jejímž předmětem je poskytnutí půjčky ve výši
1.500.000,-Kč na částečné krytí nákladů při výstavbě splaškové kanalizace. Přijetím půjčky bude
moci obec částečně spolufinancovat výstavbu
splaškové kanalizace za lepších podmínek než je
poskytnutí úvěru od banky či půjčky od SFŽP.
ZO nemělo připomínky a smlouvu schválilo.

Usnesení č. 15/04/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o poskytnutí bezúročné návratné půjčky od Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko, na částečné krytí
nákladů na výstavbu splaškové kanalizace v rámci

červenec - září

akce „Jezeřany-Maršovice - kanalizace“, ve výši
1.500.000,-Kč.
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c) Projekty domovních přípojek
Pro zajištění hladkého průběhu realizace
stavby je nezbytné, aby pro provádění stavby
splaškové kanalizace byla ověřena možnost napojení jednotlivých nemovitostí prostřednictvím kanalizačních přípojek. Je nezbytné, aby v nejbližší
době proběhla pasportizace stávajících domů
a projednaly se průběhy přípojek k jednotlivým
nemovitostem a to před zpracováním nebo v průběhu zpracování projektové dokumentace pro
provedení stavby.
Společnost INGAS s.r.o. a VH atelier spol.
s r.o., kteří zabezpečují projektovou činnost pro
splaškovou kanalizaci v obci, nabízí vypracování
projektových dokumentací kanalizačních přípojek v rozsahu, kdy
-

každá nemovitost bude mít vlastní projektovou dokumentaci;

-

pracovníci uvedených společností by měly
obcházet v nejbližší době nemovitosti v obci
a budou nabízet vypracování těchto projektových dokumentací;

-

oznámení o termínu obchůzek bude sděleno
občanům v dostatečném předstihu;

-

pracovníci INGAS s.r.o. a VH atelieru spol.
s r.o. budou mít příslušný doklad od obce Jezeřany-Maršovice, který zaručí identifikaci
firmy;

-

v případě zájmu budou s vlastníky nemovitostí domlouvat technické řešení napojení
na veřejnou část stoky, tyto skutečnosti budou zapracovány při realizaci stavby;
Rozsah projektové dokumentace (vzorový
projekt) bude obsahovat – Technickou zprávu,
Situaci katastru nemovitostí (1:500), Situaci stavby (1:250), Podélný profil kanalizační přípojky
(1:200(100)/100), Uložení kanalizačního potrubí
(1:20) a Vzorovou kanalizační revizní šachtu
(1:20). Projektová dokumentace projednaná s budoucím provozovatelem bude v počtu 3 paré
předána vlastníkům jednotlivých nemovitostí
za cenu 2.000,-Kč bez DPH za 1 projekt přípojky.
ZO nemělo připomínky a nabídku vzalo
na vědomí.

Usnesení č. 16/04/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí nabídku společnosti INGAS, s.r.o.
a VH atelier, spol. s r.o. na provedení projektů domovních kanalizačních přípojek.
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 10: DSO Moravskokrumlovsko –
závěrečný účet svazku za rok 2012 a zpráva
o výsledku hospodaření svazku za rok 2012
Návrh závěrečného účtu DSO Moravskokrumlovsko (dále jen „DSO“) za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO za rok 2012, byl uveřejněn na ÚD obce a způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech
28.05.2013 až 12.06.2013. Dne 18.06.2013 byl
schválen 42. členskou schůzí DSO.
Podle ustanovení § 39 odst. 7 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se
závěrečný účet svazku obcí předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho

červenec - září

schválení v orgánu svazku obcí.
ZO nemělo připomínky a ZÚ vzalo na vědomí.

Usnesení č. 17/04/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí Závěrečný účet za rok 2012 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2012 DSO Moravskokrumlovsko.
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 11: ZSO Vodovody a kanalizace
Znojemsko – závěrečný účet za rok 2012
a zpráva o výsledku hospodaření za rok 2012
Návrh závěrečného účtu ZSO Vodovody
a kanalizace Znojemsko (dále jen „ZSO“) za rok
2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření ZSO za rok 2012, byl uveřejněn
na ÚD obce a způsobem umožňujícím dálkový
přístup ve dnech 14.05.2013 až 29.05.2013. Dne
30.05.2013 byl schválen Valnou hromadou ZSO.
Rovněž ZÚ ZSO je předkládán ZO.
ZO nemělo připomínky a ZÚ vzalo na vědomí.
Usnesení č. 18/04/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2012
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 ZSO Vodovody a kanalizace
Znojemsko.
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 12: Rozpočtové opatření č. 3/2013
Rozpočtové opatření č. 3/2013 upravuje příjmy a výdaje rozpočtu pro rok 2013, které je potřeba s ohledem na současnou situaci upravit.
V příjmech se jedná o navýšení příjmů
za věcná břemena o 2.000,-Kč a vratka 1.700,Kč za dojíždějící žáky do Moravského Krumlova. Ve výdajích se jedná o přeúčtování části odpuštěné sankce za porušení rozpočtové kázně
(558.000,-Kč) na jiné výdaje, zejména navýšení
o 30.000,-Kč na nákup ostatních služeb (audity,
programové vybavení a údržba softwaru, údržba internetových stránek, příspěvek na obědy
zaměstnanců apod.), 13.500,-Kč úhrada zálohy vodného pro ZŠaMŠ, a dále dnes schválené
110.000,-Kč na výměnu vstupních dveří v ZŠaMŠ
a věcí, které budou do RO zahrnuty, pokud budou
schváleny – 30.000,-Kč mimořádný příspěvek pro
TJ a navýšení výdajů na mobilní telefon starosty
o 2.000,-Kč.
Zbývající částka (375.900,-Kč) bude převedena na par. 3745 pol. 6121, která slouží i jako rezerva, kdy v rámci rozpočtu jsou zde nyní výdaje
ve výši 851.800,-Kč).
ZO nemělo připomínky, ale s ohledem na výše
uvedené, bude o RO č. 3/2013 hlasováno po projednání bodu 14 - Zpráva starosty.
Ad. 13: Usnesení z minulého zasedání ZO
Nájemní smlouva na pronájem zemědělských
pozemků byla se společností AGROSPOL spol.
s r.o. podepsána dne 20.06.2013.
Částka 1.400,-Kč za porušení rozpočtové kázně v roce 2009, která nebyla obci GFŘ prominuta,
byla uhrazena dne 10.06.2013 na účet Finančního
úřadu pro Jihomoravský kraj.
Přistoupení k řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Trboušany bylo zasláno
dne 12.06.2013 Státnímu pozemkovému úřadu,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
pobočka Brno - venkov.
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Ad. 14: Zpráva starosty
Starosta přednesl zprávu
od 06.06.2013 do 26.06.2013

za

období

Účast na jednáních
18.06.2013 – 42. členská schůze DSO
Moravskokrumlovsko
- závěrečný účet za rok 2012 a zpráva o výsledku hospodaření za rok 2012, poptávkové řízení
na „Strategii mikroregionu Moravskokrumlovsko“
Zrušení limitu na mobilní telefon
ZO na svém zasedání dne 26.11.2010 přijalo Usnesení č.10/2010, ve kterém pod bodem II.
16) schválilo limit na mobilní telefon pro služební
účely starosty obce ve výši 500,-Kč měsíčně.
Uvedený limit je v současné době nedostatečný, zejména s ohledem na potřebu vyřizovat
agendu obce i mimo kanceláře OÚ. Za předchozí dvě fakturační období, březen 2013 a květen
2013, starosta limit překročil cca o 95,-Kč a 564,Kč. Za letošních 6. fakturačních období provolal
3.008,-Kč, za předchozí roky 2011 - 3.341,-Kč
a v roce 2012 - 3.893,-Kč.
Proto starosta navrhl zrušení tohoto limitu
s tím, že pro rok 2013 bude částka na telefony
starosty upravena jen výší finančních prostředků
vyčleněných v rámci rozpočtu.
Po krátké diskusi, ve které byla projednána
i možnost neomezeného volání v rámci nových
výhodných nabídek poskytovatelů komunikačních služeb, nakonec ZO souhlasilo s navrhovaným řešením a limit zrušilo.

Usnesení č. 19/04/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje zrušení limitu na mobilní telefon pro
služební účely starosty s tím, že výše výdajů
na tyto služby bude upravena pouze v rámci rozpočtu pro rok 2013.
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ocenění TJ Jezeřany-Maršovice za reprezentaci obce
Za vzornou reprezentaci obce „A“ mužstvem
v okresním přeboru v sezóně 2012 až 2013 a postupu do I.B třídy krajské soutěže je navrhováno
poskytnout TJ Jezeřany-Maršovice mimořádný
příspěvek z rozpočtu obce ve výši 30.000,-Kč.
Konkrétní použití finančních prostředků bude
projednáno s Výkonným výborem Tělovýchovné
jednoty Jezeřany-Maršovice.
MS a JS doporučili, aby projednání finančního příspěvku (i mimořádného) bylo zařazeno
do programu jako samostatný bod, který by ZO
projednalo samostatně. Bylo by vhodné postupovat vždy stejným způsobem a návrh předložit
finančnímu výboru k posouzení, s tímto požadavkem souhlasil i RP.
RŠ uvedl, že konkrétní použití finančních
prostředků by nemělo být požadováno, ZO nemělo další připomínky a mimořádný příspěvek
schválilo.

Usnesení č. 20/04/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje mimořádnou finanční dotaci z rozpočtu obce na rok 2013 pro Tělovýchovnou jednotu
Jezeřany-Maršovice ve výši 30.000,- Kč, za reprezentaci obce v sezóně 2012-2013.
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Prominutí nájemného
Obec pronajímá místnost č. 2 v budově
č. p. 165 jako kadeřnictví. S ohledem na těho-
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tenství nájemkyně a následné mateřství, má tak
omezenou možnost využívat prostory k podnikání, je navrhováno snížení nájemného, bez
nutnosti úhrady zálohy na energie, za období
od 01.05.2013 do 31.12.2013 na částku 500,-Kč
za měsíc.
ZO diskutovalo a pozměnilo návrh ve smyslu, že nájemné bude stanoveno od 01.05.do
31.08.2013 paušální částkou 1.000,-Kč a do té
doby bude s nájemkyní dohodnuto, jak to bude
dál. Tato změna bude upravena dodatkem k nájemní smlouvě. ZO snížení nájmu schválilo.

Usnesení č. 21/04/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje snížení nájmu za místnost č. 2 v budově
č.p. 165 na částku 1000,-Kč, bez nutnosti úhrady zálohy na energie, za období od 01.05.2013
do 31.08.2013, s tím že starosta uzavře písemný
dodatek nájemní smlouvy.
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Poznámka: Starosta ukončil projednávání
bodu 14 a ZO přistoupilo k dokončení projednání
bodu 12 a bodu 05.
dokončení bodu Ad 12: Rozpočtové
opatření č. 3/2013
ZO nemělo další připomínky a RO schválilo.
Usnesení č. 22/04/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2013.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 05/2013 konaného
dne 01.08.2013
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce
(ZO) v 18:10 hod. Přivítal členy ZO a přítomné
spoluobčany a prohlásil, že zasedání bylo řádně
svoláno a vyhlášeno, v souladu s § 92 a § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, když informaci
(pozvánku) o místě, době a navrženém programu zasedání ZO obdrželi členové ZO elektronickou poštou a současně ve dnech 24.07.2013 až
01.08.2013 byla vyvěšena na úřední desce a dále
byla zveřejněna způsobem v místě obvyklým, hlášením v místním rozhlase.
Starosta dále konstatoval přítomnost nadpoloviční většinu členů ZO, když je přítomno 6 členů
ZO a zasedání ZO je usnášeníschopné. Omluven
je MH a MS z pracovních důvodů, JS se dostaví
později.
Použité iniciály členů ZO:
Mgr. Petr Eckl (PE), Mg. Svatava Hájková
(SH), Milan Hamala (MH), Radek Podhrázký
(RP), Mgr. Bohuslav Slavík (BS), Ing. Jan Slavík
(JS), Ing. Petr Slavík (starosta), Ing. Marek Světlík
PhD. (MS), Radek Šles (RŠ).

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

Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

dokončení bodu Ad 05: Škodní událost
(dopravní automobil)
ZO se znovu vrátilo k projednání náhrady
škody.
JS se vyjádřil, aby starosta ZO schválilo nějakou poměrnou část způsobené škody, následná
diskuse však nevedla ke shodě, proto BS předložil
znovu návrh usnesení na 50 % náhradu škody, ZO
hlasovalo, ale návrh přijat nebyl.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje požadavek vůči starostovi, na náhradu škody ve výši 50 % celkové škody 92.254,-Kč,
tedy 46.127,-Kč, kterou způsobil při výkonu své
funkce dne 05.03.2013 na dopravním automobilu
FORD TRANZIT 300L.
Hlasování:
3 (PE, SH, BS) pro – 0 proti – 4 se zdrželi (MH,
RP, MS, RŠ) - starosta a JS nehlasovali
ZO nemělo žádné další návrhy, proto projednávání bodu 05 bylo ukončeno.

Ad. 15: Diskuse
V diskusi zaznělo následující:
JS požádal, aby občané byli ve zpravodaji informování, jak reklamovat u dodavatele kvalitu
pitné vody z vodovodu.
MS upozornil na stav střechy nad KD, která
je téměř v havarijním stavu a zatéká do KD, bylo
by vhodné rozhodnout v nejbližší době o případné
opravě střechy.
Ad. 16: Závěr
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným
občanům za účast a ukončil zasedání ve 22:10
hod.
Ing. Petr Slavík v.r. starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Radek Šles v.r.
Ing. Marek Světlík, PhD v.r.
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ZO.
ZO nemělo k programu žádné připomínky
a program schválilo.

Usnesení č. 01/05/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje následující program Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 05/2013
1. Úvod, zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Vyjádření ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
4. Splašková kanalizace
a) veřejná zakázka na poskytnutí úvěru
b) veřejná zakázka na dodavatele stavby
c) finanční příspěvek obce na pořízení projektové dokumentace domovních přípojek
5. Usnesení z minulého zasedání ZO
6. Zprávy - starosta (předsedové výborů)
7. Diskuse
8. Závěr
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 02: Určení zapisovatele
a ověřovatele zápisu
Starosta určil jako zapisovatele BS a navrhl
jako ověřovatele zápisu PE a RP. Ze strany ZO nebyly k navrženým ověřovatelům připomínky ani
žádné jiné návrhy.
Usnesení č. 02/05/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 05/2013
Mgr. Petra Eckla a Radka Podhrázského.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 03: Vyjádření ověřovatelů zápisu
z minulého zasedání zastupitelstva obce
Starosta konstatoval, že zápis z minulého zasedání ZO byl ověřen ověřovateli RŠ a MS a bylo
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konstatováno, že zápis z minulého zasedání ZO
byl řádně zveřejněn na úřední desce a je k nahlédnutí na obecním úřadě, zároveň je vyložen
k nahlédnutí na tomto zasedání ZO a nebyly vůči
němu uplatněny žádné námitky ze strany členů
ZO.
ZO vzalo vyjádření na vědomí.

Usnesení č. 03/05/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí vyjádření ověřovatele zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce, Radka Šlese, že
zápis ze Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 04/2013, konaného dne 27.06.2013
byl řádně vyvěšen na úřední desce a nebyly vůči
němu uplatněny žádné připomínky.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 04: Splašková kanalizace
a) veřejná zakázka na poskytnutí úvěru
Ve věci veřejné zakázky na služby s názvem „Jezeřany-Maršovice – kanalizace, poskytnutí úvěru“ byla na základě usnesení ZO č.
17/03/2013 vypsána nová soutěž v jednacím řízení bez uveřejnění, která byla zahájena na základě
Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění,
ze dne 11.06.2013.
Jednání hodnotící komise se uskutečnilo dne
21.06.2013 a následně dne 02.07.2013 a bylo
jednáno se zástupcem uchazeče Česká spořitelna,
a.s., který v zadávacím řízení předložil jedinou
nabídku. Nabídka uchazeče splňovala zadávací
podmínky a byly v ní uvedeny následujícími parametry: PRIBOR 6M platný ke dni 2. 5. 2013
- 0,60 %, úroková marže banky - 1,32 %, celková
úroková sazba ke dni 2. 5. 2013 - 1,92 % a tak celková nabídková cena bez DPH zahrnující veškeré
úroky, poplatky, provize a jiné náklady související
s poskytnutím úvěru činila 1.186.251,70 Kč.
Závěr z jednání hodnotící komise je, že členové hodnotící komise doporučují zadavateli uzavřít
smlouvu s uchazečem Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62 140 00 Praha, IČ: 45244782,
kontaktní adresa: Region Jižní Morava, pobočka
Hodonín, Národní třída 44, 695 16 Hodonín.
Česká spořitelna, a.s. předložila nabídku a návrh úvěrové smlouvy, kterou je možno akceptovat
a smlouvu schválit a tak zabezpečit financování
vybudování splaškové kanalizace v obci.
ZO nemělo připomínky a schválilo následující
usnesení (výsledky veřejné zakázky, doporučení
hodnotící komise, smlouvu o úvěru a pověření
a úkoly starostovi).
Technická poznámka:
V 18.25 se dostavil JS, počet přítomných členů ZO je 7.

Usnesení č. 04/05/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje výsledek veřejné zakázky na služby
„Jezeřany-Maršovice – kanalizace, poskytnutí
úvěru“, která byla zadána v jednacím řízení bez
uveřejnění na základě výzvy k jednání ze dne
11. 6. 2013, kdy v zadávacím řízení předložil jedinou nabídku uchazeč Česká spořitelna, a.s., IČ:
45244782 a nabídka uchazeče splňovala zadávací podmínky a celková nabídková cena bez DPH
zahrnující veškeré úroky, poplatky, provize a jiné
náklady související s poskytnutím úvěru činí
1.186.251,70 Kč.
Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

červenec - září

Usnesení č. 05/05/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje doporučení hodnotící komise z jednání
o veřejné zakázce na služby „Jezeřany-Maršovice
– kanalizace, poskytnutí úvěru“, a souhlasí s vybraným uchazečem - Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62 140 00 Praha, IČ: 45244782,
kontaktní adresa: Region Jižní Morava, pobočka
Hodonín, Národní třída 44, 695 16 Hodonín, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější.
Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 06/05/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje návrh smlouvy o úvěru č. 10882/13/
LCD se společností Česká spořitelna, a.s, jejímž předmětem je poskytnutí úvěru až do výše
7.700.000,-Kč.
Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 07/05/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice pověřuje a ukládá starostovi ve věci veřejné zakázky
na služby „Jezeřany-Maršovice – kanalizace, poskytnutí úvěru“, vydat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, podepsat smlouvu s vybraným
uchazečem, vše až v termínu, kdy je tyto úkony
možné učinit dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) veřejná
stavby

zakázka

na

dodavatele

Ve věci veřejné zakázky na stavební práce
zadané v užším řízení „Jezeřany-Maršovice – kanalizace“ (veřejná zakázka na dodavatele stavby)
bylo možno podat nabídky do 08.07.2013. V tomto termínu podali nabídky čtyři uchazeči a zároveň se uskutečnilo otvírání obálek.
Hodnotící komise se sešla k jednání dne
12.07.2013 (2x) a následně dne 23.07.2013. Komise prováděla posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek v souladu se zákonem č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) a to jak s ohledem
na nejasnosti žádající si písemné vysvětlení dle
§ 76 odst. 3 zákona, tak i s ohledem na posuzování z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny
dle § 77 zákona a požádala jednotlivé uchazeče
o vysvětlení zjištěných nejasností a předložení
zdůvodnění potencionální mimořádně nízké nabídkové ceny.
Uchazeč č. 2 Skanska a.s. ve svém zdůvodnění
uvedl skutečnosti, ze kterých je zřejmé, že uchazeč ocenil zadané soupisy prací alternativním
řešením (provádění výtlaku v nezastavěné části
obce technologií „pluhováním“ místo klasického
způsobu položením kanalizačního výtlaku v otevřené rýze), které nebylo připuštěno, a tím nesplnil zadávací podmínky a proto hodnotící komise
doporučuje zadavateli tohoto uchazeče vyloučit
ze zadávacího řízení.
Protože uchazeč ocenil zadané soupisy prací
alternativním řešením, které nebylo zadávacími
podmínkami připuštěno, nesplnil zadávací podmínky a zadavatel zvážil veškeré náležitosti a rozhodl uchazeče vyloučit ze zadávacího řízení.
ZO nemělo připomínky a schválilo následující
usnesení (doporučení hodnotící komise, vyloučení uchazeče a pověření a úkoly starostovi).

červenec - září

Usnesení č. 08/05/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí doporučení hodnotící komise z jednání
ve věci veřejné zakázky na stavební práce zadané
v užším řízení „Jezeřany-Maršovice - kanalizace“,
vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 11.
2. 2013 pod značkou 237484, vyloučit uchazeče č.
2 Skanska a.s. ze zadávacího řízení, kdy hodnotící
komise po prostudování zdůvodnění potenciálně
mimořádně nízké nabídkové ceny tohoto uchazeče konstatovala, že uchazeč ocenil zadané soupisy
prací alternativním řešením, které nebylo připuštěno, a tím nesplnil zadávací podmínky.
Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 09/05/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky na stavební
práce zadané v užším řízení „Jezeřany-Maršovice - kanalizace“, vyloučení uchazeče č. 2 Skanska
a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov,
IČ: 26271303, kontaktní adresa: Divize silniční
stavitelství, závod Morava, Bohunická 133/50,
619 00 Brno ze zadávacího řízení, protože uchazeč nesplnil zadávací podmínky.
Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 10/05/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice pověřuje a ukládá starostovi ve věci veřejné zakázky
na stavební práce zadané v užším řízení „Jezeřany-Maršovice - kanalizace“, vydat rozhodnutí
o vyloučení uchazeče č. 2 Skanska a.s. ze zadávacího řízení a učinit další úkony zadavatele dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c) finanční příspěvek obce na pořízení
projektové dokumentace domovních
přípojek
Pro zajištění hladkého průběhu realizace
stavby splaškové kanalizace a napojení jednotlivých nemovitostí v obci prostřednictvím kanalizačních přípojek bude provedena projektantem
pasportizace stávajících domů a zpracována projektová dokumentace domovních přípojek. Náklady na pořízení projektové dokumentace budou
činit 2.420,-Kč včetně DPH a 250,-Kč za správní
poplatek za vydání rozhodnutí ve stavebním řízení pro majitele připojované nemovitosti.
S ohledem na motivaci občanů aktivně přistupovat k připojování na splaškovou kanalizaci, rychlé a jednotné zpracování projektové
dokumentace a uskutečnění stavebního řízení
je navrhováno poskytnout majiteli připojované
nemovitosti finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč
a provedení úhrady správního poplatku a vyřízení
povolení pro realizaci domovní přípojky.
JS se dotázal, zda je příspěvek pro občany vázán na konkrétního dodavatele projektu.
Starosta uvedl, že ZO dává pouze doporučení
pro občany, ale občané si sami mohou rozhodnout
o dodavateli projektu domovních přípojek. Každý
majitel nemovitosti dostane od obce stejnou výši
příspěvku.
ZO nemělo další připomínky a poskytnutí finančního příspěvku schválilo.

schvaluje finanční příspěvek obce pro majitele nemovitostí v obci, které budou připojeny
na splaškovou kanalizaci ve výši 1.000,-Kč na pořízení projektové dokumentace domovní přípojky a úhradu správního poplatku ve výši 250,- Kč
za vydání rozhodnutí ve stavebním řízení.
Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 12/05/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi připravit způsob a následně realizovat poskytnutí finančního příspěvku na pořízení projektové dokumentace domovních přípojek
pro majitele napojovaných nemovitostí a následné podání žádostí na stavebním úřadě a úhradě
správních poplatků za žadatele, do 31.10.2013.
Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
další informace ke splaškové kanalizaci
Na minulém zasedání byla ZO předložena
Žádost o prodloužení lhůty pro předložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
z Operačního programu Životní prostředí na akci
„Jezeřany-Maršovice – kanalizace“.
Dne 22.07.2013 obdržela obec dopis se ZFŽP
ČR, kdy je fondem sděleno, že naše žádost byla
kladně posouzena a nový termín pro dodání podkladů byl stanoven na 31.10.2013.
V současné době není pouze ukončena veřejná zakázka na dodavatele stavby.

Ad. 05: Usnesení z minulého zasedání ZO
Žádosti občanů
Záměr prodat nemovitost – části pozemků p.č. 911/70 a p.č. 1495/1, v k.ú. Maršovice
byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 03.07. až
22.07.2013. Případný prodej bude projednán
na příštím zasedání ZO.
Žadatel, který žádal o vybudování příjezdové
cesty, byl o schválení vyrozuměn dne 03.07.2013.
Darovací smlouva s Ing. Zdeňkem Hledíkem
byla podepsána a dne 26.07.2013 byla zaslána
na KÚ pro Jihomoravský kraj, pracoviště Znojmo,
s návrhem na vklad na KN.
Osvětlení chodníku (Panšula)
Smlouva o dílo byla podepsána dne
02.07.2013 a akce byla realizována od 22.07.2013
do 01.08.2013.
V rámci této akce bylo samostatně dodavatelem ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o. realizováno osvětlení (1 ks) u budoucí komunikace k čerpací stanici
ČS 1, kde na konci loňského roku realizovala společnost ENORM, a.s., přípravu trasy veřejného
osvětlení, položením chráničky.

Usnesení č. 11/05/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
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Obratiště (Výhon Maršovice)
Smlouva o dílo byla s dodavatelem MiKo Neslovice podepsána 10.07.2013.
Dne 10.07.2013 byla na stavební úřad podána žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Jezeřany-Maršovice, Obratiště pro osobní auta“ a dne
19.07.2013 vydal stavební úřad Oznámení o zahájení společného řízení.

Usnesení č. 13/05/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční příspěvek obce na akci „Expedice za sousedy“ maximálně do výše 5.000,-Kč.

Výměna vstupních dveří (ZŠaMŠ)
Smlouva o dílo byla s dodavatelem BOHEMIO
CZ, s.r.o. podepsána dne 09.07.2013 a konečná
cena po provedení zaměření činí 106.560,-Kč.

Ad. 08: Závěr
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným
občanům za účast a ukončil zasedání v 19:35 hod.

Mimořádná ﬁnanční dotace
Smlouva o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce byla podepsána se zástupcem TJ Jezeřany-Maršovice dne 03.07.2013 a částka 30.000,Kč byla převedena dne 09.07.2013.

Ad. 06: Zpráva starosty
Starosta přednesl zprávu
od 27.06.2013 do 31.07.2013

za

období

Na kole jen bezpečně
Dne 24.07.2013 se uskutečnila ve spolupráci s Městskou policií Brno dopravně-preventivní
akce „Na kole jen bezpečně“, týkající se bezpečnosti dětí - cyklistů v dopravě. Akce se zúčastnilo
celkem 30 dětí, náklady na drobné občerstvení
pro děti byly cca 700,-Kč.

Expedice za sousedy
Dne 24.08.2013 se uskuteční akce - společného cyklovýletu obcí - „Expedice za sousedy“,
za spoluúčasti i naší obce, přes kterou vede trasa
výletu.
Jedno ze stanovišť bude i u obecního úřadu,
kde účastníkům budou označeny razítkem cyklojízdenky, předány drobné reklamní předměty
obce (pohlednice) a poskytnuto malé osvěžení.
Obec by se mohla spolupodílet na akci i finančně.
ZO nemělo připomínky a schválilo finanční
příspěvek.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 07: Diskuse
V diskusi zaznělo následující:
Starosta informoval ZO, že obdržel e-mail
od jednoho z občanů ohledně negativního vlivu pálení zahradního odpadu na okolí a ostatní
spoluobčany a navrhuje zvážení možnosti její
regulace.
Rozvinula se krátká diskuse, ve které ZO
diskutovalo tuto problematiku a to jak možnosti
regulace, tak prevence. Z této diskuse vyplynulo,
že v současné době by bylo vhodnější na problémy
týkající se pálení trávy a zahradního odpadu občany upozorňovat než přistoupit k vlastní regulaci.
Informace o této problematice bude uveřejněna
v dalším čísle obecního zpravodaje.

Ing. Petr Slavík v.r. starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Petr Eckl v.r.
Radek Podhrázký v.r.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 06/2013 konaného
dne 12.09.2013
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce
(ZO) v 18:05 hod. Přivítal členy ZO a přítomné
spoluobčany a prohlásil, že zasedání bylo řádně
svoláno a vyhlášeno, v souladu s § 92 a § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, když informaci
(pozvánku) o místě, době a navrženém programu zasedání ZO obdrželi členové ZO elektronickou poštou a současně ve dnech 04.09.2013 až
12.09.2013 byla vyvěšena na úřední desce a dále
zveřejněna způsobem v místě obvyklým, hlášením v místním rozhlase.
Starosta dále konstatoval přítomnost nadpoloviční většinu členů ZO, když je přítomno 5 členů
ZO a zasedání ZO je usnášeníschopné. Omluven
je MS (dovolená), JS (pracovních důvody), SH
(zdravotní důvody) a PE se dostaví později.
Použité iniciály členů ZO:
Mgr. Petr Eckl (PE), Mg. Svatava Hájková
(SH), Milan Hamala (MH), Radek Podhrázký
(RP), Mgr. Bohuslav Slavík (BS), Ing. Jan Slavík
(JS), Ing. Petr Slavík (starosta), Ing. Marek Světlík
PhD. (MS), Radek Šles (RŠ).

Ad. 1: Úvod, zahájení
Starosta seznámil ZO s programem zasedání
ZO a zároveň předložil návrh na doplnění programu o následující:
bod 06. Zřízení věcného břemene - Smlouva
č.: ZN-014130005369/004 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce,
a.s. (stavba „Jezeřany, přípojka NN, p. Blažka“)
s tím, že následující body programu budou
posunuty.
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ZO nemělo k doplnění programu žádné připomínky a doplněný program schválilo.

Usnesení č. 01/06/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje následující program Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013
1. Úvod, zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Vyjádření ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
4. Žádosti občanů a organizací
a) Tomáš Palán - Žádost o odkoupení obecního pozemku
b) Milan Šles - Žádost o odprodej obecních
pozemků v lokalitě „Za kostelem“
c) Ondřej Čáp – Žádost o směnu pozemků
d) Ing. Zdeněk Forman
- Rozšíření viniční tratě v k.ú. Maršovice
- Souhlas s výsadbou vinice a jejím vyklučení, vybudování kapénkové závlahy na dotčených pozemcích a pronájmu těchto
pozemků
e) DUR plus spol. s r.o. - Žádost o uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.
ON Distribuce, a.s., na realizace stavby
s názvem „Jezeřany – Čech: NN příp. kab.
příp.“ a souhlas s umístěním energetického
zařízení
5. Prodej obecních pozemků
a) části pozemku p.č. 1491/1 v k.ú. Jezeřany
- zájemce Pavel Zahradníček
b) části pozemku p.č. 911/70 a 1495/1 v k.ú.
Maršovice – zájemce Aleš Loskot a Michaela Möllerová (společně)
6. Zřízení věcného břemene - Smlouva č.: ZN014130005369/004 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s. (stavba „Jezeřany, přípojka NN,
p. Blažka“)
7. Splašková kanalizace
a) veřejná zakázka na dodavatele stavby
b) projekty domovních přípojek
8. Rozpočtové opatření č. 4/2013
9. Usnesení z minulého zasedání ZO
10. Zprávy - starosta (předsedové výborů)
11. Diskuse
12. Závěr
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 02: Určení zapisovatele
a ověřovatele zápisu
Starosta určil jako zapisovatele BS a navrhl
jako ověřovatele zápisu RŠ a MH.
Ze strany ZO nebyly k navrženým ověřovatelům připomínky ani žádné jiné návrhy.
Usnesení č. 02/06/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013
Radka Šlese a Milana Hamalu.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 03: Vyjádření ověřovatelů zápisu
z minulého zasedání zastupitelstva obce
Starosta konstatoval, že zápis z minulého zasedání ZO byl ověřen ověřovateli PE a RP a bylo
konstatováno, že zápis z minulého zasedání ZO
byl řádně zveřejněn na úřední desce a je k nahlédnutí na obecním úřadě, zároveň je vyložen

červenec - září

k nahlédnutí na tomto zasedání ZO a nebyly vůči
němu uplatněny žádné námitky ze strany členů
ZO.
Stejně se vyjádřil i RP a ZO vzalo vyjádření
na vědomí.

Usnesení č. 03/06/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí vyjádření ověřovatele zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce Radka Podhrázkého, že zápis ze Zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 05/2013, konaného dne
01.08.2013 byl řádně vyvěšen na úřední desce
a nebyly vůči němu uplatněny žádné připomínky.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 04: Žádosti občanů a organizací
a)
Tomáš Palán - Žádost o odkoupení
obecního pozemku
Žadatel žádá o odkoupení obecního pozemku v průmyslové zóně v Jezeřanech o velikosti
cca 800 m2 a to za účelem vybudování zpracovny
mléka.
Prodejem pozemků v průmyslové zóně se
ZO zabývalo v červnu až září 2012 a uložilo starostovi předložit návrh jak s pozemky naložit
(do 28.02.2013). Do uvedeného termínu návrh
předložen nebyl a ZO se touto problematikou
nezabývalo. V „průmyslové zóně“ je volných cca
2.000 m2 a tyto by bylo možno rozdělit a prodat.
Na uvedené pozemky je více zájemců a obec nemá
stanoveny zásady jak postupovat při prodeji pozemků, pokud je více zájemců. Bylo by vhodné
taková pravidla stanovit.
Při stanovení zásad by bylo možné vycházet
z předpokladů - stanovení minimální kupní ceny
uvedených pozemků a pokud je více zájemců použít obálkovou metodu, popř. dohadovací řízení.
Starosta předložil ZO žádost a snímek z katastrální mapy. Navrhl přijmout základní zásady pro
prodej pozemků a rozdělení zbývající části pozemků určených pro průmyslovou zónu na dva, popř.
tři pozemky.
ZO o problematice diskutovalo a zvážilo
uváděné skutečnost. RŠ se vyjádřil pro prodej
pozemků a zohlednění především domácích občanů. Souhlas vyslovil i MH. Po krátké diskusi ZO
schválilo odložení projednání a uložilo starostovi
předložit zásady prodeje.
Technická poznámka:
V 18.20 se dostavil PE, počet přítomných členů ZO je 6.

Usnesení č. 04/06/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje odložení projednání prodeje pozemků
v „průmyslové zóně“, do příštího zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 1(PE) se zdržel

Usnesení č. 05/06/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi předložení zásad prodeje pozemků, do příštího zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b)
Milan Šles - Žádost o odprodej obecních pozemků v lokalitě „Za kostelem“
Žadatel žádá o odkoupení obecních pozemků
v k.ú. Jezeřany v lokalitě u kostela na stavbu rodinného domu. Ve své žádosti nespecifikuje konkrétní pozemky, ale na základě ústního doplnění

červenec - září

a studie zástavby RD v lokalitě „Za kostelem“ je
zřejmé, že se jedná o pozemky 1216/48, 75, 76,
77, 78, 79, 82, 83, 85, 86, 149 a 150, k.ú. Jezeřany
(viz. ortofotomapa). Jedná se o cca 3.500 m2.
V této lokalitě je možné vyčlenit 4 stavební místa na stavbu RD, ale doposud tak učiněno
nebylo zejména z důvodu majetkoprávního vypořádání (doposud nebyly vyřešeny církevní restituce), k pozemku p.č. 1216/179, který protíná
danou lokalitu. Dalšími skutečnostmi, které brání
stavbě RD, je neexistence inženýrských sítí v dané
lokalitě (neexistuje ani projekt na jejich výstavbu)
a pozemky nejsou rovněž rozděleny na konkrétní
stavební místa.
Je předpoklad, že jakmile by byly zveřejněny
záměry na prodej uvedených pozemků, projevilo
by zájem více zájemců a i v tomto případě by měly
být stanoveny zásady jak postupovat při prodeji
pozemků, pokud je více zájemců (viz. bod 04 a)).
Dříve než bude rozhodnuto o záměru prodat uvedené pozemky je potřeba učinit kroky, aby mohly
být stavební pozemky vyčleněny a prodány.
Starosta předložil ZO žádost a snímek z katastrální mapy. Navrhl přijmout základní zásady pro
prodej pozemků a rozdělit plochu tak, aby na ni
mohly vzniknout 3 stavební místa, do budoucnosti (vyřešení církevní restituce) 5 stavebních míst.
Zjistit skutečnosti ohledně možnosti případné
realizace inženýrských sítí od areálu TJ, náklady
na projektovou dokumentaci a jejich zbudování
a rovněž možnosti vybudování parkoviště osobních automobilů u komunikace za hřištěm TJ.
ZO diskutovalo, v diskusi rovněž zaznělo,
aby pozemky byly prodány místním občanům, RŠ
navrhnul zohlednit také pořadí případných podaných žádostí. ZO schválilo odložení projednání
do předložení zásad prodeje.

Usnesení č. 06/06/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje odložení projednání prodeje pozemků
v lokalitě „Za kostelem“, do doby schválení zásad
prodeje pozemků do příštího zasedání zastupitelstva obce
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 07/06/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi předložit návrh, jak postupovat v případě pozemků v lokalitě „Za kostelem“,
do příštího zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c)
Ondřej Čáp – Žádost o směnu pozemků
Žadatel žádá o směnu pozemků v jeho vlastnictví s obecními pozemky, které se nachází v blízkosti domu žadatele.
Jedná se o pozemky žadatele, na kterých se
nachází účelová komunikace do průmyslové zóny
a obecní pozemky, které jsou však částečně tvořeny cestou, která zabezpečuje přístup k pozemkům
jiných vlastníků a která bude přístupovou cestou
k čerpací stanici ČS2, která zde bude vybudována
v rámci realizace splaškové kanalizace v obci.
Starosta předložil ZO žádost a snímek z katastrální mapy a uvedl, že případná realizace směny
uvedených pozemků by byla předčasná, v současné době je hlavním úkolem zabezpečit výstavbu
splaškové kanalizace a teprve poté řešit majetkoprávní vztahy.
ZO souhlasilo a schválilo odložení projednání
žádosti.
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Usnesení č. 08/06/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje odložení projednání směny pozemků se
žadatelem Ondřejem Čápem, do doby než budou
vyřešeny majetkoprávní poměry související s výstavbou splaškové kanalizace, konkrétně čerpací
stanice ČS2.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
d)
Ing. Zdeněk Forman - Rozšíření viniční
tratě v k.ú. Maršovice, - Souhlas s výsadbou vinice
a jejím vyklučením, vybudování kapénkové závlahy na dotčených pozemcích a pronájmu těchto
pozemků
Žadatel žádá o rozšíření viniční tratě „Nová
Hora“ (dříve „Lišky“) v k.ú. Maršovice o pozemky
o výměře cca 3 ha a dále požádal o souhlas s výsadbou vinice a jejím vyklučením, vybudováním
kapénkové závlahy na dotčených pozemcích
a pronájem těchto pozemků. Ke svým žádostem
předložil návrh nájemní smlouvy a vyjádření společnosti AGROSPOL, spol. s r.o. jako současného
nájemce dotčených pozemků.
Žadatel v katastru obce si pronajímá zemědělské pozemky, na kterých má vysazeny vinice.
Rozšíření viniční trati o další pozemky propojí dvě
části viniční trati „Nová Hora“ a bude tvořit ucelenou část vinic.
Pozemky lze pronajmou s ohledem na skutečnost, že záměr obce pronajmout nemovitý majetek byl schválen ZO usnesením č. 04/08/2012
a na úřední desce byly zveřejněny ve dnech
05.02.2013 až 20.02.2013. Pozemky, na základě
tohoto záměru, jsou pronajímány společnosti
AGROSPOL, spol. s r.o. nebo doposud nebyly
pronajaty (v souladu s tímto záměrem). Pronájem
bude možno realizovat na základě tohoto záměru.
Obec uvedené pozemky nehodlá využívat k jiným
účelům, proto rozšíření viniční tratě a pronájem pozemků obce k výsadbě vinic je v souladu
se zájmy obce a podporou podnikání v oblasti
vinohradnictví.
Starosta předložil ZO žádosti a snímky z katastrální mapy a návrh nájemní smlouvy, který
vychází z návrhu žadatele, ale zároveň ze smlouvy
o pronájmu zemědělských pozemků, kterou má
obec uzavřenu se společností AGROSPOL, spol.
s r.o. a ujednocuje ceny nájemného.
ZO projednalo uvedené žádosti a rozšíření viniční tratě schválilo, rovněž i pronájem pozemků
a nájemní smlouvu.

Usnesení č. 09/06/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje rozšíření viniční tratě „Nová Hora“
v katastru Obce Jezeřany-Maršovice, o pozemky p.č. 911/1, o výměře 19.697 m2, p.č. 911/12,
o výměře 1.348 m2, p.č. 911/16, o výměře 8.005
m2 a p.č. 1494/2, o výměře 1.553 m2, vše v k.ú.
Maršovice.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 10/06/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi informovat o schválení rozšíření viniční tratě „Nová Hora“ Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský, do 30.09.2013
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 11/06/2013
Zastupitelstvo
obce
Jezeřany-Maršovice schvaluje pronájem obecních pozemků p.č.
956/33, o výměře 1.336 m2, p.č. 956/35, o výmě-
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ře 2.134 m2, v k.ú. Jezeřany, za cenu 2.500,-Kč
za ha a obecních pozemků p.č. 911/1, o výměře
19.697 m2, p.č. 911/2, o výměře 3.275 m2, p.č.
911/16, o výměře 8.005 m2, p.č. 912/2, o výměře
11.531 m2, p.č. 912/3, o výměře 5.125 m2 a p.č.
1494/2, o výměře 1.553 m2, v k.ú. Maršovice,
za cenu 2.300,-Kč za ha, Ing. Zdeňku Formanovi,
bytem Nové Bránice 37, za účelem výsadby vinice
a jejím vyklučením a vybudováním kapénkové závlahy na těchto pozemcích.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 12/06/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje nájemní smlouvu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice jako pronajímatelem a Ing. Zdeňkem
Formanem jako nájemcem, jejímž předmětem
je pronájem obecních pozemků v k.ú. Jezeřany
a v k.ú. Maršovice, za účelem výsadby vinice.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
e)
DUR plus spol. s r.o. - Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s E. ON Distribuce, a.s., na realizace stavby s názvem „Jezeřany
– Čech: NN příp. kab. příp.“ a souhlas s umístěním
energetického zařízení
Stavba má být realizována za účelem přípojky
NN k budoucí stavbě rodinného domu stavebníka. Na základě schválení smlouvy bude přípojka
NN realizována a následně bude ZO předložena
smlouva o zřízení věcného břemene.
Starosta předložil ZO žádost a návrh smlouvy, kterou ZO schválilo.

Usnesení č. 13/06/2013
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 s názvem
„Jezeřany - Čech: NN příp. kab. příp.“.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 05: Prodej obecních pozemků
a)
části pozemku p.č. 1491/1 v k.ú. Jezeřany - zájemce Pavel Zahradníček
Souhlas s prodejem pozemku vyslovilo ZO
usnesením č. 09/02/2013 ze dne 18.04.2013, byl
vypracován geometrický plán dle záměru, který
byl schválen usnesením ZO č. 05/01/2013 ze dne
21.02.2013 a vyvěšen na úřední desce ve dnech
22.02.2013 až 11.03.2013. Geometrický plán odděluje část pozemku p.č. 1491/1 a vytváří novou
parcelu 1491/30, která je tak předmětem prodeje.
Žadatel žádá, aby pozemek byl prodán
do SJM (společného jmění manželů).
Starosta předložil ZO geometrický plán a návrh smlouvy. ZO prodej a smlouvu schválilo.

Usnesení č. 14/06/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 1491/30,
o výměře 32 m2, ostatní plocha, v k.ú. Jezeřany,
za cenu 35,-Kč za m2, manželům Pavlovi a Ludmile Zahradníčkovým, bytem Jezeřany-Maršovice
20.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 15/06/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice jako prodávajícím a manželi Pavlem
a Ludmilou Zahradníčkovými jako kupujícími,
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jejímž předmětem je prodej obecního pozemku
p.č.1491/30, v k.ú. Jezeřany.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

ON Distribuce, a.s., jejímž předmětem je realizace
stavby „„Jezeřany, přípojka NN, p. Blažka“.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

b)
části pozemku p.č. 911/70 a 1495/1
v k.ú. Maršovice – zájemce Aleš Loskot a Michaela
Möllerová (společně)
Záměry obce prodat uvedené pozemky byly
řádně schváleny a vyvěšeny na úřední desce
ve dnech 10.06.2013 až 25.06.2013 a ve dnech
03.07.2013 až 21.07.2013. Byl vyhotoven geometrický plán, kterým byly vyčleněny části pozemku p.č. 911/70 a 1495/1 (viz. záměry) jako p.č.
911/80 a 911/81. Žádní další zájemci se nevyjádřili ani nepředložili svoje nabídky. Prodej bude
možno realizovat dle schváleného záměru
Starosta předložil ZO geometrický plán a návrh smlouvy. ZO prodej a smlouvu schválilo.

Ad. 07: Splašková kanalizace
Dne 04.09.2013 byla v souladu s usnesením
ZO podepsána smlouva o úvěru s Českou spořitelnou, a.s. a následně dne 05.09.2013 byla tato
smlouva zveřejněna na profilu zadavatele. Úvěr
od ČS, a.s. pomůže obci spolufinancovat výstavbu
splaškové kanalizace.
Obec Loděnice, v souladu se smlouvou o spolupráci, nás vyrozuměla, že dne 26.08.2013 obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci:
„Technická infrastruktura - Loděnice - kanalizace
a ČOV“ a dne 02.09.2013 ZO Loděnice schválilo
přijetí podpory na základě Smlouvy č. 09048051
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního
programu Životní prostředí, podepsané zástupcem Fondu dne 21.08.2013. Podpora je poskytovaná na akci: „Technická infrastruktura - Loděnice - kanalizace a ČOV“. V současné době probíhají
jednání o předání staveniště zhotoviteli. Obec
Loděnice tak zahájila výstavbu splaškové kanalizace a ČOV.
ZO vzalo obě informace na vědomí.

Usnesení č. 16/06/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje prodej obecních pozemků p.č. 911/80,
o výměře 37 m2 a p.č. 911/81, o výměře 21 m2,
oba ostatní plocha, v k.ú. Maršovice, za cenu 35,Kč za m2, panu Aleši Loskotovi a Michaele Möllerové, oba bytem Jezeřany-Maršovice 322.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 17/06/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice jako prodávajícím a Alešem Loskotem a Michaelou Möllerovou jako kupujícími,
jejímž předmětem je prodej obecních pozemků
p.č.911/80 a p.č. 911/81, v k.ú. Maršovice.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 06: Zřízení věcného břemene
- Smlouva č.: ZN-014130005369/004
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu s E.ON Distribuce, a.s. (stavba
„Jezeřany, přípojka NN, p. Blažka“)
Ke stavbě rodinného domu byla realizována
přípojka NN a rozsah věcného břemene byl vymezen dne 07.06.2013 geometrickým plánem č.
504-77102/2013. K podepsání smlouvy se obec
zavázala svým dřívějším rozhodnutím – smlouva
o budoucí smlouvě byla schválena usnesením ZO
č. 08/06/2012 ze dne 20.09.2012.
Starosta ZO předložil návrh smlouvy a geometrický plán, ZO nemělo připomínky a smlouvu
schválilo.
Výsled- Poř.
né
číslo
pořadí
1.

1.

Usnesení č. 19/06/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí, že dne 04.09.2013 byla podepsána
Smlouva o úvěru č. 10882/13/LCD se společností Česká spořitelna, a.s., jejímž předmětem je
poskytnutí úvěru na akci „Jezeřany-Maršovice
– kanalizace“.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 20/06/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí, že Obec Loděnice obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci: „Technická infrastruktura - Loděnice - kanalizace a ČOV“.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
a)
veřejná zakázka na dodavatele stavby
Ve věci veřejné zakázky na stavební práce
zadané v užším řízení „Jezeřany-Maršovice – kanalizace“ (veřejná zakázka na dodavatele stavby)
se dne 26.08.2013 sešla na svém čtvrtém jednání
hodnotící komise, která provedla hodnocení nabídek podle kritéria nejnižší nabídková cena a stanovila pořadí úspěšnosti uchazečů:

Obchodní firma

Sídlo/místo
podnikání

IČ

Nabídková cena
v Kč včetně DPH
(bez rezervy a bez
opčního práva)

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174,
627 00 Brno

25322257

46 858 204,56

Pražákova 1000/60,
619 00 Brno

25342100

51 703 654,53

Burešova 938/17,
602 00 Brno

46342796

66 023 361,07

„Sdružení kanalizace
Jezeřany a Maršovice“,
2.

4.

kontaktní adresa:
Přemysl Veselý stavební
a inženýrská činnos s.r.o.

3.

3.

OHL ŽS, a.s.

Usnesení č. 18/06/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu č. 014130005369/004 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.
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Hodnotící komise doporučila vybrat uchazeče
- IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno,
IČ: 25322257, který se umístil na prvním místě,
když předložil nejvhodnější nabídku - nabídku

červenec - září

s nejnižší nabídkovou cenou.
Starosta předložil ZO Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a návrh smlouvy o dílo,
s tím, že společnost IMOS Brno, a.s. předložila
nejvýhodnější nabídku a proto zadavatel může
vydat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a následně podepsat smlouvu s vybraným
uchazečem.
ZO vzalo výsledky VZ na vědomí a schválilo
pořadí nabídek, vybraného uchazeče, smlouvu
o dílo a pověřilo starostu učinit potřebné kroky.

Usnesení č. 21/06/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí, ve věci veřejné zakázky na stavební
práce zadané v užším řízení „Jezeřany-Maršovice - kanalizace“, vyhlášené ve Věstníku veřejných
zakázek dne 11.02.2013, pod evidenčním číslem
237484, výsledek čtvrtého jednání hodnotící
komise, která provedla hodnocení nabídek dle
kritéria nejnižší nabídková cena (nabídková cena
v Kč včetně DPH – bez rezervy a opčního práva)
a stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové
ceny: 1. IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00
Brno, IČ: 25322257, 46.858.204,56 Kč, 2. „Sdružení kanalizace Jezeřany a Maršovice“, kontaktní
adresa: Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o. Pražákova 1000/60, 619 00 Brno, IČ:
25342100, 51.703.654,53 Kč, 3. OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, 602 00 Brno, IČ: 46342796,
66.023.361,07 Kč.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 22/06/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje, ve věci veřejné zakázky na stavební
práce zadané v užším řízení „Jezeřany-Maršovice - kanalizace“, vyhlášené ve Věstníku veřejných
zakázek dne 11.02.2013, pod evidenčním číslem
237484, pořadí nabídek podle výše nabídkové
ceny a doporučení hodnotící komise a souhlasí
s vybraným uchazečem - IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČ: 25322257, který
předložil nejvhodnější nabídku - nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

kách písemně vyrozumíváni a zároveň jsou informováni o možnosti získání finančního příspěvku
od obce. Obchůzky budou probíhat do října a následně budou jejich výsledky vyhodnoceny.
Připomínky přítomných občanů:
Byla kladně hodnocena budoucí realizaci
splaškové kanalizace a byl vznesen dotaz, zda každá nemovitost, která bude připojena na kanalizaci, musí být vybavena čerpadlem.
Starosta uvedl, že toto bude nutné pouze
u těch nemovitostí, u kterých nebude možné dosáhnout odtok gravitačně (samospádem).
Dále byla vznesena připomínka ohledně parkování a parkovacích místi v obci, zejména na výhoně v Maršovicích s tím, že by bylo vhodné realizovat další výstavbu garáží a zřízení parkovacích
míst v obci.
Obec se touto problematikou zabývá, bohužel
v současné době nejsou vhodné plochy k výstavbě
garáží ani dostatek finančních prostředků. Proto obec smluvně umožňuje občanům realizovat
úpravu veřejných prostranství před jejich nemovitostmi zejména za účelem možnosti parkování
osobních automobilů.
Běhen měsíce října by mělo v rámci dopravních úprav v obci dojít k vybudování obratiště
na výhoně v Maršovicích.

Ad. 08: Rozpočtové opatření č. 4/2013
Rozpočtové opatření č. 4/2013 upravuje
příjmy a výdaje rozpočtu pro rok 2013, které je
potřeba s ohledem na současnou situaci upravit.
Rozpis jednotlivých změn v rozpočtu je odůvodněn přímo v návrhu rozpočtového opatření.
Starosta ZO předložil návrh rozpočtového
opatření, který ZO schválilo.
Usnesení č. 25/06/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2013.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 24/05/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje a ukládá starostovi ve věci veřejné zakázky na stavební práce zadané v užším řízení
„Jezeřany-Maršovice - kanalizace“, vyhlášené
ve Věstníku veřejných zakázek dne 11.02.2013,
pod evidenčním číslem 237484, vydat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a podepsat
smlouvu s vybraným uchazečem, vše až v termínu, kdy je tyto úkony možné učinit dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 09: Usnesení z minulého zasedání ZO
Jednotlivá usnesení z minulého zasedání ZO
byla splněna, na doplnění starosta uvedl:
Expedice za sousedy
Cyklovýlet „Expedice za sousedy“ se uskutečnil 24.08.2013 a účastnilo se ho celkem 76 cyklistů, z naší obce pouze jeden. Příspěvek naší obce
činil 2.164,-Kč na dary do tomboly.
Snížení nájemného
ZO se na zasedání ZO č.04/2013 zabývalo
snížením nájemného za pronájem místnosti č. 2
v budově č. p. 165 jako kadeřnictví do 31.08.2013
s tím, že s nájemkyní bude dohodnut další pronájem. S nájemkyní bylo o dalším pronájmu jedná
s tím, že starosta po dohodě s ní navrhl snížení
nájemného na rok (od 01.09.2013 do 31.08.2013)
na 1.000,-Kč měsíčně.
Dále starosta informoval ZO, že se v budově
VÚB nepodařilo (po změně vytápění) podstatně
snížit spotřebu elektrické energie. O této skutečnosti bylo jednáno s nájemci a společně s nimi
budou činěna opatření, aby se spotřeba elektrické
energie snížila. S ohledem na zvýšenou spotřebu
bylo s nájemníky dohodnuto zvýšení měsíční zálohy na energie.
ZO se snížením nájemného souhlasilo.

b)
projekty domovních přípojek
Starosta ZO informoval, že dne 04.09.2013
začaly obchůzky projektanta po jednotlivých domech v obci za účelem pasportizace stávajících
domů a zpracování projektové dokumentace domovních přípojek. Občané jsou o těchto obchůz-

Usnesení č. 26/06/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje snížení nájmu za místnost č. 2 v budově č.p. 165 na částku 1000,-Kč, v období
od 01.09.2013 do 31.08.2014.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 23/06/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje návrh smlouvy o dílo předložené vítězným uchazečem společností IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČ: 25322257, jejímž
předmětem je provedení stavby „Jezeřany-Maršovice - kanalizace“, za cenu 46.858.204,56 Kč.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

červenec - září
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Ad. 10: Zpráva starosty
Starosta přednesl zprávu
za období
od 02.08.2013 do 11.09.2013
Účast na jednáních
10.09.2013 – jednání zástupců obcí v DSO
Moravskokrumlovsko
- pořízení strategie mikroregionu Moravskokrumlovsko, přípravné práce a poskytnutí záměrů
jednotlivých obcí.
Výměna vstupních dveří (ZŠaMŠ)
Dodávka byla společností BOHEMIO CZ,
s.r.o. realizována ve dnech 21.08. až 23.08.2013
a drobné nedodělky byly odstraněny dne
04.09.2013, za cenu 106.560,-Kč. S ohledem
na požadavek doplnit vchodové dveře vnějším
madlem došlo k jejich úpravě a osazení dveří madlem za cenu 6.597,-Kč a tato částka byla vyfakturována samostatně, celkové náklady tak činily
113.157,-Kč.
Výměna oken v bytě
V rámci rozpočtu pro rok 2013 byly vyčleněny
i finanční prostředky na opravy bytového fondu
– výměnu vstupních dveří a výměnu oken v bytě.
Proto bylo uskutečněno poptávkové řízení, na základě kterého byla vybrána společnost RI OKNA,
a.s., když nabídková cena činila 76.883,-Kč.
Revize elektroinstalace a hromosvodů
Ve dnech 13. a 14.08.2013 byla provedena revize elektroinstalace a hromosvodů na budovách
obecního úřadu, požární zbrojnice, kulturním
domě a VÚB (knihovna). Celkové náklady činily
15.000,- Kč.
Žádost o dotaci na víceúčelové sportovní
hřiště
Je připravována žádost o dotaci z MŠMT
v programu – Státní podpora sportu pro rok 2014
na vybudování víceúčelového sportovního hřiště.
Odpadové hospodářství
Dne 05.10.2013 se uskuteční sběr a svoz nebezpečného odpadu, během října je plánován sběr
velkoobjemového odpadu.
Setkání seniorů
Dne 17.11.2013 se uskuteční Setkání seniorů
v KD.
Ad. 11: Diskuse
V diskusi zaznělo následující připomínky:
V Jezeřanech na návsi dochází k tomu, že ačkoliv je v místě k dispozici dětské hřiště, si mnohé
děti hrají mimo tento prostor, a při hře, zejména
s fotbalovým míčem, tak ohrožují některé z okolních nemovitostí.
V rámci diskuse byly dalším tématem výtokové stojany v obci a jejich využívání, resp.
zneužívání.
Starosta informoval ZO o tom, že obec provozuje dva výtokové stojany (křižovatka u KD a křižovatka k ZŠ). Spotřeba vody se u nich značně liší
(350 m3 ku 7 m3) a náklady (14.500,-Kč ku 250,Kč) jsou nepřiměřené i přesto, že u prvního z nich
bere obec vodu na zalévání stromů.
Vzhledem k vysoké spotřebě se ZO vyjádřilo
pro jejich případné odpojení.
Ad. 12: Závěr
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným
občanům za účast a ukončil zasedání ve 20:20
hod.
Ing. Petr Slavík v.r. starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Radek Šles v.r.
Milan Hamala v.r.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Nakládání s rostlinným
odpadem
Rostlinný odpad je nejlépe v maximální míře kompostovat či
mulčovat.
Pokud spalujete rostlinný odpad, tak pouze suchý odpadu
z prořezu stromů a keřů, suché listí, suchou trávu a suché rostlinné
zbytky (bramborovou nať) na soukromých pozemcích.
Nemá docházet k pálení mokrého listí, trávy a rostlinných zbytků.

Podmínky, které bychom při pálení rostlinného
odpadu měli dodržovat
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Nepálit rostlinný odpad v době inverze.
V době dlouhodobého sucha omezit pálení rostlinného
odpadu.
Pálení rostlinného odpadu provádět systémem postupného
přidávání tohoto odpadu na hranici.
Při pálení zajistit trvalý dohled dospělé osoby na ohniště.
Ten, kdo pálení provádí, by měl zajistit maximální
ohleduplnost vůči okolí, zejména však minimalizovat
obtěžování ostatních osob kouřem z pálení.
Po skončení pálení rostlinného odpadu uhasit ohniště
a popel uložit na bezpečné místo.
Nepálit rostlinné, ostatní a nebezpečné odpady na veřejných
prostranstvích.
Pálení rostlinného odpadu prováděno v souladu s platným
požárními předpisy a dodržovat podmínky bezpečnosti
práce.
Nepálit jakékoliv jiné druhy odpadů než rostlinné.

Obec ztracená
a opět nalezená
Většinou se naše pozornost obrací především k událostem
celostátním např. k předčasným volbám v říjnu. Navíc nás plně
zaměstnává příchod podzimu a tedy vše, co je s tím spojeno. To ale
neznamená, že bychom měli zapomínat na mimořádně důležité
události z historie naší obce.
V těchto dnech si připomínáme 75. výročí Mnichovské dohody,
na základě které bylo podstoupena většina pohraničního území
republiky Německu a tak vlastně došlo k rozbití Československa. Tato
událost se významně dotkla i života obyvatel Jezeřan, protože ty byly
nejdříve přičleněny k Říši a dne 14.10.1938 obsazeny německým
vojskem. Teprve po uskutečněných jednáních došlo ke změně hranic
a Jezeřany měly to štěstí, že patřily mezi obce, které byly ze záboru
dne 24.11.1938 vyňaty.
Před 20-ti lety (Zpravodaj č. 5/93) jsme zveřejnili k tomuto výročí
autentickou reportáž z deníku Moravské slovo - O obci ztracené
a opět nalezené, který je zajímavým pohledem na události tehdejší
doby.

O obci ztracené a opět nalezené

My si také postavíme hraniční závoru
Junáci z Jezeřan hned časně ráno skáceli několik štíhlých stromů.
Narychlo pně oškrabali, nahodili na žebřiňák, zapřáhli koně, na fůru
tyč a na ni vlajku – a hopla – už se jede k hranici. Ale zastavili těsně
na okraji obce. Ne, slávu si nemohou nechat ujít. Hranice neuteče.
Nechali vůz i koně bez dozoru a zpět do obce. Tam je průvod a hudba,
přichází četa vojáků, našich, slyšíte – československých vojáků. Tak
teď je to skutečně pravda, že patříme zase k republice. A když je ta
první sláva odbyta, mládenci vyrazí s vozem, složí klády a začínají
stavět závoru. Německá už stojí od rána. Jezeřanští chlapci chtějí
stavět závoru až za křižovatkou. To prý nejen pěkně ve vzdušné linii
příkopu.

Čtyřicet dní jsme nečetli noviny
Měli jste vidět radost, jaká prolétla osmahlými obličeji
jezeřanských, když jsme jim na uvítanou do republiky rozdali několik
set „Moravských slov“ – právě s obrázkem kandidáta prezidenství
dr. E. Háchy. Sláva! Noviny! Čtyřicet dní jsme neviděli žádné noviny,
natož české. Co je nového? Div nás neobjímají.

Na škole bude týden prázdno
Jezeřanský řídící učitel stává se hrdinou obce. Byl vůdcem maffie,
byl mluvčím 560 Čechů na úřadech. Byl jedním z těch, který neprchl
ze záboru, zůstal na svém místě a na jehož škole se vyučovalo.
„Jářku“, povídá, „děti nezameškaly ani jedinou hodinu vyučování.
Ani hodinu a proto jim dám ode dneška po celý týden prázdno. Beztak
trnuly hrůzou, že mě jednou ztratí a přijde učitel – který na ně zpustí
německy.“

Proč bychom se netěšili
V jiných vrácených obcích hráli pohřební pochody, když strhávali
tabulky s německými nápisy. V Jezeřanech ne. Zde hudba řízně
spustila „Proč bychom se netěšili“ z Prodané nevěsty a hasiči jako
veverky se vyšplhali na žebříky. „Gemeindekanzlei“ byla dole za pár
vteřin. Hasič, který je přilepen na školní zdi, oškrabává sekyrkou
nápis „Volksschule“. Školní děti se seběhly a volají: Voršula jde dolů.
Za nimi pokyvuje hlavou prostá panímáma a pobrukuje: „Dá to práci,
než se to oškrábe – namalovaný to bylo hned.“

Celou republiku zveme na hody
V slavnostních proslovech bylo slavně vyhlášeno, že Jezeřany
v neděli uspořádají na oslavu republiky a návratu do vlasti slavné
hody, jaká kraj neviděl. Máme obavy, že ani jedna husa, kachna,
slepice, kuře a prasátko nezůstanou na živu. Jezeřany budou vyjedeny
a vypity, neboť řečník, opojený slávou, nadšením a radostí, očima
slzami zalitýma provolával: „Zveme vás, všecky, kdož jste tady,
v neděli do Jezeřan na hody, zveme všechny okolní obce, zveme celý
okres, zveme celou republiku.“ Však to bylo na návsi hus a kachen.
Až se člověk divil, jak to, že je Němci nesnědli. Jeden občan tajně
prozrazoval, že jezeřanští v předvečer okupace vyhnali hejna hus
i kachen do sousední obce, kde občané hejna opatrovali a teprve dnes
je zase přihnali zpátky. Druhý občan Jezeřan tuto verzi popřel. Komu
máme věřit? Jedno je však pravda. Zítra v neděli budou v Jezeřanech
hody nevídané.

Německá hranice se posunuje
Z dálky hlaholí zvony. To v Maršovicích na kostele. Silnice
z Trboušan přes okraj Jezeřan do Vedrovic je již volná. Levý příkop
u silnice ve směru na Jezeřany tvoří právě hranici. Pozor, vy všichni,
kteří zde půjdete, nespadněte do příkopu, byl by to pád do Třetí
říše. Tato připomínka snad by mohla platiti těm z Trboušan, kdož
příliš budou oslavovat v Jezeřanech návrat obce do republiky.
Mohlo by se stát, že cestou domů zakolísá krok a než se nadáš,
probudíš se v Německu. Poslední čtyři členové německé pohraniční
stráže opouštějí Jezeřany a posunují se na novou hranici. Nemají to
daleko. Nějakých sto metrů a už jsou na křižovatce silnice a těsně
za křižovatkou zůstávají stát. Dále ani krok. Tady je jejich stanoviště.
Jezeřanští jásají. Už zde není mezi nimi ani jediný Němec. Teď jsou
sami, svobodni a – v republice.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Chceme poštu, telefon a spojení
Příchodem do nové republiky kladou si jezeřanští několik
podmínek:
1. 24. listopad bude obecním svátkem,
2. poněvadž v obci bude četnická stanice, chceme také poštu
a telefon,
3. byli jsme až doposud bez spojení se světem a nyní budeme
vymáhat třikrát denně autobusové spojení s Brnem.
Jezeřany to vyhrály. Budou mít poštu, telefon i autobusové
spojení. Nebýt pohraniční čáry, čekaly by na to vše ještě velmi dlouho.
Stanou se důležitou pohraniční obcí a z občanů – hraničáři. Mohou
být šťastní a hrdi. Byli už ztraceni a vrátili se. Nyní mají před sebou
velké úkoly.
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A nyní si tuto událost připomeneme zápisem z obecní kroniky.
Bohužel zápis o období let 1938 až 1945 byl vyhotoven až po válce,
jak se dočteme:

Kronika obce Jezeřany
„Dle připomínek archivní komise Z.N.V. bod 2./ jest ob. kronikář
povinen zápisy v pam. knize, následkem války chybějící, doplniti dle
soukromých poznámek, aby v zápisech nenastaly časové mezery.
Jelikož místní kronikář p. Václav Gayer během války zemřel, byl
zápisem pověřen nově zvolený kronikář (Julián Novotný). Zároveň
zvolena nová letopisecké komise. Úkol tento je velmi nesnadný,
poněvadž v pozůstalosti zvěčnělého kronikáře shledány jen velmi
stručné poznámky, což je pochopitelné vzhledem k tvrdé persekuci
a častým kontrolám se strany něm. úřadů. Pak se tyto poznámky
vztahovaly pouze na válečná léta 1938 – 1940. Ostatní popis událostí
nutno pracně shledávati. Z těchto důvodů prosím čtenáře těchto
zápisů o blahovolné posuzování, V Jezeřanech 14.10.1945.“

Zápis - 1938, Politické události
„Již od počátku roku byla politická situace u nás velmi napjatá.
Německá menšina, vedená Konrádem Henleinem se dožadovala stále
větších ústupků, prováděla různé výtržnosti a sabotáže. Jejich drzost
dostoupila vrcholu, když Německo ovládané nacistou Hitlerem,
obsadilo Rakousko a ohrožovalo i naši republiku. Provokace šly taj
daleko, že dne 21.5. byla naše branná moc nucena obsadit hranice.
Bylo povoláno též několik ročníků zálohy. V září náhle propukla
politické krise, když Hitler pomocí zdejších Němců požadoval
odtržení našeho pohraničí (Sudety) a přivtělení k Německu. Dne
14.9. branná pohotovost a 23.9. v 21. hod. prezident republiky
vyhlásil rozhlasem všeobecnou mobilizaci, ježto se velké útvary něm.
vojska soustřeďovaly k naším hranicím. Dne 24.9. ráno nastoupila
1. záloha. Téměř polovina mužů z obce narukovala. Ostatní muži
od 18-60 roků většinou povoláni ke kopání zákopů poblíže hranic.
Někteří byli posláni na přípřež se 6 evidenčními a 6 neevidenčními
koni a 5 vozy z naší obce. Denně tu procházely velké útvary vojska
směrem ke státní hranici, nadšeně zdraveni dospělými i dětmi. Byl
zde ubytován prapor pěchoty 2 dny, pak vozatajstvo asi 5 dnů. Toto
vojsko konalo s potahy hospodářům polní práce, čímž prospělo ku
včasnému osevu ozimů.
Náhle jako hrom zasáhla náš lid zpráva, že velmoci, zradivše nás
v Mnichově, přistoupily na požadavky Hitlera, v mylném domnění, že
zabrání válce, nařídily našemu státu, aby všechno území v pohraničí,
obývané Němci vůbec, či částečně postoupit Německu, jinak že ony
zakročí proti nám vojensky. Již 9.10. započalo německé vojsko tyto
kraje obsazovati. Dne 10.10. obsazena sousední Loděnice. Naše vojsko
bylo nuceno stáhnouti se zpět. Hranice přeložena až na silnici Pravlov
– Miroslav. Když se náhle rozšířila zpráva, že i naše obec přísluší
do okupačního pásma, bylo zdejší obyvatelstvo úplně zdrceno. A již
14.10. odpoledne první čety něm. vojska vtáhly do vesnice a nastalo
soužení. České nápisy odstraněny a nahraženy německými. Obecní
zastupitelstvo a rada rozpuštěny. Vládním komisařem jmenován
Němec Ant. Pavelec z Kubšic. Ten počal vládnouti pod ochranou
finanč. stráže.
Demarkační čára byla přeložena až k Maršovicím a chtěl-li někdo
tuto překročiti, musil si u komisaře vyžádati propůstku. Chmurnou
náladu obyvatelstva zvyšovali ordéři, němečtí výrostci ze sousedních
německých obcí, kteří byvše ozbrojeni, konali pomocnou službu
u přechodů a nejednou po našich lidech bez příčiny v poli stříleli.
Němčina se zpupně ozývala po celém kraji, kdežto naše mateřská řeč
se musila krčiti v soukromí. Dne 27.10. vystřídali Prušáky Rakušané,
kteří byli trochu mírnější. V krátkém čase i tito obec opustili a zůstala
zde pouze finanční stráž, jejíž vrchní velitelství bylo v č. 22, kde také
několik financů bydlelo. Ostatní se ubytovali v různých domech.
Obyvatelstvo ač těžce neslo ponížení, stálo doufalo v odchod Němců.
Nebylo ve své naději zklamáno.
Dne 23.11.večer hlásil rozhlas změny hranic a oznamoval místa,
která byla z okupace vyňata a která naopak dodatečně zabrána. Mezi
vyňatými byla i naše obec. Jásot byl nesmírný, když Němci druhého
dne 24.11. odtáhli. České nápisy a firmy opět zaujaly svoje místa,
na střechách domů objevily se prapory v našich barvách v takovém
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množství, že bylo s podivem, kde si je lidé tak náhle pořídili. Někteří
již dva dny před odchodem Němců s nasazením života si v noci pro ně
došli do Kounic.
Sotva Němci odešli, již od Maršovic s hudbou do vesnice vstupovala
okupační četa čsl. vojska, pak finanční stráž a četnictvo. Před radnicí
byli uvítáni starostou obce p. Hynkem Pelikánem a obecní tajemník
p. Václav Gayer pronesl pak dojemnou a procítěnou řeč, která byla
provázena radostným slzením mnoha lidí. Zvláště závěrečná slova:
„Kde domov můj – země česká a mezi Čechy domov můj“ vyvolala
v obecenstvu hluboký dojem. Na to zahrány státní hymny a lid se pak
oddal srdečné zábavě. To byly nezapomenutelné okamžiky upřímné
radosti. Večer byl uspořádán lampionový průvod s hudbou. Šlo se
do Maršovic, odkud zvětšený o občany Maršovic, vrátil se průvod
na náves, kde byl proveden ohňostroj. Vypalované rakety, ozařující
širé okolí, výmluvně vyjadřovaly naší radost.
Na křižovatce byla zřízena finanční stráž a v obci četnická stanice,
jež byla umístěna ve vilce p. V. Gayera. Jelikož nastalou změnou
situace byla oddělena hranicí od Loděnic, byla naše obec přičleněna
k Dol. Kounicím. Též k poštovnímu úřadu dolno-kounickému jsme
byli přiděleni. Naše drahá vlast byla hrozně z komolena a nazvána
„druhou republikou“. Zdejší hranicí se stala silnice z Vedrovic
do Trboušan.
Kulturní a veřejný život byl vlivem nejisté situace neklidný. Každý
cítil, že se blíží veliké události ve světě. A za této neveselé nálady končí
se tento na události bohatý, kritický rok.“

Na plné obrátky …
Je říjen a za námi už je první měsíc nového školního roku
2013 – 2014, takže se dá říci, že už jedeme na plné obrátky. V pondělí
2. září jsme slavnostně i s panem starostou Petrem Slavíkem zahájili
nový školní rok a přivítali 7 nových prvňáčků. Poprve do školních
lavic usedli jediná holčička Nikolka Podhrázká a 6 kluků – Davidek
Balatka, Ondrášek Buchmayer, Lukášek Caha, Petřík Ramach,
Ondrášek Tesař a Honzík Tropp. Přejeme jim, aby se jim vstup
do nového školního života vydařil.
Škola a školka dostaly o prázdninách opět kousek nového kabátu.
Byly vyměněny všechny vstupní dveře v obou budovách. Školní
kuchyně dostala nové vybavení nábytkem a do školky byly zakoupeny
nové kusy nábytku. Ve školní družině je nový koberec a ve třídách
nové CD přehrávače a další drobné pomůcky.
A kolik nás tu v novém školním roce je? Ve školce je zapsáno
k dnešnímu dni 22 dětí, o které se stará vedoucí učitelka paní Alena
Hamalová a paní učitelka Jana Ruibarová. Ve škole je 32 žáků. 1. a 3.
ročník a matematiku ještě 5. ročník vyučuje paní ředitelka Květoslava
Bílová, 2.,4. a v českém jazyce ještě 5. ročník vyučuje paní učitelka
Blanka Heikenwälderová. Ve školní družině je zapsáno 27 žáků,
o které se zde stará paní vychovatelka Helena Vinklerová, která ještě
vyučuje některé výchovné a přírodovědné předměty. Ve školní kuchyni
se o dobré jídlo pro nás pro všechny z MŠ i ZŠ starají vedoucí školní
jídelny paní Jana Procházková a kuchařka paní Jana Smetanová,
o úklid v MŠ paní Jitka Burjanová a o úklid a topení ve škole paní
Hana Švrčková. Ředitel ZUŠ v Miroslavi pan Přemysl Forst vyučuje
hru na hudební nástroje každé pondělí a výuku náboženství vyučuje
v zájmovém kroužku pro malý počet žáků pan Mgr. Petr Eckl. Bohužel
nám v tomto školním roce pro malý zájem odpadl kroužek ,,Angličtiny
pro nejmenší“. Do sportovního kroužku se tentokrát přihlásilo 20
žáků, takže je rozdělen na dvě skupiny podle věku a opět ho vede
paní učitelka Bílová. Po delší době jsme obnovili výuku plavání, kam
jezdí všichni žáci školy a 15 dětí ze školky. Jezdíme na plavecký bazén
do Hustopečí a na výuku přispěla škola i školská rada.
Tak to je asi v kostce začátek a organizace nového školního
roku 2013 – 2014. My všichni si přejeme, aby byl úspěšný, klidný
a spokojený pro všechny děti, rodiče i všechny zaměstnankyně školy.
O tom, jak bude školní rok pokračovat, budeme pravidelně informovat
v dalších číslech obecního zpravodaje. A na závěr ještě pár vzpomínek
našich žáků na léto a prázdniny.
Tak ať se nám všem v tom novém školním roce daří!
Květoslava Bílová
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Sportovní činnost družstva mužů SDH Jezeřany-Maršovice
v roce 2013
V tomto článku bych se chtěl nejen ohlédnout za činností našeho podařilo překonat náš tři roky starý absolutní rekord 17:36s, který
sportovního družstva mužů SDH Jezeřany-Maršovice v roce 2013, jsme vylepšili na 16:93s a dále na dalších čtyřech závodech jsme
ale rovněž Vám celou tuto sezónu ve zkratce přiblížit.
dokázali stlačit výsledný čas pod hranici 18 sekund, a to především
V sezóně 2013 jsme se zúčastnili celkem 28 závodů, kdy se jedná ve Chvalovicích, kde jsme časem 17,58s dokázali jednoznačně porazit
o doposud největší počet závodů, který jsme v jednom kalendářním celou špičku znojemského okresu včetně družstva mimo náš okres.
roce absolvovali. V pěti případech jsme do bojů zařadili i družstvo
Naše sestava včetně postů:
„B“ složené převážně z mladších členů, které doplňovali naši již
zkušenější členové. Družstvo „B“ se neztratilo a ve čtyřech případech koš:
Broňa Lesonický, Libor Minařík
dokázali výsledkově předčit své zkušenější kolegy, takže tam, kde narážečka:
Lukáš Badin, Robert Čech
družstvo „A“ selhalo, drželo „B(éčko)“ náš prapor nahoře.
strojník:
Radek Svoboda, Jiří Burjan
Podstatnou část závodů tvořil seriál Znojemské ligy v požárním béčka:
Martin Slavík, Michal Hájek
sportu, který po dodatečném zrušení plánovaných závodů rozdělovač: Jenda Čáp, Pavel Musil
v Pravicích celkově čítal 11 závodů a dále Břeclavské hasičské ligy, proudy:
Bohuš Slavík, Sláva Ulreich, Víťa Badin, Petr Procházka
do které jsme se v letošní sezóně nově přihlásili v počtu 9-ti závodů.
Výsledky družstev mužů v roce 2013
Sezónu jsme již téměř tradičně odstartovali na okrskové soutěži,
která se letos konala v Loděnicích, kde
družstvo „B“ obsadilo 2. místo a družstvo
A
B
„A“ 3. místo. Ve Znojemské lize se nám
Místo konání
výsledný čas
umístění
výsledný čas
umístění
příliš nevedlo a po několika nezdarech jsme
se celkově umístili na 6. místě se 79 body,
Loděnice – okrskové kolo
23,46
3.
20,82
2.
kdy celkové vítězství nakonec po boji urval
19,14
Šaratice
6.
Únanov se 116 body, o 1 bod před družstvem
z Police a třetími Vémyslicemi s 97 body. Už
36,62
Jezeřany-Maršovice
17.
21,67
7.
před zahájením Znojemské ligy nám bylo
19,89
Trstěnice
6.
18,92
3.
jasné, že letos bude umístění na stupních
vítězů daleko složitější, kdy některé týmy
20,52
Nesvačilka
6.
se na novou sezónu vybavily novými
Vémyslice
19,31
5.
výkonnějšími mašinami. Přestože my
takovou mašinou nedisponujeme, neztratili
Dobřínsko
20,80
5.
jsme se a ve Vedrovicích jsme dokonce dosáhli
Tvrdonice
19,53
6.
ve Znojemské lize na letošní celkově nejlepší
Výrovice
18,84
2.
čas 18,03s a kdo ví, jak by to celkově dopadlo,
nebýt různých individuálních chyb, kterých
Břeclav – okresní kolo
23,66
4.
jsme se až moc často dopouštěli, a které nás
Jevišovice
18,64
1.
bodově sráželi ke dnu celkového pořadí.
O mnoho lépe se nám dařilo v rámci
Lanžhot
20,50
15.
Břeclavské hasičské ligy, kde jsme sice žádný
Hostěradice
17,96
3.
závod nedokázali vyhrát, ale vzhledem
k tomu, že jsme se pravidelně umísťovali
na předních příčkách, bylo z toho nakonec
celkové 3. místo s počtem 77 bodů, kdy
soutěž suverénně ovládli kluci z Pasohlávek
se 117 body před Nesvačilkou se 100 body.
Tato sezóna nám ukázala, že naše
výkonost, i přes zaznamenané nezdary,
nás nejen řadí mezi nejlepší družstva
na Znojemském okresu, ale rovněž
jsme výkonnostně schopni konkurovat
družstvům z Břeclavska, Brněnska nebo
Vyškovska, přestože disponují daleko lepším
materiálním a technickým vybavením. Ze
33 startů jsme celkem v 15-ti případech
vystoupili na pomyslné stupně vítězů, z toho
5x na ten nejvyšší stupínek, 4x jsme obsadili
2. místo a 6x 3. místo.

Božice

19,26

4.

-

-

Hodonice

35,79

11.

-

-

Pasohlávky

17,97

3.

-

-

Vedrovice

18,03

1.

-

-

Kobylí

18,42

5.

-

-

Mělčany

16,93

1.

-

-

Loděnice

18,79

4.

-

-

Poštorná

18,13

2.

-

-

ORV Znojmo

31,82

12.

19,39

7.

Chvalovice

17,58

1.

N

-

Tvarožná

29,46

16.

-

-

Bořetice

18,04

3.

-

-

17,91

1.

-

-

16,65

3.

-

-

Hodějice
Nutno ještě vyzdvihnout tu skutečnost,
že soutěžní sezóna 2013 nebyla bohatá
Mokrá-Horákov
pouze na umístění na stupních vítězů,
ale rovněž na vynikající dosažené časy
a překonaní našich dosavadních rekordů. Na závodech Znojemské
ligy, kde se používá omezovač průtoku tzv. přetlakáč, který snižuje
průtok vody a tím úměrně prodlužuje čas výtlaku vody v hadicích,
se nám ve Vedrovicích podařilo časem 18:03s překonat naše
maximum ze sezóny 2011. Na závodech v Mělčanech se nám zase
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Závěrem mi nezbývá nežli poděkovat nejen těm, kteří se na našich
dosažených výsledcích přímo sportovně podíleli, ale i těm, kteří nás v
roce 2013 ať už finančně nebo svou přímou účastí podporovali.
Za SDH Jezeřany-Maršovice
Bronislav Lesonický - velitel SDH
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Obec Jezeřany-Maršovice srdečně zve
všechny spoluobčany důchodového věku na

Setkání seniorů,
které se uskuteční
v neděli 17.11.2013 od 14.00 hod. v KD Jezeřany.

Pro Vaši dobrou náladu vystoupí Alena a Jožka Rapáčovi.
Přijďte se nejen setkat, pobavit, zavzpomínat,
ale i zazpívat a zatančit.
červenec - září
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HODY 2013

Společenská
kronika
od 01.07.2013 do 30.09.2013

 Životní jubilea
50 let
Alena Kárníková
Marie Badinová
Hana Švrčková
Věra Čápová
55 let
Alena Hájková
Danuše Kratochvílová
60 let
Antonín Špaček
65 let
Jan Geyer
Božena Klodnerová
Jan Ruibar
70 let
Miroslav Kremláček
75 let
Anna Neuwirthová
Oldřich Tropp
80 let
Marie Novosadová
Jiřina Vaníčková
František Procházka
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší
a pevné zdraví do dalších let.

Chasa Jezeřany-Maršovice Vás srdečně zve na zábavu

Kácení máje
která se bude konat v sobotu
26.10.2013 od 20.00 hod. v KD Jezeřany.
K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba IŠTVÁNCI ze Šardic.

 Sňatky
Jakub Heikenwälder - Hana Glogarová
J-M
Jeseník nad Odrou
Novomanželům přejeme všechno nejlepší
na jejich společné cestě životem.

 Narozené děti
Agáta Orlíčková
Lucie Maláčová
Blahopřejeme rodičům k narození jejich dětí
a srdečně je vítáme do života v naší obci.

 Úmrtí
Marie Michalčíková
Jarmila Musilová
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou
soustrast.

 Pohyb obyvatelstva
Narození: 2
Přistěhovaní: 6
Odstěhovaní: 3
Zemřelí: 2
K 30.9.2013 mají Jezeřany-Maršovice
761 obyvatel
Jezeřany: 452
Maršovice: 309
Muži: 387
Ženy: 374
Vydává Obec Jezeřany-Maršovice, tel.: 515 337 423, info@jezerany-marsovice.cz, www.jezerany-marsovice.cz
Náklad 260 ks. Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Sazba a tisk: Bačík, Pohořelice, tel.: 519 425 897

