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ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Vážení spoluobčané,
podzimní číslo zpravodaje vychází
vždy po Václavských hodech, ale letos jsme
s vydáním tohoto čísla počkali až po volbách
do zastupitelstev obcí, které se uskutečnili
ve dnech 10. a 11. října, protože jsme Vám
chtěli přinést aktuální výsledky. Najdete
je uvnitř tohoto vydání. Chtěl bych touto
cestou poděkovat Vám všem, kteří jste se
těchto voleb zúčastnili a tak dokázali, že
vám není život naší obce lhostejný. Zároveň
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patří poděkování odcházejícím členům
zastupitelstva obce za práci, kterou pro
obec v uplynulém volebním období vykonali
a novým členům bych chtěl popřát hodně sil
a elánu pro práci v nadcházejícím čtyřletém
období.
Stavba splaškové kanalizace je v plném
proudu a v červenci jsme obdrželi od Státního
fondu životního prostředí ČR Rozhodnutí
o poskytnutí dotace (RoPD), kterým byla obci
poskytnuta dotace na její výstavbu. Můžeme
říci, že se jedná o největší a nejnáročnější
investiční akci v historii naší obce a jsem
rád, že si většina občanů uvědomuje její
nutnost a potřebu pro další rozvoj naší obce
a chápe, že taková rozsáhlá a komplikovaná
stavba s sebou zákonitě přináší každodenní
komplikace nejen při samotné výstavbě ale
rovněž i další problémy s dopravou, hlukem,
otřesy, prachem a blátem.
Výstavba splaškové kanalizace měla vliv
i na konání tradičních Václavských hodů,
které se letos konaly na “staveništi“ a díky
uloženému materiálu před obecním úřadem
si děti nemohly užít střelnice, houpačky ani
kolotoče. Snad si to vynahradí příští rok, ale
jinak na zábavu a dobrou pohodu účastníků
tradičních hodů, měla výstavba kanalizace
jen malý vliv. Kdo chtěl, tak se bavil.
Čeká nás období podzimních plískanic,
dny se krátí, ochlazuje se a více než slunce
vidíme často pouze mlhu. Všichni se
připravujeme na zimu. Ale jako každé roční
období má i podzim svoje příjemné okamžiky,
krásná barevná příroda, pouštění draků,
výlovy rybníků a Dušičky…
Krásné dny.
Ing. Petr Slavík,
starosta

Ze zasedání
zastupitelstva obce
ZÁPIS z náhradního zasedání Zastupitelstva
obce Jezeřany-Maršovice č. 05/2014
konaného dne 07.07.2014
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 o místě, době
a navrženém programu zasedání ZO (pozvánku)
obdrželi členové ZO elektronickou poštou a současně ve dnech 27.06.2014 až 07.07.2014 byla
vyvěšena na úřední desce a zveřejněna způsobem
v místě obvyklým, hlášením v místním rozhlase.
Jedná se o náhradní zasedání ZO za zasedání
ZO, které se mělo uskutečnit 26.06.2014, ale protože nebyla přítomna nadpoloviční většina všech
členů zastupitelstva obce, starosta zasedání ZO,
v souladu s § 92 odst. 3 obecního zřízení, ukončil.
Starosta konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů ZO, když je přítomno 6 členů ZO
a zasedání ZO je usnášeníschopné. Omluven je RS
z důvodu dovolené, MH a RP jsou omluveni z pracovních důvodů.
Použité iniciály členů ZO:
Mgr. Petr Eckl (PE), Mgr. 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. 01: Úvod, zahájení
Starosta seznámil ZO s programem zasedání
ZO.
ZO nemělo k programu připomínky a program
schválilo.

Usnesení č. 01/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje následující program náhradního Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č.
05/2014

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

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

Úvod, zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Vyjádření ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
Žádosti občanů a organizací
a) AGROSPOL, spol. s r.o. - Žádost o odprodej
obecního majetku,
b) AGROSPOL, spol. s r.o. - Žádost o pronájem
zemědělských pozemků
c) E.ON Česká republika, s.r.o. - Žádost o odprodej pozemku pod trafostanicí Jezeřany
a Maršovice
d) Milan Kratochvíl - Žádost o koupi stavební
parcely na garáž v lokalitě Jezeřany
Pronájem obecních pozemků
a) části p.č. 1306/11, orná půda, v k.ú. Jezeřany, celkem 100 m2,
b) části p.č. 1348/6, p.č. 1348/14 a p.č.
1348/25, orná půda, v k.ú. Jezeřany, celkem 1.056 m2,
c) části p.č. 2095/100, orná půda, v k.ú. Jezeřany, celkem 2.281 m2,
d) ideální ½ pozemku p.č. 834 (PK), orná
půda, v k.ú. Maršovice, celkem 2.321 m2,
Směna obecních pozemků za pozemky v lokalitě Šlesova zmola a Sekery
Zřízení věcného břemene
a) Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN014330027880/001, s E.ON Distribuce,
a.s. (stavba „Jezeřany - Čech: NN přip. kab.
příp.“)
b) Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN014330026374/001, s E.ON Distribuce, a.s.
(stavba „Jezeřany 69, rek. příp. NN“)
Veřejná zakázka „Prapor pro SDH“
Veřejná zakázka „Víceúčelové sportovní hřiště
(VSH Jezeřany-Maršovice)“
Splašková kanalizace
a) Poskytnutí dotace od SFŽP
b) Průběh a organizace výstavby
DSO Moravskokrumlovsko - závěrečný účet
za rok 2013
ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko
a) Závěrečný účet za rok 2013
b) Změna Stanov ZSO
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro
volební období 2014-2018
Plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Zprávy - starosta (předsedové výborů)
Rozpočtové opatření č. 4/2014 a č. 5/2014
Diskuse
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 SH a JS.
ZO nemělo k navrženým ověřovatelům připomínky ani žádné jiné návrhy a schválilo je.

Usnesení č. 02/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu z náhradního Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
č. 05/2014 Mgr. Svatavu Hájkovou a Ing. Jana
Slavíka.
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 PE a RP, kteří
konstatovali, 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 uplatně-

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

ny žádné námitky ze strany členů ZO.
ZO vzalo vyjádření ověřovatelů na vědomí.

Usnesení č. 03/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí vyjádření ověřovatele zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce, Mgr. Petra Eckla,
že zápis ze Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 04/2014, konaného dne 05.05.2014
byl řádně vyvěšen na úřední desce a nebyly vůči
němu uplatněny žádné připomínky.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 04: Žádosti občanů a organizací
a) AGROSPOL, spol. s r.o. - Žádost o odprodej
obecního majetku
Obec má v majetku traktorovou sekačku Fleurel (inventární číslo 94), která je v havarijním stavu
a není možno ji využít pro potřeby obce, proto je
navrhováno ji vyřadit z majetku obce. Společnost
AGROSPOL, spol. s r.o. projevila zájem o odkoupení tohoto stroje na náhradní díly s ohledem
na skutečnost, že vlastní obdobnou sekačku. Prodej za cenu 1.000,-Kč odpovídá současnému stavu
stroje.
ZO nemělo připomínky a vyřazení a prodej sekačky schválilo.

Usnesení č. 04/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje vyřazení traktorové sekačky Fleurel
s ohledem na její havarijní stav a její odprodej
na náhradní díly, společnosti AGROSPOL, spol.
s r.o. za cenu 1.000,-Kč.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) AGROSPOL, spol. s r.o. - Žádost o pronájem
zemědělských pozemků
Žadatel požádal o pronájem pozemku p.č.
2095/100, v k.ú. Jezeřany (viz. bod 05.a) a zároveň ve své žádosti poukázal na současný stav pozemků p.č. 2632, p.č. 2633, p.č. 2655, p.č. 2656,
p.č. 2693, které nově vznikly po dokončení pozemkových úprav „Vedrovice“ a které společnost
AGROSPOL, spol. s r.o. v současnosti užívá. Dále
s ohledem na uvedené pozemkové úpravy některé
pozemky zanikly. V případě zájmu obce pozemky
pronajmout, je potřeba, v souladu s § 39 obecního
zřízení, schválit a zveřejnit na úřední desce záměr
obce pronajmout uvedené pozemky, aby se k záměru mohli zájemci vyjádřit a předložit svoje nabídky.
Následně bude potřeba upravit nájemní
smlouvu se společností AGROSPOL, spol. s r.o..
ZO nemělo připomínky a záměr schválilo.

Usnesení č. 05/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr pronajmout nemovitost - pozemky p.č. 2632, o výměře 426 m2, ostatní plocha, p.č.
2633, o výměře 407 m2, ostatní plocha, p.č. 2655,
o výměře 454 m2, ostatní plocha, p.č. 2656, o výměře 10470 m2, ostatní plocha a p.č. 2693, o výměře 3889 m2, ostatní plocha, vše v k.ú. Jezeřany,
za účelem pachtu s tím, že přednostně bude uzavřena smlouva se současným uživatelem pozemků,
které jsou v jednom půdním bloku s uvedenými
pozemky.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c) E.ON Česká republika, s.r.o. - Žádost o odprodej pozemku pod trafostanicí Jezeřany
a Maršovice
Žadatel společnost E.ON Česká republika,
s.r.o. žádá o odprodej obecních pozemků, které
se nacházejí pod trafostanicemi v obci. Navrhuje
stanovit kupní cenu pozemků pod trafostanicemi,
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znaleckým posudkem jako cenu v místě a čase obvyklém a dále, že ponese náklady spojené s převodem. Je třeba zvážit, zda obec uvedené pozemky
prodá, v případě zájmu obce pozemky prodat, je
potřeba, v souladu s § 39 obecního zřízení, schválit a zveřejnit na úřední desce záměr obce prodat
uvedené pozemky, aby se k záměru mohli zájemci
vyjádřit a předložit svoje nabídky.
ZO nemělo připomínky a záměr a zjištění kupní ceny schválilo.

Usnesení č. 06/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr obce prodat nemovitý majetek pozemky pod trafostanicemi p.č. st. 172, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 7 m2, v k.ú. Jezeřany
a p.č. st. 164, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
7 m2, v k.ú. Maršovice.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 07/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje, aby případná kupní cena pozemků pod
trafostanicemi byla zjištěna znaleckým posudkem
jako cena v místě a čase obvyklá.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

d) Milan Kratochvíl - Žádost o koupi
stavební parcely na garáž v lokalitě
Jezeřany
Žadatel Milan Kratochvíl, bytem Jezeřany-Maršovice 97, žádá o odprodej obecního pozemku
na stavbu garáže.
Schválený územní plán výstavbu garáže umožňuje, uvedená část pozemku je vedena jako plocha
určená pro parkoviště a garáže. Je třeba zvážit,
zda obec upřednostní prodej pozemku na stavbu
garáže před současným stavem, v případě zájmu
obce pozemky prodat, je potřeba, v souladu s §
39 obecního zřízení, schválit a zveřejnit na úřední
desce záměr obce prodat uvedené pozemky, aby se
k záměru mohli zájemci vyjádřit a předložit svoje
nabídky.
ZO nemělo připomínky a záměr schválilo.

Usnesení č. 08/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr obce prodat nemovitý majetek část pozemku p.č. 1190/15, ostatní plocha, o výměře cca 25 m2, v k.ú. Jezeřany, za účelem výstavby garáže.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 05: Pronájem obecních pozemků

a) části p.č. 1306/11, orná půda, v k.ú. Jezeřany, celkem 100 m2
Záměr pronajmout pozemek p.č. 1306/11, byl
schválen ZO usnesením č. 06/03/2014 a na úřední desce byly zveřejněny ve dnech 14.05.2014 až
30.05.2014. O pronájem pozemku nikdo zájem neprojevil. Uvedený pozemek obec nevyužívá, proto
by bylo možné ho pronajmout za podmínek stanoveným ZO. Cenu za pronájem takových pozemků
by bylo možné stanovit odlišně od ceny za pronájem zemědělských pozemků, protože se jedná o pozemky, které se nacházející v intravilánu obce.
ZO problematiku diskutovalo a dohodlo se,
aby starosta o pronájmu pozemku jednal přednostně se současnými uživateli pozemku a aby cena
za pronájem pozemků, které se nacházejí v zastavěné části obce, byla 0,50 Kč/m2/rok.

b) části p.č. 1348/6, p.č. 1348/14 a p.č.
1348/25, orná půda, v k.ú. Jezeřany,
celkem 1.056 m2
Záměr pronajmout část pozemku p.č. 1348/6,
pozemku p.č. 1348/14 a p.č. 1348/25, byl schvá-
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len ZO usnesením č. 07/03/2014 a na úřední desce
byl zveřejněn ve dnech 14.05.2014 až 30.05.2014.
O pronájem pozemku projevil zájem a předložil
nabídku pan Miroslav Vlček. I tyto pozemky obec
zatím nevyužívá, proto je možné je pronajmout
za stanovených podmínek. Bude vyhotovena
pachtovní smlouva, která bude předložena ZO
ke schválení.
ZO nemělo připomínky a pronájem schválilo.

Usnesení č. 09/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje pronájem nemovitosti části pozemku p.č. 1348/6, o výměře 235 m2, pozemku
p.č. 1348/14, o výměře 560 m2 a pozemku p.č.
1348/25, o výměře 261 m2, vše orná půda, v k.ú.
Jezeřany, za cenu 0,50 Kč/m2/rok, panu Miroslavu
Vlčkovi, bytem Jezeřany-Maršovice 129, za účelem pachtu.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

c) části p.č. 2095/100, orná půda, v k.ú.
Jezeřany, celkem 2.281 m2
Záměr pronajmout část pozemku p.č.
2095/100, byl schválen ZO usnesením č.
08/03/2014 a na úřední desce byl zveřejněn
ve dnech 14.05.2014 až 30.05.2014. O pronájem
pozemku projevila zájem a předložila nabídku
společnost AGROSPOL, spol. s r.o. Uvedené pozemky obec v loňském roce koupila v lokalitě Šlesova zmola a část je ho možno pronajmout za podmínek, které jsou uvedeny v nájemní smlouvě se
společností AGROSPOL, spol. s r.o. na zemědělské pozemky. Doplněná smlouva o novou přílohu
či smlouva nová (pachtovní) bude vyhotovena
a předložena ZO, včetně dalších změn a doplnění.
ZO nemělo připomínky a pronájem schválilo.

Usnesení č. 10/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje pronájem nemovitosti části pozemku
p.č. 2095/100, o výměře 2.281 m2, orná půda,
v k.ú. Jezeřany, za cenu 2.500,-Kč/ha/rok, společnosti AGROSPOL, spol. s r.o., za účelem pachtu.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

d) ideální ½ pozemku p.č. 834 (PK), orná
půda, v k.ú. Maršovice, celkem 2.321
m2
Záměr pronajmout ideální ½ pozemku
p.č. 834 (PK), byl schválen ZO usnesením č.
09/03/2014 a na úřední desce byl zveřejněn
ve dnech 14.05.2014 až 30.05.2014. O pronájem
pozemku dosud nikdo zájem neprojevil.
ZO problematiku diskutovalo a doporučilo starostovi jednat se současným uživatelem pozemku.

Ad. 06: Směna obecních pozemků
za pozemky v lokalitě Šlesova zmola
a Sekery
ZO svým usnesením č. 18/01/2013, ze dne
21.02.2013 a usnesením č. 21/02/2013, ze dne
18.04.2013, schválilo záměr směnit obecní pozemky za pozemky v lokalitě Šlesova zmola a Sekery. Na základě jednání s vlastníky pozemků byly
Ing. Milanem Jelínkem vypracovány geometrické
plány na rozdělení obecních pozemků.
S ohledem na výše uvedené je ZO předkládán
návrh záměru směnit nově vzniklé obecní pozemky za konkrétní soukromé pozemky v lokalitě
Šlesova zmola a Sekery. Následně budou osloveni
vlastníci pozemků s konkrétním návrhem směny a v případě jejich souhlasu, budou vypracovány a ZO předloženy směnné smlouvy. V případě
úspěšného jednání s vlastníky dotčených pozemků
budou pozemky v uvedených lokalitách ve vlastnictví obce a bude možno v budoucnu realizovat
jejich rekultivaci.
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ZO nemělo připomínky a záměr schválilo.

Usnesení č. 11/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr směnit nemovitý majetek pozemky a nově vzniklé pozemky dle vypracovaných
geometrických plánů č. 520-26/2014 a č. 52127/2014, ve vlastnictví obce za pozemky nacházející se v lokalitě Šlesova zmola a Sekery, které jsou
ve vlastnictví fyzických osob, následovně:
- pozemky p.č. 2003/2, o výměře 100 m2 a p.č.
2003/4, o výměře 25 m2, oba ostatní plocha,
pozemek p.č. 2079/1, o výměře 556 m2, orná
půda a nově vzniklé pozemky p.č. 2079/156,
o výměře 3.667 m2 a p.č. 2079/157, o výměře
352 m2, oba orná půda, v k.ú. Jezeřany, celkem 4.700 m2 za pozemky - pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový
katastr (PK) p.č. 1457, o výměře 1.874 m2,
v k.ú. Maršovice a pozemku p.č. 2345/60,
o výměře 2.826 m2, orná půda, v k.ú. Jezeřany, celkem 4.700 m2,
- nově vzniklý pozemek p.č. 2079/158, o výměře
1.467 m2, orná půda, v k.ú. Jezeřany za pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ
Pozemkový katastr (PK) p.č. 1453, o výměře
1.467 m2, v k.ú. Maršovice,
- nově vzniklý pozemek p.č. 2079/159, o výměře
859 m2, orná půda, v k.ú. Jezeřany za pozemek p.č. 2095/27, o výměře 859 m2, orná
půda, v k.ú. Jezeřany,
- nově vzniklý pozemek p.č. 2079/160, o výměře
1.561 m2, orná půda, v k.ú. Jezeřany za pozemky p.č. 726/12, o výměře 1.340 m2 a p.č.
726/14, o výměře 185 m2, oba orná půda,
a pozemek p.č. 2333/10, o výměře 36 m2,
ostatní plocha, všechny v k.ú. Jezeřany,
- nově vzniklý pozemek p.č. 2079/161, o výměře
3.298 m2, orná půda, v k.ú. Jezeřany za pozemky p.č. 2095/20, o výměře 468 m2 a p.č.
2095/98, o výměře 2627 m2, oba orná půda,
a pozemek p.č. 2126/15, o výměře 203 m2,
ostatní plocha, všechny v k.ú. Jezeřany,
- nově vzniklý pozemek p.č. 2079/162, o výměře
1.384 m2, orná půda, v k.ú. Jezeřany za pozemky p.č. 726/17, o výměře 550 m2 a p.č.
726/20, o výměře 230 m2 a p.č. 2095/24,
o výměře 604 m2, všechny orná půda, v k.ú.
Jezeřany,
- nově vzniklý pozemek p.č. 2079/163, o výměře
2.072 m2, orná půda, v k.ú. Jezeřany za pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ
Pozemkový katastr (PK) p.č. 1458, o výměře
2.072 m2, v k.ú. Maršovice,
- nově vzniklý pozemek p.č. 2079/164, o výměře
712 m2, orná půda, v k.ú. Jezeřany za pozemek p.č. 2095/212, o výměře 712 m2, orná
půda, v k.ú. Jezeřany,
- nově vzniklý pozemek p.č. 2095/308, o výměře
1.467 m2, orná půda, v k.ú. Jezeřany za pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ
Pozemkový katastr (PK) p.č. 1452, o výměře
1.467 m2, v k.ú. Maršovice,
- nově vzniklý pozemek p.č. 2095/309, o výměře
2.023 m2, orná půda, v k.ú. Jezeřany za pozemky p.č. 726/13, o výměře 1.928 m2 a p.č.
726/16, o výměře 95 m2, oba orná půda,
v k.ú. Jezeřany,
- nově vzniklý pozemek p.č. 2095/310, o výměře
1.601 m2, orná půda, v k.ú. Jezeřany za pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ
Pozemkový katastr (PK) p.č. 1454, o výměře
1.601 m2, v k.ú. Maršovice.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 07: Zřízení věcného břemene

a) Smlouva o zřízení věcného břemene č.
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ZN-014330027880/001, s E.ON Distribuce, a.s. (stavba „Jezeřany - Čech: NN
přip. kab. příp.“)
Ke stavbě rodinného domu byla realizována
přípojka NN a rozsah věcného břemene byl vymezen dne 15.05.2014 geometrickým plánem
č. 522-877/2014. K podepsání smlouvy se obec
zavázala svým dřívějším rozhodnutím – smlouva
o budoucí smlouvě byla schválena usnesením ZO
č. 13/06/2013 ze dne 12.09.2013.
ZO nemělo připomínky a smlouvu schválilo.

Usnesení č. 12/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu č. ZN-014330027880/001,
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
s E.ON Distribuce, a.s., jejímž předmětem je realizace stavby „Jezeřany - Čech: NN přip. kab. příp“.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

b) Smlouva o zřízení věcného břemene č.:
ZN-014330026374/001, s E.ON Distribuce, a.s. (stavba „Jezeřany 69, rek.
příp. NN“)
Ke stavbě rodinného domu č.p. 69 byla realizována přípojka NN a rozsah věcného břemene byl
vymezen dne 28.04.2014 geometrickým plánem č.
519-880/2014. K podepsání smlouvy se obec zavázala svým dřívějším rozhodnutím – smlouva o
budoucí smlouvě byla schválena usnesením ZO č.
04/07/2013 ze dne 14.11.2013.
ZO nemělo připomínky a smlouvu schválilo.

Usnesení č. 13/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu č. ZN-014330026374/001,
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
s E.ON Distribuce, a.s., jejímž předmětem je realizace stavby „Jezeřany 69, rek. příp. NN“.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 08: Veřejná zakázka „Prapor pro
SDH“
V rozpočtu obce pro rok 2014 byly vyčleněny finanční prostředky na pořízení praporu pro
SDH k 90. Výročí založení SDH v obci. S ohledem
na vyčleněné finanční prostředky provedl starosta
ve spolupráci se členy výboru SDH průzkum trhu
a navrhuje (s ohledem na cenu zakázky, která
s DPH přesahuje výši vyčleněných prostředků) zadat veřejnou zakázku „Prapor pro SDH“ společnosti ALERION s.r.o.. Tento dodavatel má dostatečné
odborné, materiální a další předpoklady pro úspěšné zvládnutí zakázky.
ZO je předkládán návrh slavnostního hasičského praporu, který byl projednán ve výboru
SDH. Bylo by vhodné vyčlenit ještě 10.000,-Kč tak,
aby byl prapor pořízen z finančních prostředků
obce a při slavností příležitosti darován obcí SDH.
ZO nemělo připomínky a zakázku schválilo.

Usnesení č. 14/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje veřejnou zakázku „Prapor pro SDH“,
jejímž předmětem je pořízení slavnostního hasičského praporu pro SDH Jezeřany-Maršovice k 90.
výročí založení sboru v obci, jako veřejnou zakázku
s výběrem, kterou zadá starosta ve spolupráci s výborem SDH společnosti ALERION s.r.o., Chaloupkova 1, Brno, IČ: 26927365, za cenu 48.380,-Kč
bez DPH (58.540,-Kč včetně DPH).
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 09: Veřejná zakázka „Víceúčelové
sportovní hřiště (VSH Jezeřany-Maršovice)“
Na základě usnesení ZO č. 15/03/2014 ze dne
24.04.2014 starosta projednal s dodavatelem změ-

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

ny stavby nad rámec původně sjednaného díla, které vedly ke zvýšení kvality díla (vícepráce) a rovněž
projednal a schválil práce, které nebyly po dohodě
provedeny (méněpráce) a uzavřel dne 23.06.2014
s dodavatelem Dodatek smlouvy o dílo, kdy konečná cena dodávky byla navýšena o 79.774,-Kč, což
představuje navýšení o 7,33%.
Dále dodavatel, na základě objednávky a vzájemné dohody, provedl zemní práce pro osvětlení víceúčelového sportovního hřiště, za cenu
67.363,-Kč.
Vycházíme-li ze skutečnosti, že ZO stanovilo,
že celková cena díla nebude navýšena o více než
15 %, kdy do této částky je potřeba zahrnout i zemní práce na přípravě osvětlení, potom navýšení
představuje 147.137,-Kč, což je 13,53% z nabídkové ceny. Veškeré práce byly realizovány se záměrem
zvýšení kvality díla a s ohledem na potřeby obce.
ZO nemělo připomínky a dodatek smlouvy
a provedení dodávky schválilo.

Usnesení č. 15/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky „Víceúčelové
sportovní hřiště (VSH Jezeřany-Maršovice)“ Dodatek smlouvy o dílo se společností StavoSport s.r.o.,
Přehradní 233, Fryšták, 763 16, IČ: 29278481, jejímž předmětem jsou dohodnuté změny na stavbě
víceúčelového sportovního hřiště s tím, že konečná cena dodávky je 1.167.735,-Kč, což představuje
navýšení nabídkové ceny o 79.774,-Kč.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 16/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje, že společnost StavoSport s.r.o. provedla
na základě objednávky dodávku „Elektro příprava“
zemní práce pro osvětlení VSH Jezeřany-Maršovice, za cenu 67.363,-Kč včetně DPH.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 10: Splašková kanalizace

a) poskytnutí dotace od SFŽP
Ve věci „Jezeřany-Maršovice – kanalizace“ byla
SFŽP zaslány všechny potřebné doklady ohledně
poskytnutí dotace ze Státního fondu životního
prostředí v rámci Operačního programu Životní
prostředí, které byly předloženy ZO. Schválením
a následným podpisem Rozhodnutí o poskytnutí
dotace, Smlouvu o poskytnutí podpory a Zástavní
smlouvu na realizaci zástavy v KN, budou splněny
všechny předpoklady pro čerpání dotace na stavbu
splaškové kanalizace.
ZO nemělo k předloženým dokumentům připomínky a schválilo je.

Usnesení č. 17/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci
„Jezeřany-Maršovice - kanalizace“, identifikační
číslo EDS 115D112000882, včetně Přílohy č. 1 Podmínky poskytnutí dotace, Přílohy č. 2 - Technická a finanční příloha a Přílohy č. 3 - Stanovení
finančních oprav.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 18/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje přijetí podpory na základě Smlouvy č.
09047871 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Jezeřany-Maršovice
- kanalizace“.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 19/05/2014
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Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu č. 09047871 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci
Operačního programu Životní prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České republiky
a Obcí Jezeřany-Maršovice, jejímž předmětem je
podpora (dotace a zápůjčka) na akci „Jezeřany-Maršovice - kanalizace“.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 20/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Zástavní smlouvu č. 09047871, mezi
Státním fondem životního prostředí České republiky a Obcí Jezeřany-Maršovice, jejímž předmětem
je zástava stavby č.p. 63, na pozemku p.č. st. 111,
v k.ú. Jezeřany, za účelem zajištění všech pohledávek, které vznikly či v budoucnu vzniknou podle
Smlouvy č. 09047871 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí na akci „Jezeřany-Maršovice - kanalizace“.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 21/05/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice pověřuje a ukládá starostovi podepsat Rozhodnutí
o poskytnutí dotace, Smlouvu o poskytnutí podpory a Zástavní smlouvu a učinit všechny potřebné
kroky, aby obec mohla čerpat dotaci na akci „Jezeřany-Maršovice - kanalizace“.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

b) Průběh a organizace výstavby
Stavba splaškové kanalizace v obci je realizována celkem podle harmonogramu a dle projektové dokumentace. V průběhu výstavby však dochází
k situacím a zjištěním, kdy je potřeba ve spolupráci
s projektantem, stavebním dozorem a dodavatelem, provést změny v souladu se zájmy obce
a operativně rozhodnout. V současné době jsou
prověřovány možnosti zejména zahloubení části
stoky „A“ a provedení jiné části stoky „A“ bezvýkopovou technologií. Dále jsou realizovány menší
změny ve výstavbě. O těchto změnách bude jednáno i s poskytovatelem dotace SFŽP, ale je možné,
že ne všechny změny budou uznány jako uznatelné
náklady, přesto je potřeba operativně rozhodnout
zda tyto změny realizovat a proto je navrhováno,
aby v konečném případě o tom rozhodl starosta
s tím, že pro tyto změny je navrhován limit 1 mil.
Kč bez DPH.
ZO problematiku diskutovalo a vzalo změny
stavby na vědomí a uložilo starostovi o změnách
jednat a rozhodnout.

Usnesení č. 22/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí, že ve věci stavby „Jezeřany-Maršovice
- kanalizace“ by mohly být provedeny změny stavby, dle dokumentace pro provádění stavby, mimo
jiné zahloubení stoky „A“ v místech od kostela
do Maršovic, z důvodu detailnějšího provedeného
průzkumu odkanalizování jednotlivých nemovitostí a to gravitačně a provedení protlaku části
stoky „A“ v místech mezi domem čp. 11 a Jezeřanskou strouhou, z důvodu záměny technického
provedení části kanalizace bezvýkopovou technologií místo otevřeným výkopem, které by měly vliv
na cenu díla.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 23/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice pověřuje a ukládá starostovi ve věci stavby „Jezeřany-Maršovice – kanalizace“ jednat a rozhodnout
ohledně změn stavby, které vyplynou v průběhu

4

stavby tak, aby tyto změny byly realizovány i v případě, že by nebyly SFŽP uznány jako uznatelné
náklady a byly hrazeny z rozpočtu obce a to do celkového navýšení ceny do 1.000.000,-Kč bez DPH.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 11: DSO Moravskokrumlovsko závěrečný účet za rok 2013
Návrh závěrečného účtu DSO Moravskokrumlovsko za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Moravskokrumlovsko za rok 2013, byl uveřejněn na ÚD obce
a způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech
27.05.2014 až 12.06.2014. Dne 24.06.2014 byly
schváleny 45. členskou schůzí DSO Moravskokrumlovsko s výhradou.
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
schválení v orgánu svazku obcí.
ZO nemělo připomínky a dokumenty vzalo
na vědomí.

Usnesení č. 24/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí Závěrečný účet za rok 2013 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2013 DSO Moravskokrumlovsko.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad.12: ZSO Vodovody a kanalizace
Znojemsko

a) Závěrečný účet za rok 2013
Návrh závěrečného účtu ZSO VaK Znojemsko
za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ZSO VaK Znojemsko za rok 2013,
včetně příloh, byl uveřejněn na ÚD obce a způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech
09.06.2014 až 23.06.2014. Zároveň byl vyvěšen
i návrh změny stanov ZSO. Zároveň byly ZO předloženy další doklady a to Vyhodnocení rozpočtu
ZSO za rok 2013, Vyhodnocení provozního rozpočtu za rok 2013 a Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2013.
Dne 23.06.2014 byl Závěrečný účet za rok
2013 schválen Valnou hromadou ZSO VaK Znojemsko s výhradou.
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
schválení v orgánu svazku obcí.
ZO nemělo připomínky a dokumenty vzalo
na vědomí.

Usnesení č. 25/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí Závěrečný účet za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2013 ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

b) Změna Stanov ZSO
Změna stanov je předkládána zejména z důvodu, aby stanovy byly v souladu s novým občanským
zákoníkem.
ZO nemělo připomínky a změnu stanov vzalo
na vědomí.

Usnesení č. 26/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí Změnu stanov ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko.
Hlasování:

červenec - říjen

6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 13: Stanovení počtu členů
zastupitelstva obce pro volební období
2014-2018
Ve dnech 10. a 11.10.2014 se uskuteční volby
do zastupitelstev obcí. Podle § 67 obecního zřízení
je zastupitelstvo obce složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období
stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo
obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích. Podle § 68 obecního zřízení
zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů
stanoví tak, aby zastupitelstvo obce v obci nad
500 do 3000 obyvatel mělo 7 až 15 členů. V souladu s uvedenými ustanoveními obecního zřízení je
navrhováno ponechat počet členů ZO pro příští volební období na současném počtu devíti členů ZO.
ZO nemělo připomínky a návrh schválilo.

Usnesení č. 27/05/2014

Pojištění pro obec jsou od letošního roku
následující:
Druh
pojištění

Pojišťovna

Částka

Poznámka

Pojištění
majetku

Kooperativa
pojišťovna

18.976,-

obecní
budovy

Havarijní
pojištění

Česká
pojišťovna

15.908,-

vozidlo
JSDH - FORD
Tranzit

Pojištění
odpovědnosti

Hasičská
vzájemná
pojišťovna

2.779,-

členové
JSDH

Úrazové
pojištění

Hasičská
vzájemná
pojišťovna

4.050,-

členové
JSDH

Pojištění
techniky

Česká
pojišťovna

rider, zahradní

1.966,-

traktor, přívěs,
traktor VARI
(od 26.08.2014)

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice stanovuje počet devíti členů Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice pro volební období 2014-2018.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Košt místních vín a destilátů
Spoluúčast obce byla naplněna, úhrada nákladů na cimbálovou muziku byla provedena dohodou
o provedení práce ve výši 9.900,-Kč.

Ad. 14: Plnění usnesení z minulého
zasedání ZO

Ad. 15: Zprávy - starosta (předsedové
výborů)

Jednotlivá usnesení z minulého zasedání ZO
byla plněna, na doplnění starosta uvedl:

Starosta přednesl zprávu
od 25.04.2014 do 26.06.2014.

Bezúplatný převod
Ve věci bezúplatného převodu pozemků p.č.
177/4, p.č. 182/6, p.č. 182/10 a p.č. 189/1, v k.ú.
Jezeřany do vlastnictví Obce Jezeřany-Maršovice
byla na základě požadavků Státního pozemkového
úřadu vyhotovena nová žádost s požadovanými
přílohami (usnesení ZO, výkresy z územního plánu
obce) a vše bylo odesláno 22.05.2014.
Malá komunální technika
Veřejná zakázka „Malá komunální technika“
byla realizována, byl zakoupen zahradní traktor,
který byl objednán 28.04.2014 a dodávka se uskutečnila 05.05.2014. Společně byl zakoupen i foukač na listí.
Podklady (faktury, výpisy z účtu, předávací protokol) byly zaslány sdružení Energoregion
2020 a dotace ve výši 62.000,-Kč byla zaslána
na účet obce.
Oprava střechy KD
Ve věci veřejné zakázky „Oprava střechy KD“
obec podala Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu „Program
rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ pro rok
2014, ale tato nebyla Zastupitelstvem JMK schválena z důvodu nedostatku finančních prostředků.
S ohledem na zabezpečení financování splaškové
kanalizace a finanční náročnost akce a její zabezpečení, je navrhováno akci „Oprava střechy KD“
v letošním roce nerealizovat. Budou provedeny
přípravné práce tak, aby bylo možné tuto zakázku
realizovat příští rok.
ZO problematiku diskutovalo a rozhodlo realizaci zakázky odložit.

Usnesení č.28/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje odložit realizaci veřejné zakázky „Oprava střechy KD“.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Pojištění
Pojistné smlouvy byly podepsány, k pojistné smlouvě – sdružení pojištění souboru vozidel
byl připojištěn zahradní traktor Husqvarna CTH
164T.

červenec - říjen

za

období

Účast na jednáních

17.06.2014 - konference pro obce - Veřejné
zakázky a nové dotační období, Brno
povinnosti zadavatele v souvislosti s uveřejňováním dokumentů průběhu zadávacího řízení,
nové dotační možnosti,

17.06.2014 – setkání představitelů obcí
ORP Moravský Krumlov – Podpora meziobecní spolupráce, Moravský
Krumlov
zhodnocení dosavadního stavu projektu meziobecní spolupráce, výsledky analýz jednotlivých
oblastí možné spolupráce (odpady, školství, sociální služby), turistický ruch jako další oblast spolupráce obcí,

23.06.2014 – valná hromada svazku ZSO
Vodovody a kanalizace Znojemsko,
Znojmo
závěrečný účet za rok 2013, účetní závěrka
za rok 2013, zpráva o přezkoumání hospodaření
za rok 2013, kalkulace vodného a stočného za rok
2013, změna stanov,

24.06.2014 – 45. členská schůze DSO Moravskokrumlovsko, Moravský Krumlov
závěrečný účet za rok 2013, účetní závěrka
za rok 2013, přezkoumání hospodaření za rok
2013, dotace ČEZ
Veřejná zakázka „Obecní kříže“
Na veřejnou zakázku „Obecní kříže“, kterou
realizuje restaurátor Hynek Bláha a na kterou obec
požádal o poskytnutí dotace z programu MMR ČR
„Podpora obnovy a rozvoje venkova“, dle informací
zveřejněných na webových stránkách ministerstva,
nebyla obci dotace přidělena. Proto bude restaurování tří obecních křížů hrazeno z rozpočtu obce.
S restaurátorem byla provedena konzultace
ohledně stupně pod křížem u kostela (který byl při
přemístění kříže demontován a je uložen ve dvoře
KD) s tím, že restaurátor vypracoval návrh řešení
ve dvou variantách, opětovné použití demontovaného stupně (za 14.950,-Kč), resp. obložení vrchní
plochy základu (bez navýšení ceny). Je potřeba se
rozhodnout pro jednu z variant.
ZO problematiku diskutovalo a rozhodlo.
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Usnesení č. 29/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky „Obecní kříže“
opětovné použití demontovaného stupně pod
Křížem u kostela, za nabídkovou cenu 14.950,-Kč
včetně DPH.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Podpora rozvoje sportovních aktivit
Ze strany občanů a mládeže vznikla iniciativa
vybudovat hřiště pro plážový volejbal v prostorách
za fotbalovým hřiště TJ. Jedná se o pozemky - pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ
Pozemkový katastr (PK) p.č. 1461 a p.č.1462,
v k.ú. Maršovice, které jsou v majetku obce a dle
územního plánu se jedná o plochu určenou pro
sport. Přestože hřiště bude vybudováno svépomocí, je potřeba zakoupit materiál (zejména písek),
jednalo by se o náklady ve výši cca 40.000,-Kč.
ZO problematiku diskutovalo a vybudování
hřiště schválilo.

Usnesení č. 30/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje vybudování hřiště pro plážový volejbal
na obecních pozemcích - pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr
(PK) p.č. 1461 a p.č.1462, v k.ú. Maršovice (za fotbalovým hřištěm) a poskytnutí částky, maximálně
40.000,-Kč, na zakoupení potřebného materiálu.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Směna pozemků
V rámci stavby splaškové kanalizace budou
vybudovány čerpací stanice ČS1 a ČS2 a přístupové komunikace k nim a to zcela nebo částečně
na soukromých pozemcích (v současné době jsou
s vlastníky dotčených pozemků uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného
břemene).
Bylo by vhodné, aby pozemky pod stavbami
byly ve vlastnictví obce a aby vlastníkům pozemků,
bylo možno nabídnout i směnu za obecní pozemky,
které s jejich pozemky sousedí. V daném případě
se jedná o pozemku p.č. 1293/38 a p.č. 1491/3
v k.ú. Jezeřany, druhý pozemek může být směněn
za prodloužení přístupové cesty k ČS2 k sousedním nemovitostem.
S ohledem na výše uvedené je ZO předkládán
návrh záměru směnit uvedené obecní pozemky
za soukromé pozemky, které budou dotčeny přístupovými komunikacemi a stavbami ČS1 a ČS2.
Vlastníci pozemků budou seznámeni s konkrétním
návrhem směny a v případě jejich souhlasu, budou
vypracovány a ZO předloženy směnné smlouvy.
ZO nemělo připomínky a záměr schválilo.

Usnesení č. 31/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr směnit nemovitý majetek pozemky p.č. 1293/38, o výměře 481 m2, orná půda,
a p.č. 1491/3, o výměře 867 m2, orná půda, oba
v k.ú. Jezeřany, které jsou ve vlastnictví obce
za soukromé pozemky dotčené zejména stavbou
splaškové kanalizace.
Hlasování:
5 (PS,BS,JS,PE,SH) pro - 0 proti - 1 (MS) se
zdržel

Ad. 16: Rozpočtové opatření č. 4/2014
a č. 5/2014
Rozpočtová opatření upravují příjmy a výdaje
rozpočtu pro rok 2014, které nebyly v rozpočtu vůbec nebo nebyly dostatečně finančně zohledněny.
Rozpočtové opatření č. 4/2014 provedl starosta ke dni 31.05.2014 z toho důvodu, že bylo potřeba přesunout rozpočtové prostředky s ohledem
na výdaje na hudební produkci na Koštu (ze služeb

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

na dohodu o provedení práce), v rozpočtu nezohledněnou údržbu dětských hřišť, výdaje na dokončené geometrické plány na směnu pozemků
(ŠZ a Sekery) objednané v loňském roce, nerozpočtovanou daň z nabytí nemovitých věcí (prodej
pozemků za kostelem) a rozpočtování voleb do EP.
Rozpočtové opatření č. 5/2014 obsahuje
změna od realizace RO č. 4/2014, kdy byly navýšeny příjmy za správní poplatky, vratka přeplatků
za vodu za uplynulá období a zálohy na energie
na VÚB. Ve výdajích se jedná zejména o změnu
týkající se výdajů na zabezpečení obecního úřadu,
kdy tyto výdaje nelze účtovat na opravy a udržování, ale již se, s ohledem na výši pořizovací ceny,
jedná o zhodnocení budovy. Dále jsou v tomto RO
zohledněny usnesení z dnešního zasedání ZO, které zakládají snížení či navýšení rozpočtu.
ZO nemělo připomínky a RO schválilo.

Usnesení č. 32/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2014, které
provedl starosta ke dni 31.05.2014.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 33/05/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2014.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 17: Diskuse
V diskusi zaznělo:
MS se dotázal na harmonogram prací splaškové kanalizace s ohledem na realizaci domovních
přípojek. Starosta uvedl, že je pravděpodobné, že
s realizací domovních přípojek, pokud bude vše
probíhat podle harmonogramu dodavatele, by
mohlo být započato po kolaudaci kanalizace, v průběhu roku 2015.
JS upozornil na pravidelné vyrovnávání příčných výkopů odboček splaškové kanalizace k domům na hlavní silnici v obci zásypem, tak aby byly
zarovnané a ještě více se tak nezhoršovala průjezdnost obcí.
JS doporučil zvážit možnost umístění ochranné pevné zábrany okolo kapličky v Maršovicích
ze strany od hlavní komunikace, protože tím, že
kaplička stojí v její těsné blízkosti, dochází k jejímu
znečišťování, zejména za špatného počasí, od projíždějících vozidel. Tato zábrana proti znečištění by
měla být z průhledného materiálu, aby nezamezovala pohledu na kapličku ze silnice. Takovéto řešení ochrany pláště budov se v obcích běžně používá.
JS požádal, zda by obec mohla vznést dotaz
a podat oficiální žádost na společnost KORDIS
JMK a.s. v rámci pravidelných úprav dopravního
spojení ohledně přehodnocení zajížděk autobusu
linky č. 513 do Medlova, což pro většinu cestujících představuje zajížďku o značné časové ztrátě
a je téměř nelogické, aby takovouto zajížďku absolvoval spoj, který to má do Brna (Modřic) časově i vzdálenostně nejdál. Řešení situace zajíždění
do Medlova zůstalo na našem spoji zcela jistě historicky z hluboké minulosti a nemá v dnešní dobu
již opodstatnění. Mohou tam zajíždět i jiné spoje
z jiných obcí, a nemusí se tím zdržovat lidé, co to
mají do uzlového bodu v Modřicích nejdál. Navíc
naše obec společnosti KORDIS JMK na autobusový spoj finančně přispívá.

Ad. 18: Závěr
Na závěr starosta uvedl, že poslední zasedání zastupitelstva obce v tomto volebním období
se bude konat 18.09.2014, poděkoval členům ZO
a přítomným občanům za účast a ukončil zasedání
v 21:05 hod.
Ing. Petr Slavík v.r.
starosta

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Svatava Hájková v.r.
Ing. Jan Slavík v.r.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 06/2014
konaného dne 18.09.2014
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 o místě, době
a navrženém programu zasedání ZO (pozvánku)
obdrželi členové ZO elektronickou poštou a současně ve dnech 10.09.2014 až 18.09.2014 byla
vyvěšena na úřední desce a zveřejněna způsobem
v místě obvyklým, hlášením v místním rozhlase.
Starosta konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů ZO, když je přítomno 7 členů ZO
a zasedání ZO je usnášeníschopné. Omluven je JS
z pracovních důvodu, MH se z pracovních důvodů
dostaví později.
Použité iniciály členů ZO:
Mgr. Petr Eckl (PE), Mgr. 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 bodu 04.
a 09. programu:
4. Žádosti občanů a organizací
a) Bc. Lucie Motyčková - Žádost o koupi obecního pozemku a souhlas s umístěním betonového plotu
b) ČSCH Jezeřany-Maršovice - Žádost o finanční dotaci z rozpočtu obce
9. Veřejné zakázky
a) Osvětlení VSH
b) Inženýrské sítě - II. etapa
ZO nemělo k doplnění programu žádné připomínky a doplněný program schválilo.

Usnesení č. 01/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje následující program Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2014
1. Úvod, zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Vyjádření ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
4. Žádosti občanů a organizací
a) Bc. Lucie Motyčková - Žádost o koupi obecního pozemku a souhlas s umístěním betonového plotu
b) ČSCH Jezeřany-Maršovice - Žádost o finanční dotaci z rozpočtu obce
5. Prodej obecních pozemků - p.č. st. 172 v k.ú.
Jezeřany (pod trafostanicí Jezeřany) a p.č. st.
164 v k.ú. Maršovice (pod trafostanicí Maršovice) společnosti E.ON Distribuce, a.s.
6. Směna obecních pozemků
a) směna pozemků v lokalitě Šlesova zmola
a Sekery
b) směna pozemků ke zřízení příjezdové cesty
k ČS2 a k nemovitosti č.p. 76
7. Pronájem (pacht) pozemků
a) záměr pronajmout zemědělské pozemky p.č. 2245/16, 2245/17, 2245/18, 2245/21,
2245/22, 2245/64, 2245/87, 2245/89,
2245/90, 2245/101, v k.ú. Jezeřany
b) pronájem zemědělských pozemků společnosti AGROSPOL, spol. s r.o. - dodatek ná-
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8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

jemní smlouvy a přílohy pro rok 2014
c) pacht pozemků - části p.č.1348/6, 1348/14
a 1348/25, panu Miroslavu Vlčkovi
Dotace od Jihomoravského kraje na akci „Výstroj pro jednotku SDH“
Veřejná zakázka
a) Osvětlení VSH
b) Inženýrské sítě - II. etapa
Splašková kanalizace
a) dodatek ke smlouvě o úvěru a čerpání úvěru
b) průběh a organizace výstavby
Plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Zprávy - starosta (předsedové výborů)
Rozpočtové opatření č. 6/2014
Diskuse
Závěr
Hlasování:
7 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.
ZO nemělo k navrženým ověřovatelům připomínky ani žádné jiné návrhy a schválilo je.

Usnesení č. 02/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2014
Mgr. Petra Eckla a Radka Podhrázkého.
Hlasování:
7 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. SH
konstatovala, 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 ověřovatele na vědomí.

Usnesení č. 03/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí vyjádření ověřovatele zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce Mgr. Svatavy
Hájkové, že zápis ze Zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 05/2014, konaného dne
07.07.2014 byl řádně vyvěšen na úřední desce
a nebyly vůči němu uplatněny žádné připomínky.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 04: Žádosti občanů a organizací

a) Bc. Lucie Motyčková - Žádost o koupi
obecního pozemku a souhlas s umístěním betonového plotu
Žadatelka Lucie Motyčková, bytem Jezeřany-Maršovice 106, žádá o odprodej části obecního
pozemku p.č. 2/4, který bezprostředně sousedí
s pozemky p.č. st. 37/2, st. 37/4 a 2/16, na kterých staví rodinný dům a na hranici pozemku chce
vybudovat betonový plot, který by odděloval její
pozemek od obecního. Je třeba zvážit, zda obec
upřednostní prodej pozemku před současným
stavem.
RP upozornil ZO, aby bylo nejdříve zjištěno
umístění inženýrských sítí (zejména vodovodního řadu), který by mohl vést přes zmiňovaný
pozemek.
Po krátké diskusi se ZO shodlo záměr prodeje
nerealizovat do zjištění skutečné stavu a uložilo
starostovi vše prověřit.

Usnesení č. 04/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice ukládá starostovi před případným vyhlášením záměru

červenec - říjen

obce prodat nemovitý majetek - část pozemku p.č.
2/4, v k.ú. Jezeřany, nejdříve zjistit skutečný stav
vedení inženýrských sítí.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

b) ČSCH Jezeřany-Maršovice - Žádost
o ﬁnanční dotaci z rozpočtu obce
Žadatel podal žádost o finanční dotaci z rozpočtu obce ve výši 5.000,-Kč na akci „Organizace
výstavy drobného zvířectva“, která se bude tradičně konat na Václavské hody.
ZO nemělo připomínky a příspěvek byl
schválen.

Usnesení č. 05/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce pro Český svaz chovatelů Jezeřany-Maršovice na pořádání akce „Organizace výstavy drobného zvířectva“
ve výši 5.000,-Kč.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 05: Prodej obecních pozemků
- p.č. st. 172 v k.ú. Jezeřany (pod trafostanicí
Jezeřany) a p.č. st. 164 v k.ú. Maršovice (pod trafostanicí Maršovice) společnosti E.ON Distribuce,
a.s.
Záměr obce prodat uvedené pozemky byl řádně schválen a vyvěšen na úřední desce ve dnech
16.07.2014 až 04.08.2014. Žádní další zájemci se
nevyjádřili ani nepředložili svoje nabídky. Prodej
bude možno realizovat dle schváleného záměru.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. nechala vypracovat znalecké posudky, které vypracoval soudní
znalec Ing. Petr Křivánek, který u obou pozemků
stanovil stejnou tržní cenu ve výši 1.838,-Kč.
ZO nemělo připomínky a prodej a kupní
smlouvu schválilo.

Usnesení č. 06/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje prodej obecního pozemku p.č. st. 172,
o výměře 7 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú.
Jezeřany, za cenu 1.838,-Kč a prodej obecního pozemku p.č. st. 164, o výměře 7 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Maršovice, za cenu 1.838,-Kč,
společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400,
se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České
Budějovice.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 07/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice jako prodávajícím a společností E.ON
Distribuce, a.s., jako kupujícím, jejímž předmětem
je prodej obecních pozemků p.č. st. 172, v k.ú. Jezeřany a p.č. st. 164, v k.ú. Maršovice.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Technická poznámka:
V 18:30 se dostavil MH, počet přítomných členů ZO je 8.

Ad. 06: Směna obecních pozemků

a) směna pozemků v lokalitě Šlesova zmola a Sekery
ZO svým usnesením č. 11/05/2014, ze dne
07.07.2014 schválilo záměr směnit nově vyčleněné obecní pozemky za pozemky v lokalitě Šlesova
zmola a Sekery. Záměr byl vyvěšen na úřední desce
ve dnech 16.07. až 04.08.2014 a žádní další zájemci nevyjádřili ani nepředložili další nabídky. Dopisem ze dne 30.07.2014 byli osloveni konkrétní
vlastníci dotčených pozemků, z toho k dnešnímu
dni se směnou pozemků vyslovilo souhlas 8 vlastníků. ZO je předkládán návrh na schválení jednot-

červenec - říjen

livých směn spolu s návrhem směnných smluv.
ZO nemělo připomínky a směny a smlouvy
schválilo.

Usnesení č. 08/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje směnu obecních pozemků p.č. 2003/2,
o výměře 100 m2 a p.č. 2003/4, o výměře 25 m2,
oba ostatní plocha, pozemek p.č. 2079/1, o výměře
556 m2, p.č. 2079/156, o výměře 3.667 m2 a p.č.
2079/157, o výměře 352 m2, všechny orná půda,
v k.ú. Jezeřany, celkem 4.700 m2 za pozemky - pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ
Pozemkový katastr (PK) p.č. 1457, o výměře 1.874
m2, v k.ú. Maršovice a pozemku p.č. 2345/60,
o výměře 2.826 m2, orná půda, v k.ú. Jezeřany,
celkem 4.700 m2, které jsou ve vlastnictví pana
Oldřicha Troppa, bytem Jezeřany-Maršovice 241.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 09/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice a panem Oldřichem Troppem, jejímž předmětem je směna obecních pozemků p.č.
2003/2, p.č. 2003/4, p.č. 2079/1, p.č. 2079/156
a p.č. 2079/157, v k.ú. Jezeřany za pozemky p.č.
1457 (PK) v k.ú. Maršovice a p.č. 2345/60, v k.ú.
Jezeřany.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 10/06/2014
Zastupitelstvo
obce
Jezeřany-Maršovice schvaluje směnu obecního pozemku p.č.
2079/158, o výměře 1.467 m2, orná půda, v k.ú.
Jezeřany za pozemek ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 1453,
o výměře 1.467 m2, v k.ú. Maršovice, který je
ve vlastnictví paní Marie Palánové, bytem Jezeřany-Maršovice 13.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 11/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice a paní Marií Palánovou, jejímž předmětem je směna obecního pozemku p.č. 2079/158,
v k.ú. Jezeřany za pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č.
1453, v k.ú. Maršovice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 12/06/2014
Zastupitelstvo
obce
Jezeřany-Maršovice schvaluje směnu obecního pozemku p.č.
2079/159, o výměře 859 m2, orná půda, v k.ú.
Jezeřany za pozemek p.č. 2095/27, o výměře 859
m2, orná půda, v k.ú. Jezeřany, který je ve vlastnictví pana Josefa Fleischera, bytem Jezeřany-Maršovice 69.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 13/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice a panem Josefem Fleischerem,
jejímž předmětem je směna obecního pozemku
p.č. 2079/159, v k.ú. Jezeřany, za pozemek p.č.
2095/27, v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 14/06/2014
Zastupitelstvo
obce
Jezeřany-Maršovice schvaluje směnu obecního pozemku p.č.

7

2079/160, o výměře 1.561 m2, orná půda, v k.ú.
Jezeřany za pozemky p.č. 726/12, o výměře 1.340
m2 a p.č. 726/14, o výměře 185 m2, oba orná
půda, a pozemek p.č. 2333/10, o výměře 36 m2,
ostatní plocha, všechny v k.ú. Jezeřany, které jsou
ve vlastnictví paní Zdenky Fleischerové, bytem Jezeřany-Maršovice 14.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 15/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice a paní Zdenkou Fleischerovou, jejímž předmětem je směna obecního pozemku p.č.
2079/160, v k.ú. Jezeřany, za pozemky p.č. 726/12,
p.č. 726/14 a p.č. 2333/10, v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 16/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje směnu obecního pozemku p.č.
2079/161, o výměře 3.298 m2, orná půda, v k.ú.
Jezeřany za pozemky p.č. 2095/20, o výměře 468
m2 a p.č. 2095/98, o výměře 2627 m2, oba orná
půda, a pozemek p.č. 2126/15, o výměře 203 m2,
ostatní plocha, všechny v k.ú. Jezeřany, které jsou
ve vlastnictví pana Zdeňka Formana, bytem Polní
921, Pohořelice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 17/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice a panem Zdeňkem Formanem,
jejímž předmětem je směna obecního pozemku p.č. 2079/161, v k.ú. Jezeřany, za pozemky
p.č. 2095/20, p.č. 2095/98 a p.č. 2126/15, v k.ú.
Jezeřany.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 18/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje směnu obecního pozemku p.č.
2079/164, o výměře 712 m2, orná půda, v k.ú. Jezeřany za pozemek p.č. 2095/212, o výměře 712
m2, orná půda, v k.ú. Jezeřany, který je ve vlastnictví pana Ing. Igora Horáka, bytem Stará Tenice
1129.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 19/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice a panem Ing. Igorem Horákem,
jejímž předmětem je směna obecního pozemku
p.č. 2079/164, v k.ú. Jezeřany, za pozemek p.č.
2095/212, v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 20/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje směnu obecního pozemku p.č.
2095/308, o výměře 1.467 m2, orná půda, v k.ú.
Jezeřany za pozemek ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 1452,
o výměře 1.467 m2, v k.ú. Maršovice, který je
ve vlastnictví paní Věry Eklové, bytem Jezeřany-Maršovice 137.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 21/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Jezeřany-
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-Maršovice a paní Věrou Eklovou, jejímž předmětem je směna obecního pozemku p.č. 2095/308,
v k.ú. Jezeřany, za pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č.
1452, v k.ú. Maršovice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 22/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje směnu obecních pozemků p.č.
2095/309, o výměře 2.023 m2 a p.č. 2095/310
o výměře 1.601 m2, oba orná půda, v k.ú. Jezeřany, za pozemky p.č. 726/13, o výměře 1.928 m2
a p.č. 726/16, o výměře 95 m2, oba orná půda,
v k.ú. Jezeřany a pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č.
1454, o výměře 1.601 m2, v k.ú. Maršovice, který
je ve vlastnictví pana Slavomíra Chrásta, bytem
Nové Bránice 8.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 23/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice a panem Slavomírem Chrástem, jejímž předmětem je směna obecních pozemků p.č.
2095/309 a p.č. 2095/310, oba v k.ú. Jezeřany,
za pozemky p.č. 726/13 a p.č. 726/16, oba orná
půda, v k.ú. Jezeřany a pozemek ve zjednodušené
evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)
p.č. 1454, v k.ú. Maršovice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

b) směna pozemků ke zřízení příjezdové
cesty k ČS2 a k nemovitosti č.p. 76
ZO svým usnesením č. 31/05/2014, ze dne
07.07.2014 chválilo záměr směnit obecní pozemky
p.č. 1293/38 a p.č. 1491/3 v k.ú. Jezeřany, druhý
pozemek může být směněn za prodloužení přístupové cesty k ČS2 k sousedním nemovitostem. Aby
mohla být příjezdová cesta k ČS 2 a k nemovitosti
č.p. 76 ve vlastnictví obce je potřeba směnit, popř.
vykoupit ještě další pozemky. Zároveň by bylo
možné „narovnat“ Jezeřanskou strouhu (alespoň
částečně) podle skutečného stavu.
ZO nemělo připomínky a záměr schválilo.

Usnesení č. 24/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr směnit nemovitý majetek část pozemku p.č. 2352/12, o výměře cca 200 m2, vodní
plocha, v k.ú. Jezeřany, který je ve vlastnictví obce
za soukromé pozemky dotčené zejména stavbou
splaškové kanalizace a zřízení příjezdové cesty
k nemovitosti č.p. 76.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 07: Pronájem (pacht) obecních
pozemků

a) záměr pronajmout zemědělské pozemky - p.č. 2245/16, 2245/17, 2245/18,
2245/21, 2245/22, 2245/64, 2245/87,
2245/89, 2245/90, 2245/101, v k.ú.
Jezeřany
Uvedené pozemky byly identifikovány jako
zemědělské pozemky, které nebyly zahrnuty do záměru na pronájem zemědělských pozemků a nebyly rovněž pronajímány. V souladu s § 39 obecního
zřízení je potřeba schválit a zveřejnit na úřední
desce záměr obce pronajmout uvedené pozemky,
aby se k záměru mohli zájemci vyjádřit a předložit
svoje nabídky.
ZO nemělo připomínky a záměr schválilo.

Usnesení č. 25/06/2014
Zastupitelstvo

obce

Jezeřany-Maršovice
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schvaluje záměr pronajmout nemovitost - pozemky - p.č. 2245/16, o výměře 2849 m2, p.č. 2245/17
o výměře 906 m2, p.č. 2245/18 o výměře 2514 m2,
p.č. 2245/21 o výměře 4110 m2, p.č. 2245/22 o výměře 20035 m2, p.č. 2245/64 o výměře 16148 m2,
p.č. 2245/87 o výměře 91 m2, p.č. 2245/89 o výměře 510 m2, p.č. 2245/90 o výměře 60 m2 a p.č.
2245/101 o výměře 2212 m2, orná půda, v k.ú.
Jezeřany, za účelem pachtu s tím, že přednostně
bude uzavřena smlouva se současným uživatelem
pozemků, které jsou v jednom půdním bloku s uvedenými pozemky.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

b) pronájem zemědělských pozemků společnosti AGROSPOL, spol. s r.o. - dodatek nájemní smlouvy a přílohy pro rok
2014
Obec má uzavřenou nájemní smlouvy, ze
dne 20.06.2013, se společností AGROSPOL, spol.
s.r.o., na jejímž základě pronajímá zemědělské
pozemky ve vlastnictví obce a tyto jsou uvedeny
v příloze této smlouvy.
Dále byl zveřejněn Záměr pronajmout pozemky p.č. 2632, 2633, 2655, 2656 a 2693, který by
schválen usnesením ZO č. 05/05/2014 a na úřední desce byl zveřejněn ve dnech 16.07.2014 až
04.08.2014. O pronájem pozemku projevila zájem
a předložila nabídku společnost AGROSPOL, spol.
s r.o. již dne 11.06.2014.
Zároveň obec obdržela dne 28.07.2014
od společnosti AGROSPOL spol. s r.o. Oznámení
o zvýšení nájemného (pachtovného) na hodnotu
3.500,-Kč/ha/rok.
S ohledem na skutečnost, že během předchozího roku došlo ke změnám ve vlastnictví pozemků či jejich výměr, je potřeba tyto změny zohlednit pro stanovení nájemného pro rok následující
a protože docházelo ke změnám i na přelomu roku
loňského a letošního (prodej pozemků v průmyslové zóně) a rovněž k dalším změnám (pozemkové
úpravy Vedrovice) je nyní předkládána ZO Dodatek
č. 1 k nájemní smlouvě a Příloha k nájemní smlouvě, na základě které bude pro rok 2014 upraveno
celkové nájemné a jeho splatnost pro rok 2014.
ZO nemělo připomínky a vzalo na vědomí
oznámení a schválilo pronájem a dodatek smlouvy
a přílohu.

Usnesení č. 26/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
bere na vědomí Oznámení o zvýšení nájemného
od společnosti AGROSPOL, spol. s r.o. ohledně
zvýšení nájemného (pachtovného) na hodnotu
3.500,-Kč/ha/rok za zemědělské pozemky.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 27/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje pronájem nemovitosti pozemku p.č.
2632, o výměře 426 m2, p.č. 2633, o výměře 407
m2, p.č. 2655, o výměře 454 m2, p.č. 2656, o výměře 10470 m2 a p.č. 2693, o výměře 3889 m2,
vše ostatní plocha, v k.ú. Jezeřany, za cenu 3.500,Kč/ha/rok, společnosti AGROSPOL, spol. s r.o.,
za účelem pachtu.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 28/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě včetně Přílohy – Seznam pronajímaných zemědělských pozemků pro rok 2014, mezí Obcí Jezeřany-Maršovice jako pronajímatelem a společností
AGROSPOL, spol. s r.o. jako nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem zemědělských pozemků –
obecních pozemků v k.ú. Jezeřany, v k.ú. Maršovi-
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ce a k.ú. Trboušany.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

c) pacht pozemků - části p.č.1348/6,
1348/14 a 1348/25, panu Miroslavu
Vlčkovi
ZO svým usnesením č. 09/05/2014 ze dne
07.07.2014 schválilo pronájem obecních pozemků.
Byla připravena pachtovní smlouva, která je předložena ZO ke schválení. S ohledem na skutečnost,
že uvedené pozemky v současné době obec nevyužívá je možno je propachtovat.
ZO nemělo připomínky a smlouvu schválilo.

Usnesení č. 29/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje pachtovní smlouvu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice jako propachtovatelem a panem Miroslavem Vlčkem jako pachtýřem, jejímž předmětem
je pacht obecních pozemků - části pozemku p.č.
1348/6, pozemku p.č. 1348/14 a p.č. 1348/25,
v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 08: Dotace od Jihomoravského kraje
na akci „Výstroj pro jednotku SDH“
V únoru 2014 podala obec žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje pro rok 2014, na realizaci projektu „Výstroj
pro jednotku SDH“, jejímž předmětem je doplnění
výzbroje a výstroje pro jednotku SDH. O poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 12. zasedání, konaném dne
19.06.2014, usnesením č. 1139/14/Z12 ve výši
20.000,-Kč a byla vyhotovena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
026723/14/OKH.
ZO nemělo připomínky a dotaci přijalo
a smlouvu schválilo.

Usnesení č. 30/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2014 v rámci
dotačního programu Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na období
2013 - 2015 na realizaci projektu „Výstroj pro jednotku SDH“, ve výši 20.000,-Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 31/06/2013
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu Jihomoravského kraje na požární
techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů
měst a obcí Jihomoravského kraje na období 2013
- 2015 na realizaci projektu „Výstroj pro jednotku
SDH“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 09: Veřejná zakázka

a) Osvětlení VSH
Na základě usnesení ZO č. 16/03/2014 dne
24.04.2014 bylo uskutečněno výběrové řízení
ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s oslovením „Osvětlení VSH“, jejímž předmětem je vybudování osvětlení víceúčelového sportovního hřiště.
Výzva byla zveřejněna na ÚD ve dnech 13.08.2014
až 01.09.2014, kdy se uskutečnilo otvírání obálek.
Svou nabídku zaslali tři zájemci a nejvýhodnější
nabídku předložila společnost JMK elektro, s.r.o.,
Branišovice 59, 671 77 a následně bude uzavřena
smlouva o dílo.

červenec - říjen

ZO nemělo připomínky a nejvýhodnější nabídku a smlouvu schválilo.

Usnesení č. 32/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého rozsahu
s oslovením „Osvětlení VSH“, na základě Zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek předložené starostou, jako nejvýhodnější nabídku společnosti
JMK elektro, s.r.o., Branišovice 59, 671 77,
IČ: 26224216.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 33/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s oslovením „Osvětlení VSH“ návrh smlouvy
o dílo předložené vítězným uchazečem společností
JMK elektro, s.r.o., Branišovice 59, 671 77,
IČ: 26224216, jejímž předmětem je provedení dodávky Osvětlení víceúčelového sportovního hřiště
(VSH Jezeřany-Maršovice), za cenu 199.780,- Kč
včetně DPH.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

b) Projekční práce IS - II. etapa
ZO svým usnesení č. 20/02/2014 ze dne
27.03.2014 schválilo vypracování popř. dokončení
projektu inženýrských sítí v lokalitě „Za kostelem“
s tím, že obec na svoje náklady bude realizovat
vybudování inženýrských sítí a jejich přivedení
na hranici stavebních pozemků (II. etapa).
Společnost INGAS s.r.o. jako zpracovatel
projektu I. etapy předložila obci cenovou nabídku
na projekční práce Výstavba inženýrských sítí pro
RD v lokalitě Za kostelem – II. etapa. Je potřeba
rozhodnout zda budeme realizovat výběr dodavatele projekčních prací jako veřejnou zakázku malého rozsahu s oslovením nebo zadáme zakázku
přímo jednomu dodavateli.
ZO problematiku diskutovalo a rozhodlo vybrat dodavatele formou realizace veřejné zakázky
s oslovením.

Usnesení č. 34/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje veřejnou zakázku s názvem „Projekční práce IS – II. etapa“, jejímž předmětem jsou
projekční práce na výstavbu inženýrských sítí pro
rodinné domky v lokalitě Za kostelem – II. etapa,
a) jako veřejnou zakázku s oslovením
b) předpokládanou hodnotu veřejné zakázky
ve výši 120.000,-Kč bez DPH
c) text výzvy a v něm uvedené podmínky veřejné zakázky
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 1 (RS) se zdržel

Ad. 10: Splašková kanalizace

a) dodatek ke smlouvě o úvěru a čerpání
úvěru
Smlouva o úvěru, kterou má obec uzavřenu
s ČS, a.s. na poskytnutí úvěru na výstavbu splaškové kanalizace obsahuje takové podmínky čerpání
úvěru, které byly stanoveny na základě předpokládaných parametrů (výše dotace od SFŽP, výše
půjčky od SFŽP, výše dotace od JMK, apod.), které
neodpovídají parametrům vyplývajících z RoPD.
Po dohodě s bankou je potřeba upravit dodatkem
ke smlouvě o úvěru podmínky čerpání úvěru tak,
aby odpovídaly RoPD. Tímto se nemění základní
parametry výše a úroky úvěru, který bude čerpán
na dofinancování výstavby splaškové kanalizace.
Zároveň dle čl. III čerpání úvěru uvedené
úvěrové smlouvy je obec povinna předložit bance
originál usnesení ohledně úhrady případných vícenákladů a zároveň doložit výpočet předpokládané
spoluúčasti Obce Jezeřany-Maršovice na společné
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ČOV, když se obec zavázala uhradit 60 % skutečně vynaložených nákladů obcí Loděnice sníženou
o poskytnutou dotaci. Původně předpokládaná
spoluúčast ve výši cca 2.306.000,-Kč (vypočítáno
z předpokládané výše dotace) je o cca 37.000,-Kč
nižší (vypočítáno ze skutečné výše dotace), ale bez
započtení případných víceprací.
ZO nemělo připomínky, dodatek a úhradu případných vícenákladů schválilo a vzalo na vědomí
výpočet spoluúčasti obce na výstavbě ČOV.

Usnesení č. 35/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č.
10882/13/LCD ze dne 04.09.2013, mezi obcí
a bankou Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, jehož
předmětem je doplnění smlouvy o úvěru.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 36/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje úhradu případných vícenákladů akce
(projektu) „Jezeřany-Maršovice – kanalizace“
z rozpočtu Obce Jezeřany-Maršovice, pokud nebudou k dispozici jiné nevratné zdroje financování
(např. dotace).
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 37/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí Výpočet a potvrzení předpokládané
spoluúčasti Obce Jezeřany-Maršovice na společné
ČOV pro obec Loděnice a obec Jezeřany-Maršovice, ze kterého vyplývá, že spoluúčast obce by měla
být ve výši 2.268.997,74 Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

b) průběh a organizace výstavby
Po projednání RoPD a schválení všech souvisejících dokumentů na zasedání ZO dne 07.07.2014
byla dne 09.07.2014 zaslána podepsaná Smlouva č.
09047871 o poskytnutí podpory a Zástavní smlouva na SFŽP a téhož dne byl podán návrh na vklad
do KN na zřízení zástavního práva na nemovitost
– budovy OÚ, č.p. 63. Dne 07.08.2014 byla zástava zapsána do KN. Dne 11.08.2014 byly na SFŽP
zaslány zbývající dokumenty a následně nám dne
15.08.2014 bylo oznámeno, že byly předloženy
všechny doklady a financování bylo zahájeno.
Dne 27.08.2014 byla na SFŽP zaslána 1. žádost
o platbu, ve které byly zahrnuty doposud vystavené a částečně uhrazené faktury za cca 14,5 mil.
Kč a ke dni 19.09.2014 dal SFŽP pokyn k převodu
veřejných uznatelných nákladů (z uvedené částky
je to cca 11 mil. Kč).
Od minulého zasedání ZO pokračují práce
na realizaci splaškové kanalizace, viz. zápisy z kontrolních dnů, které se uskutečnily dne 17.07.2014
a 14.08.2014. 8. kontrolní den se konal dne
11.09.2014 (zápis nebyl doposud rozeslán).
K 01.09.2014 bylo prostavěno celkem cca 15 mil.
Kč, což odpovídá 37 % rozsahu díla.
MS se dotázal, proč není hlavní řád kanalizace
realizován v hlavní silnici v délce celé obce. Část
úseku mezi domy č.p. 81 a č.p 280 je vynechána
a přitom se jedná cca o 50 metrů trasy v zastavěné oblasti obce . Jedna větev procházející směrem
do středu obce končí před domem č.p. 81 a druhá
větev směřující ven z obce směrem (na obec Loděnice) začíná před domem č. p. 280. Dále uvedl, že
případná realizace obce tohoto úseku v budoucnosti bude pro obec značně nákladná, bude znamenat nové výkopové práce v hlavním průtahu obcí,
odstranění nového povrchu silnice, který se položí
po dokončení kanalizace atd. Přitom se jedná o velmi krátký úsek ve srovnání s celkovou délkou ka-
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nalizace. V současné době kdy stavba probíhá, by
tato změna nebyla tak nákladná a byla levnější také
ve srovnání se změnami, které už byly nebo budou
provedeny (např. průtlak potrubí kolem domu č.p.
11 namísto výkopu, větší hloubka uložení potrubí
v některých částech obce apod.). Požádal starostu obce, aby projednal možnosti položení porubí
ve zmíněném úseku s dodavatelem stavby a stavebním dozorem.
Starosta uvedl, že stavba byla realizována dle
projektu, který řešil odkanalizování pouze zastavěné části, kde jsou RD. Tak bylo vydáno i stavební
povolení včetně schválení projektu od SFŽP a poskytnutí dotace. V tomto konkrétním úseku byla
již kanalizace vybudována, v případě jakékoliv
nové výstavbě RD bude potřeba řešit problém až
bude aktuální.

Ad. 11: Plnění usnesení z minulého
zasedání ZO
Jednotlivá usnesení z minulého zasedání ZO
byla splněna a na doplnění starosta uvedl:
Prodej pozemku na stavbu garáže
Záměr obce prodat část pozemku p.č. 1190/15
byl řádně schválen a vyvěšen na úřední desce
ve dnech 16.07.2014 až 04.08.2014. O pozemek
projevil zájem pan Milan Kratochvíl, žádní další
zájemci se nevyjádřili ani nepředložili svoje nabídky. Přes předmětnou část pozemku však vede přípojka plynu do Haly chovatelů. Bude potřeba zjistit
umístění přípojky a zvážit další postup.
Hřiště na plážový volejbal
Hřiště pro plážový volejbal bylo vybudováno,
obec uhradila zakoupení a dopravu písku ve výši
39.914,-Kč.
Veřejná zakázka „Obecní kříže“
Přesazení kříže u kostela na původní stupeň
bylo restaurátorem provedeno a následně uhrazeno. Restaurátorské práce probíhají, bylo provedeno
očištění křížů, hloubkové zpevnění, nyní probíhá
vyspárování trhlin a konsolidace kamenných prvků. Podle informací restaurátora, by měla být příští
týden osazena litinová část kříže před OÚ.
Směna pozemků u ČS1 a ČS2
Záměr obce směnit dotčené pozemky výstavbou čerpacích stanic ČS1 a ČS2 byl řádně schválen
a vyvěšen na úřední desce ve dnech 16.07.2014 až
04.08.2014. Žádní další zájemci se nevyjádřili ani
nepředložili svoje nabídky.
Byla provedena předběžná domluva s vlastníky pozemků ohledně směny, proběhlo zaměření
pozemků, ale bude potřeba ještě upřesnit podrobnosti. Zároveň je možné spojit celou věc se záměrem směnit pozemky tvořící cestu k č.p. 76.

Ad.12: Zpráva starosty (předsedů
výborů)
Starosta přednesl zprávu
od 08.07.2014 do 18.09.2014.

za

období

Účast na jednáních
SPÚ, pobočka Znojmo – jednání o uplatnění
restitučního nároku
Dne 06.06. a 18.09.2014 proběhlo na Státním pozemkovém úřadu, Krajský pozemkový úřad
pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, jednání
(správní řízení) ve věci uplatnění restitučního nároku na pozemky PK p.č. 1225/1 a 1225/2, v k.ú.
Jezeřany, které byly vykoupeny a následně prodány na výstavbu RD v lokalitě Za kostelem. Případ
byl otevřen na základě kontroly a revize jednotlivých restitučních nároků.
Starosta při těchto jednáních předložil příslušné písemnosti a sdělil jménem obce stanovisko
k dané věci. SPÚ vydá ve věci rozhodnutí, se kterým bude ZO seznámeno. Vyřešení tohoto restitučního nároku nebude mít vliv na současné vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům. Pokud bude
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restituční nárok uznán, potom by oprávněný měl
mít přednostní právo na státní pozemky (v hodnotě původních pozemků) nabízených státem (SPÚ)
ve veřejných nabídkách.
OSSZ Znojmo - kontrola
Ve dnech 08. až 15.09.2014 byla provedena
Okresní správou sociálního zabezpečení Znojmo kontrola plnění povinností v oblasti pojistného a nemocenského pojištění, za období
od 01.12.2011 do 31.08.2014 s tím, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Pronájem nebytových prostor VÚB
Obec pronajímá místnosti ve VÚB jako nocležnu řidičů a kadeřnictví. Výše nájemného činila
2.000,-Kč měsíčně na jednoho nájemce. Nájemkyni kadeřnictví byl snížen nájem na částku 1.000,Kč z důvodu mateřské dovolené do 31.08.2014
a protože i nadále nemůže nájemkyně plně využívat pronájem pro podnikání, má zájem o prodloužení doby sníženého nájemného.
Zároveň i druhým nájemcem bylo starostovi sděleno, že od září dochází ke změně způsobu
služeb na autobusové lince, takže nájemce nebude
moci pronajatou místnost plně využívat a nájemné
2.000,-Kč měsíčně je vysoké a žádá o snížení nájemného na 1.000,-Kč měsíčně.
Po zvážení starosta navrhl, aby bylo nájemné
sníženo pro oba nájemce na období od 01.09.2014
do 31.08.2015 na 1.000,-Kč měsíčně.
Po krátké diskusi, ve které ZO diskutovalo výši
a dobu nájmu, bylo snížení nájemného schváleno.

Usnesení č. 38/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje snížení nájmu za místnost v budově VÚB, č.p. 165, na částku 1000,-Kč, v období
od 01.09.2014 do 31.08.2015.
Hlasování:
5 (PS,PE,MH,RS,SH) pro – 1 (MS) proti – 2
(RP,BS) se zdrželi
Oprava (sanace) části opěrné zdi (komunikace) na Pérkách
Z důvodu pokračování narušení opěrné zdi
a zamezení problémům s možným propadem vozovky na místě bývalého sklepa za domem č.p.
72 by bylo vhodné provést práce, které by vedly
k opravě narušené části opěrné zdi. Jako prvotní
se jeví sanace části sklepa nacházejícího se pod komunikací a to jeho vyplněním - zasypáním vhod-

ným materiálem. Z důvodu špatné přístupnosti
a zhutnění výplně sklepa, by bylo vhodné využít
betonové pumpy. Bylo by vhodné tyto práce realizovat ještě letos a vyčlenit v letošním rozpočtu
finanční prostředky.
ZO nemělo připomínky a sanaci sklepa
schválilo.

Usnesení č. 39/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje provedení částečné opravy opěrné zdi
na Pérkách - sanace sklepa do výše 50.000,-Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Obnova značení Moravských vinařských
stezek
Nadace Partnerství ve spolupráci s moravskými obcemi spravuje od roku 2001 síť Moravských
vinařských stezek. V letošním roce se Nadaci
Partnerství podařilo dohodnout příspěvek z Jihomoravského kraje na rozsáhlou údržbu a obnovu
cykloznačení. Hlavním důvodem obnovy značení
byl špatný technický stav značení. Proto bylo nutné značení obnovit a zabezpečit jeho průběžnou
údržbu.
V rámci oprav proběhla v červnu 2014 také obnova značení na Znojemské vinařské stezce, která
prochází katastrálním územím naší obce. Opravu
značení finančně podporuje částečně Jihomoravský kraj, nicméně k provedení prací v úplném rozsahu je třeba, aby se na financování oprav podílely
i dotčené obce.
Nadace Partnerství požádala naší obec o příspěvek
na úhradu nákladů na obnovu značení, které
bylo provedeno na území naší obce za 1.298,Kč. Výše příspěvku obce byla určena jako 60%
skutečných nákladů, což představuje 779,-Kč.
ZO nemělo připomínky a příspěvek schválilo.

Usnesení č. 40/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje příspěvek Nadaci Partnerství na obnovu
značení Znojemské vinařské stezky na území obce
ve výši 779,-Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Odpadové hospodářství
Ve dnech 20. až 21.09.2014 se uskuteční,
ve spolupráci se svozovou společností, sběr a odvoz velkoobjemového odpadu a zároveň sběr

a svoz elektrozařízení. Kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech, na elektrozařízení
bude vyčleněn prostor a bude naloženo a odvezeno
22.09.2014.

Ad. 13: Rozpočtové opatření č. 6/2014
Rozpočtové opatření upravuje příjmy a výdaje rozpočtu pro rok 2014, které nebyly v rozpočtu
vůbec nebo nebyly dostatečně finančně zohledněny. Rozpočtové opatření č. 6/2014 obsahuje v příjmech a výdajích zejména úpravu dotací a půjček
od SFŽP, JMK dle RoPD, výdaje na elektronické
zabezpečení OÚ, sanace sklepa pod komunikací
na Pérkách a ostatní běžné příjmy a výdaje.
ZO nemělo připomínky a RO schválilo.

Usnesení č. 41/06/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2014.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 14: Diskuse
V diskusi zaznělo:
Z řad přítomných zaznělo, že během „neoficiálních“ akcí v KD se někteří účastníci chovají nevhodně a obtěžují tak občany bydlící v blízkosti KD.
Starosta uvedl, že sjedná nápravu.
MS upozornil na špatný stav dešťové kanalizace před domy č.p. 4, 5, 6, 7, 8 a 9 v obci s tím,
že je nutné je kontrolovat a vyčistit obzvláště teď
během vydatných dešťů. Poslední vydatné deště
ukázaly problém s odtokem dešťové vody, kvůli zanesení kanalizace.
MS dále navrhl, aby v novém rozpočtu obce
pro rok 2015 bylo počítáno s opravou střechy
na KD. Jako předseda finančního výboru poděkoval členům výboru a ostatním členům ZO za spolupráci v uplynulém volebním období.

Ad. 15: Závěr
Starosta uvedl, že končí poslední zasedání ZO
v tomto volebním období (2010-2014), poděkoval
členům ZO a občanům za to, co dobrého vykonali
pro obec za uplynulé čtyři roky, popřál všem hodně
štěstí, přítomným poděkoval za účast a ukončil zasedání ve 21:20 hod.
Ing. Petr Slavík v.r., starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Petr Eckl v.r.
Radek Podhrázký v.r.

Volby do zastupitelstva obce
Volby do Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice se konaly
ve dnech 10. a 11 října 2014:
počet volených členů zastupitelstva .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
celkový počet voličů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627
počet vydaných obálek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
volební účast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 %
Ve volbách kandidovalo 5 volebních stran, které jsou uvedeny
dle čísla a názvu, počtu hlasů (absolutních a v procentech) a počtu
získaných mandátů (členů zastupitelstva obce):
Číslo

Název volební strany

Počet hlasů
abs.

Počet
hlasů %

Počet
mandátů

1

MLADÁ ALTERNATIVA

585

19,77

2

2

Sdružení pro rozvoj obce

522

17,64

1

3

Sdružení pro obec

545

18,42

2

4

Správný směr

401

13,55

1

5

„NOVÝ STYL“

906

30,61

3
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Zvolení členové zastupitelstva obce:
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Číslo

Název volební
strany

Příjmení a jméno
kandidáta

Počet
hlasů
abs.

Počet
hlasů%

1

MLADÁ
ALTERNATIVA

Eckl Petr Mgr.

165

28,20

1

MLADÁ
ALTERNATIVA

Slavík Jan Ing.

84

14,35

2

Sdružení pro rozvoj
obce

Slavík Bohuslav Mgr.

130

24,90

3

Sdružení pro obec

Hamala Milan

99

18,16

3

Sdružení pro obec

Šťastný Petr Ing.

86

15,77

4

Správný směr

Podhrázký Radek

93

23,19

5

„NOVÝ STYL“

Slavík Petr Ing.

217

23,95

5

„NOVÝ STYL“

Hájková Svatava Mgr.

155

17,10

5

„NOVÝ STYL“

Ulreich Miroslav

85

9,38
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Splašková kanalizace
Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) je možno
upřesnit základní údaje týkající se výstavby splaškové kanalizace
v naší obci:
Název akce (projektu): Jezeřany-Maršovice - kanalizace
Datum zahájení realizace projektu: 01.11.2013
Datum ukončení realizace projektu: 31.10.2015
Zhotovitel díla: IMOS Brno, a.s.
Technický dozor investora: AP INVESTING, s.r.o.
Projektant: INGAS s.r.o. a VH atelier, spol. s r.o.
Základní parametry projektu:
bude vybudována kanalizace v délce 8,60 km
bude vytvořen předpoklad pro připojení 775 EO
na ČOV Loděnice bude možno odstranit navíc 30,77 t/rok CHSKCr,
14,71 t/rok NL.
po dokončení kanalizace bude likvidace odpadních vod v souladu
s vodním zákonem
Financování projektu:
projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního
programu Životní prostředí.
Dále byla obci poskytnuta dotace od Jihomoravského kraje.
Celkové výdaje ....................................................... 54.058.036,-Kč
Celkové uznatelné náklady (100%) ....................... 42.484.434,-Kč
Dotace EU z OPŽP (85%) ............................................. 36.111.769,-Kč
Dotace SFŽP ČR (5%) ..................................................... 2.124.222,-Kč
Půjčka od SFŽP ČR (5%) ................................................ 2.124.222,-Kč
Dotace od JMK (5%) ...................................................... 2.124.222,-Kč
Vlastní zdroje příjemce podpory (obce) ................ 11.573.602,-Kč
z toho: úvěr od ČS (max) ................................................ 7.700.000,-Kč
z rozpočtu obce (min) ........................................ 3.873.602,-Kč
spoluúčast na ČOV Loděnice ............................ 2.306.000,-Kč
Údaje uvedené na informačních panelech vycházejí
z předpokládané ceny projektu – v tabulce jsou ceny konečné
(vycházející z RoPD).
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Splašková kanalizace Jezeřany-Maršovice
Vozidlo včetně přestavby dodala
společnost ZAHAS s.r.o., Lipník nad Bečvou, Trnávka 37

Tento projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem v rámci Dotačního programu v oblasti vodního hospodářství
schváleného Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 17.12.2009 usnesením č. 629/09/Z 11
ve znění změny č. 1 ze dne 16.12.2010 - Podprogram č. 2 Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotace Jihomoravského kraje: 3 665 000,-Kč

červenec - říjen

Příjemce dotace: Obec Jezeřany-Maršovice

Volby v kronikách našich obcí
(1923 - 1948)
V těchto dnech proběhly volby do zastupitelstva obce a o obecních
volbách jsme psali i ve zpravodaji před 20 lety, v roce 2014. V dnešním
čísle zveřejňujeme zápisy z obou obecních kronik, týkající se období
od roku 1923 do roku 1948.
Maršovice - zápis z roku 1923
Obecních voleb, které byly tohoto roku provedeny, se zúčastnily
tři politické strany a obdržely: lidová strana 5 mandátů, rebublik.
s domovinou 5 mandátů a komunistická 2 mandáty ze 12 mandátů
obecního zastupitelstva. Na volbu starosty se spojily strana lidová
s komunistickou. Starostou byl zvolen Jan Ruibar ze strany lidové,
místostarostou Jan Zoufalý ze strany republikánské.
Maršovice - zápis z roku 1927
Na ten rok připadly ve zdejší obci obecní volby, které konaly se 16.
října. V nich popré samostatně kandidovala strana národně sociální.
Průběh voleb byl celkem klidný a výsledek jejich jeví se následovně:
Československá strana lidová obdržela ....................... 120 hlasů,
-“- “ - národně sociální ......................... 101 hlas,
-“str. republ. s Domovinou ......................... 58 hlasů.
Po vyřízení rekursu proti volbám, zvolen byl za starosty p. Jan
Zoufalý z č.d. 34, za náměstka starosty p. Frant. Novotný z č.d. 92.
Dne 8. prosince ujala se nová obecní rada úřadování.
Maršovice - zápis z roku 1929
Dne 2. Prosince 1928 provedeny poprvé volby do okresního
a zemského zastupitelstva.
Jezeřany - zápis z roku 1931
Tohoto roku končí funkční období obecního zastupitelstva. Volba
nového obecního zastupitelstva byla vypsána okresním úřadem
v Morav. Krumlově na den 27. září od 8 do 11 hodin dopoledne.
Pro tuto volbu podaly kandidátní listina tři volební skupiny a to:
čísl. 1 strana Domkářů a dělníků
čísl. 2 Čs. strana Lidová a
čísl. 3 Republikánské strany a Domoviny
Ze 338 zapsaných voličů zúčastnilo se volby 327 voličů, kteří
odevzdali 324 platných hlasů. Neplatné byly 3 hlasy. Podle skupin
obdržela skupina:
čísl. 1 Domkářů a dělníků .......................... 64 hlasů a 3 mandáty
čísl. 2 Čs. strany Lidové ........................... 129 hlasů a 6 mandátů
čísl. 3 strany Republikánské .................... 131 hlasů a 6 mandátů
Tím byl celkový počet zastupitelstva obsazen.
Zvoleni byli: za stranu Domkářů a dělníků: Pelikán Augustin,
domkář č. 125, Geyer Josef, zedník č. 112 a Kudláček Josef domkář
č. 83.
Za stranu Lidovou: Pelikán Hynek, rolník č. 45, Němeček Hynek,
domkář č. 25, Čech Felix, rolník č. 41, Volf František, domkář č. 86,
Mičulka Petr, rtolník č. 42 a Berger Josef domkář č. 3.
Za stranu Republikánskou: Fráňa Vincenc rolník č. 12, Ruibar
Frant. domkář č. 19, Hendrych Oskar, rolník č. 48, Pelikán Josef
domkář č. 80, Hanák Jan rolník č. 13 a Čáp Jakub, rolník č. 10.
Výsledek voleb musil býti ihned oznámen a veřejně vyhlášen
vyhláškou a vybubnován.
Zvláštní rozsáhlejší agitace před volbou nebylo.
Volba obecní rady konala se dne 5. listopadu. Volebním komisařem
byl okresním úřadem ustanoven p. řídící Leop. Skyřík.
Pro volbu starosty a náměstka sdružily se strana Lidová se
zástupci Domkářů a zvolili takto získanou nadpoloviční většinou
za starostu obce p. Hynka Pelikána čís. 45 a za náměstka starosty
p. Felixe Čecha čís. 41 počtem 8. hlasů. Strana Republikánská pro
svého kandidáta získala menších 7 hlasů.
Maršovice - zápis z roku 1931
Dne 27. září 1931 byly v obci provedeny volby 12 členného
zastupitelstva. Při nich dostaly strany hlasů:
Republikánská......................................................... 46 á 2 mandáty
nár. sociální ........................................................... 101 á 4 mandáty
lidová .....................................................................121 á 5 mandátů
soc. demokratická ..................................................... 33 á 1 mandát
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Proti volbě obecní rady podala strana lidová rekurs. Po vyřízení ho
zvolen starostou Jan Zoufalý, ze str. republ., z č. 34, jeho náměstkem
Fr. Novotný z č. 92 ze strany lidové, do obecní rady Alois Prudík ze
strany lidové a Josef Pelikán ze strany národně sociální. Dalších osm
členů obecního zastupitelstva jsou: Ant. Janovský ze strany soc.
dem., Hubert Čáp, Jan Janderka a Ant. Jiřikovský ze strany národně
sociální, Jan Ruibar a Fr. Tropp ze strany lidové a Jul. Novotný ze
strany republikánské.
Jezeřany - zápis z roku 1935
Tohoto roku konané volby do poslanecké sněmovny a senátu dne
19. května a do zemských a okresních zastupitelstev v neděli dne 26.
května.
Před těmito volbami rozproudila se opět nezřízená agitace
a volební boj mezi politickými stranami, nejvíce záplavou štvavých
letáků novinami a schůzemi. Před volbami konány veřejné schůze
volební všemi politickými stranami.
V naší obci přicházely v úvahu nejvíce zastoupené strany, které
zde též svolaly veřejné schůze a to: Lidová 5. května, Republikánská
15. května společně se stranou Křesťanskosociální (Čuříkovou)
a Komunistická 18. května. Všechny tyto schůze byly klidné, bez
jakýchkoliv výstředností.
Jezeřany - zápis z roku 1938
Dne 12.6. byly konány obecní volby. Bylo podáno 6 kandidátních
listin a sice:
1. Republikánská strana zemědělská .........79 hlasů 4 mandáty
2. Domovina ................................................43 hlasů 2 mandáty
3. Komunistická strana...............................33 hlasů 2 mandáty
4. Lidová strana.........................................120 hlasů 6 mandátů
5. Všeodborové sdružení ............................15 hlasů 0 mandátů
6. Odborová jednota republ. zam. ..............33 hlasů 1 mandát
Kandidátky č. 1, 2, 6 se sdružily pro volbu představenstva, totéž
učinily kand. 3,4,5.
Proti volbám byly podány podněty, tyto zrušeny a vzhledem
k politickým událostem zůstalo vše při starém.
Maršovice - zápis z roku 1938
Starostou byl zvolen toho roku p. Jakup Janderka za str. nár.
social. okresní cestař z Maršovice, č. 91. Starostenský úřad nastoupil
dnem 15. srpna 1938.
Jezeřany - zápis z roku 1946
Dne 26. května se konaly všeobecné tajné volby do národního
shromáždění. Výsledky voleb: Obdrželi:
Kandidátka č.1: Komunistická strana ..............................164 hl.
č.2: Lidová strana .........................................140 hl.
č.3: Soc.dem. strana .......................................... 8 hl.
č.4: Nár.soc. strana .........................................27 hl.
Dle dosažených výsledků bylo upraveno zastoupení jednotlivých
stran v místním národním výboru a všech komisích. Z 15 mandátů
v MNV obdrželi:
Komunistická strana ......................................................8 mandátů
Lidová ..............................................................................6 mandátů
Nár.soc............................................................................... 1 mandát
Předsedou MNV zvolen Geyer Jan č. 37, náměstkem Ekl Jan č. 4.
Maršovice - zápis z roku 1946
Veškerá moc v této poválečné době přešla do rukou Národních
výborů, které byly ustanoveny dekretem pres.rep. Dr. Ed. Beneše, ze
svého pobytu v emigraci – v Londýně …
… V květnu 1946 se konaly volby do parlamentu, v nichž
kandidovaly již uvedené 4 strany. V naší obci dostaly jednotlivé
politické strany takový počet hlasů:
1. strana lidová..................................................................147 hlasů
2. strana národně socialistická...........................................75 hlasů
3. strana komunistická .......................................................74 hlasů
4. strana sociální demokracie ................................................ 0 hlas.
Současně byly tyto volby i podkladem znovuzřízení Místní
a Okresní Národní Výbory. Těmto volbám předcházela živá agitace
všech 4 polit. stran a musíme doznati, že byla vedena celkem formou
slušnou.
Předsedou Místního Národního výboru byl zvolen Frant.
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Novotný, malorolník č. 31, za stranu lidovou.
Ostatní členové MNV jsou:
strana lidová:
1. Novotný Antonín, č. 37.
2. Novotný Frant., č. 31.
3. Čech Frant., č. 19.
4. Slavík Jan, č. 13.
5. Hájek Karel, č. 109.
6. Hájek Matěj, č. 12.
strana národně socialistická:
1. Lang Julius (I. Místopředseda), č. 38.
2. Minařík Frant., č. 16.
3. Pelikán Bedřich, č. 80.
strana komunistická:
1. Fráňa Bohumil, č. 66.
2. Novotný Ferd., č. 103.
3. Novotný Frant., č. 107.
Téhož roku po delších a svízelných poradách byl zvolen býv.
Předseda Revolučního MNV v Maršovicích, řídící učitel Jan Hendrych,
předsedou Okresního Národního Výboru v Mor. Krumlově za stranu
lidovou. Rovněž tak na místo předsedy ONV si činila komunistická
strana, neboť byla stranou nejsilnější. Většina členů ONV však dala
svoji důvěru p. Janu Hendrychovi, za stranu lidovou.
Jmenovaný tento důležitý úřad přijal, ale musel se vzdáti svého
učitelského výkonu po dobu trvání svého nového úřadu.
Jezeřany - zápis z roku 1948
Dne 28.5. byly volby do národ. shromáždění. Všechny strany
po únorových událostech obrozené národní fronty se zhodly na jedné
kandidátce společné. Tato kandidátka obdržela 263 hlasů v naší obci.
Bílých lístků bylo 57. Je to ostuda pro naši obec, neboť v některých
obcích bílých lístků nebylo a v jiných jen několik.
Maršovice - zápis z roku 1948
V důsledku únorových událostí, kdy se politická moc ve státě
přenesla na akční výbory, byly provedeny tyto změny v řízení obecních
záležitostí: předsedou MNV se stává pan Boh. Fráňa, hostinský,
za stranu komunistickou a předsedou Akčního výboru národní fronty
pan Ferd. Novotný, č. 103, též za stranu komunistickou.

Prameny k dějinám
Jezeřan-Maršovic XIII.
Sčítání lidu 1921 – Maršovice, díl 3
č.p. 42 Duchoň František a Antonie
Duchoň František, přednosta, ženatý, nar. 4.10. 1857 v Holasicích, rolník
Duchoňová Antonie, manželka, vdaná, nar. 13. 6. 1864 v Maršovicích, rolnice
Duchoň František, syn, svobodný, nar. 15. 2. 1892 v Maršovicích, rolnictví
– pomáhá
Duchoň Karel, syn, svobodný, nar. 23. 11. 1894 v Maršovicích, zednictví – studuje
průmyslovou školu
č. p. 43 Malý Alois
Malý Alois, přednosta, ženatý, nar. 6. 8. 1881 v Maršovicích, obuvnictví – obuvnický
mistr
Malá Růžena, manželka, vdaná, nar. 21. 10. 1886 v Budkovicích, vede domácnost
Malá Marie, dcera, svobodná, nar. 30. 1. 1915 v Maršovicích
Malá Aloisie, dcera, svobodná, nar. 7. 3. 1916 v Maršovicích
Malá Klára, matka, vdova, nar. 13. 12. 1853 v Maršovicích, výměnkářka
Klimeš Karel, učeň, svobodný, nar. 28. 1. 1904 v Budkovicích, učeň – obuvnictví
č. p. 44 Žaloudek Ignác a Tekla
Žaloudek Ignác, přednosta, ženatý, nar. 5. 8. 1860 v Maršovicích, rolník
Žaloudková Tekla, manželka, vdaná, nar. 6. 3. 1863 v Jezeřanech, rolnice
Žaloudek Vilém, syn, ženatý, nar. 28. 5. 1889 v Maršovicích, lesnictví – hajný
(Velkostatek Moravský Krumlov)
Žaloudková Terezie, nevěsta, vdaná, nar. 10. 9. 1897 ve Vedrovicích, rolnice
Žaloudková Jana, dcera, svobodná, nar. 27. 12. 1899 v Maršovicích, pomáhá
doma
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č. p. 45 Duchoň Matěj a Terezie
Duchoň Matěj, přednosta, ženatý, nar. 5. 2. 1885 v Maršovicích, zedník (stavitel
Buča – Brno)
Duchoňová Terezie, manželka, vdaná, nar. 18. 4. 1895 v Maršovicích, rolnice
Duchoňová Františka, dcera, svobodná, nar. 9. 3. 1914 v Maršovicích
Duchoň Josef, syn, svobodný, nar. 19. 3. 1915 v Maršovicích
Ház Matěj, tchán, ženatý, nar. 18. 4. 1858 v Jezeřanech, rolnictví – pomáhá
Házová Marie, tchýně, vdaná, nar. 11. 1. 1861 v Maršovicích, rolnictví pomáhá
č. p. 46 Pipal František a Háta
Pipal František, přednosta, ženatý, nar. 10. 1. 1866 v Dolních Kounicích, obchodník
Pipalová Háta, manželka, vdaná, nar. 29. 4. 1869 v Maršovicích, vede domácnost
č. p. 47 Malý Matěj a Marie
Malý Matěj, přednosta, ženatý, nar. 13. 7. 1875 v Maršovicích, zemědělský dělník
(Ant. Novosad – rolník, Maršovice)
Malá Marie, manželka, vdaná, nar. 25. 8. 1865 v Radosticích, zemědělská dělnice
(Ant. Novosad)
č. p. 48 Stehlík Václav a Terezie
Stehlík Václav, přednosta, ženatý, nar. 10. 9. 1867 v Maršovicích, zemědělství
(od 1898 bere úrazové pojištění ÚP Brno)
Stehlíková Terezie, manželka, vdaná, nar. 16. 2. 1852 v Maršovicích, zemědělství
– dělnice
č. p. 49 Zimmermann František
Zimmermann František, přednosta, ženatý, nar. 10. 10. 1862 v Maršovicích,
zemědělství – vlastní
Zimmermannová Antonie, manželka, vdaná, nar. 23. 8. 1866 v Padochově,
zemědělství – vlastní
Zimmermann Jan, syn, svobodný, nar. 14. 8. 1903 v Maršovicích, pekařství – dělník
Zimmermann Josef, syn, svobodný, nar.16. 3. 1906 v Maršovicích, zemědělství –
dělník (velkostatek Moravský Krumlov)
Zimmermannová Milada, dcera, svobodná, nar. 9. 5. 1911 v Maršovicích
Janovská Augusta, dcera, vdaná, nar. 6. 1. 1898 v Maršovicích, domovsky příslušná
do Radlic v Čechách, zemědělství – dělnice
č. p. 50 Trnka Arnošt a Terezie
Trnka Arnošt, přednosta, ženatý, nar. 4. 1. 1884 v Pohořelicích, domovsky příslušný
do Valdorfky (u Telče), zemědělský nádeník
Trnková Terezie, manželka, vdaná, nar. 15. 12. 1895 v Maršovicích, domovsky
příslušná do Valdorfky (u Telče), zemědělská nádenice
Štros Ignác, tchán, vdovec, nar. 28. 1. 1853 v Maršovicích, zedník (ﬁrma Jurčík –
Dolní Kounice)
č. p. 51 Čáp Jan a Alžběta
Čáp Jan, přednosta, ženatý, nar. 4. 1. 1877 v Maršovicích, rolník
Čápová Alžběta, manželka, vdaná, nar. 26. 10. 1878 v Maršovicích, rolnice
Čápová Marie, dcera, svobodná, nar. 9. 8. 1902 v Maršovicích, rolnice – pomáhá
Čáp Hubert, syn, svobodný, nar. 30. 9. 1903 v Maršovicích, rolník – pomáhá
Čápová Štěpánka, dcera, svobodná, nar. 29. 11. 1905 v Maršovicích, rolnice
– pomáhá
Novotný Martin, tchán, ženatý, nar. 4. 11. 1839 v Maršovicích, výměnkář
Novotná Tekla, tchýně, vdaná, nar. 21. 9. 1843 v Maršovicích, výměnkářka
č. p. 52 Novotný Cyril a Anna
Novotný Cyril, přednosta, ženatý, nar. 6. 1. 1884 v Maršovicích, zedník (stavitel Frei
– Pohořelice)
Novotná Anna, manželka, vdaná, nar. 19. 7. 1888 v Maršovicích, zemědělství
– vlastní
Novotný František, syn, svobodný, nar. 19. 11. 1909 v Maršovicích
Novotný Ludvík, syn, svobodný, nar. 12. 5. 1912 v Maršovicích
č. p. 53 Novotný Ferdinand a Karolína
Novotný Ferdinand, přednosta, ženatý, nar. 28. 5. 1886 v Maršovicích, zedník
(stavitel Václavek – Brno)
Novotná Karolína, manželka, vdaná, nar. 2. 8. 1884 v Maršovicích, zemědělství
– vlastní
Novotná Žoﬁe, dcera, svobodná, nar. 9. 5. 1905 v Maršovicích, zemědělství (Weiner
– Loděnice)
Novotná Anastázie, dcera, svobodná, nar. 16. 4. 1907 v Maršovicích
Novotný Josef, syn, svobodný, nar. 13. 9. 1909 v Maršovicích
Novotná Marie, dcera, svobodná, nar. 2. 12. 1910 v Maršovicích
Novotný Jan, syn, svobodný, nar. 15. 5. 1913 v Maršovicích
Novotný Ferdinand, syn, svobodný, nar. 23. 10. 1915 v Maršovicích
Novotná Cecílie, dcera, svobodná, nar. 6. 8. 1918 v Maršovicích

červenec - říjen

č. p. 54 Jiřikovská Marie
Jiřikovský Antonín, přednosta, ženatý, nar. 29. 10. 1891 v Maršovicích, invalida –
býval zedník
Jiřikovská Marie, manželka, vdaná, nar. 30. 8. 1891 v Maršovicích, zemědělství
– vlastní
Nováček Václav, tchán, vdovec, nar. 15. 6. 1855 v Holubí Zhoři u Velkého Meziříčí,
výměnkář
Nováčková Růžena, švagrová, svobodná, nar. 8. 9. 1896 v Maršovicích, zemědělská
dělnice (J. Caesar – Loděnice)
č. p. 55 Pelikán Josef
Pelikán Antonín, přednosta, ženatý, nar. 14. 1. 1861 v Maršovicích, rolník
Pelikánová Terezie, manželka, vdaná, nar. 14. 12. 1868 v Maršovicích, rolnice
– pomáhá
Novotná Marie, vnučka, svobodná, nar. 16. 7. 1908 v Maršovicích
č. p. 56 Stehlík Jan
Stehlík Jan, přednosta, ženatý, nar. 15. 9. 1857 v Maršovicích, rolník
Stehlíková Marie, manželka, vdaná, nar. 23. 8. 1869 v Budkovicích, rolnice
Stehlík Antonín, syn, svobodný, nar. 8. 5. 1894 v Maršovicích, obuvnictví – tovaryš
Vrbová Marie, nevlastní dcera, svobodná, nar. 10. 9. 1899 v Hrubšicích. domovsky
příslušná do Tasova u Velkého Meziříčí, zemědělská dělnice (J. Kvasnička – rolník/
Maršovice)
č. p. 57 Janíček Karel
Janíček Karel, přednosta, vdovec, nar. 28. 11. 1864 v Maršovicích, zemědělství
(u různých hospodářů)
Janíček Matěj, syn, svobodný, nar. 21. 2. 1899 v Maršovicích, zedník (pracuje
u Julia Novotného – rolníka v Maršovicích)
Janíček Jan, syn, svobodný, nar. 11. 5. 1901 v Maršovicích
č. p. 58 Schallerová Marie
Schallerová Marie, přednostka, vdova, nar. 20. 11. 1861 ve Vlašimi v Čechách, vede
domácnost
Schallerová Božena, dcera, svobodná, nar. 19. 11. 1901 ve Vlašimi, zemědělská
dělnice (J. Weiner – Loděnice)
č. p. 59 Gayer Jan
Gayer Jan, majitel domu, svobodný, nar. 12. 2. 1894 v Maršovicích, rolník
Gayerová Antonie, sestra, svobodná, nar. 13. 6. 1899 v Maršovicích, rolnice
Gayer Robert, bratr, svobodný, nar. 2. 9. 1906 v Maršovicích, zámečnictví – učeň
(Leopold Růžička – Moravský Krumlov)
Gayerová Olga, sestra, svobodná, nar. 15. 7. 1910 v Maršovicích
Oulehla Jan, dědeček, vdovec, nar. 24. 8. 1843 v Maršovicích, výměnkář u vnuka
č. p. 60 Jiřikovský Antonín
Jiřikovský Antonín, přednosta, vdovec, nar. 11. 5. 1848 ve Vedrovicích, zemědělství
vlastní, dříve zedník
Nešpurek Eduard, zeť, ženatý, nar. 8. 1. 1882 v Budkovicích, domovsky příslušný
do Prštic, železniční služba – dělník pro povrchní stavbu (státní dráhy)
Nešpurková Marie, dcera, vdaná, nar. 11. 10. 1883 v Maršovicích, domovsky
příslušná do Prštic, vede domácnost
Nešpurek Karel, vnuk, svobodný, nar. 10. 8. 1906 v Maršovicích, domovsky
příslušný do Prštic, ševcovský učeň (Jan Lang – obuvnický mistr – Maršovice)
Nešpurek Jindřich, vnuk, svobodný, nar. 5. 5. 1910 v Alexovicích, domovsky
příslušný do Prštic
Nešpurek František, vnuk, svobodný, nar. 29. 11. 1911 v Loděnicích, domovsky
příslušný do Prštic
Nešpurková Marie, vnučka, svobodná, nar. 13. 3. 1915 v Šumicích, domovsky
příslušná do Prštic
Nešpurek Antonín, vnuk, svobodný, nar. 9. 4. 1917 v Maršovicích, domovsky
příslušný do Prštic
Nešpurek Eduard, vnuk, svobodný, nar. 27. 6. 1919 v Maršovicích, domovsky
příslušný do Prštic
č. p. 61 Pelikánová Kateřina
Schovanec Tomáš, přednosta domácnosti, ženatý, nar. 21. 12. 1866 v Jezeřanech,
obuvnictví – mistr
Schovancová Julie, manželka, vdaná, nar. 16. 4. 1864 v Maršovicích, vede
domácnost
Titourová Štěpánka, vnučka, svobodná, nar. 14. 4. 1908 v Maršovicích

Petr Eckl
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S krásnými draky nad hlavou …
... jsme se proháněli dva krásné říjnové dny. V mateřské školce měli
„Drakiádu“ 8. října za velké účasti dětí, rodičů, prarodičů, strýců a tet,
ale hlavně krásných draků, kteří se nám vznášeli nad hlavami, dokud
si to pan vítr nerozmyslel a nepřestalo ho bavit foukat. Potom se draci
začali snášet dolů až přistáli na zemi a zpět na oblohu už se jim nechtělo.
Podzim je ale v plném proudu a jistě se mnoho z nich ještě se svými
kamarády do oblak vypraví. Školákům přál vítr 14. října asi tak stejně.
Nejprve, jako by si chtěl všechny dráčky prohlédnout pěkně ve výšce, ale

také si to rozmyslel a tak se i draci školáků postupně snášeli k zemi. Ti
ale měli ještě soutěž o nejkrásnějšího, vlastnoručně vyrobeného draka,
takže se na nás smáli i mračili draci různých barev, dlouhých ocásků
i různých velikostí a děti si za ně odnesly sladké odměny a ti nejlepší
i diplomy. Obě dvě drakiády si můžete prohlédnout ve fotogalerii
na internetových stránkách obce.
Tak, draci, na shledanou za rok!

Plnou parou vpřed do nového školního roku!
S tímto článkem se už někteří z Vás seznámili na webových
stránkách obce. Ale protože ještě hodně občanů, zejména těch starších
přístup k internetu nemá, chtěla bych i je uvést do začátku nového
školního roku.
V pondělí 1. září jsme spolu s panem starostou Petrem Slavíkem
a rodiči prvňáčků slavnostně zahájili školní rok 2014 - 2015. Poprvé se
vydali zasednout do školních lavic Adámek Báca, Viktorek Maděryč,
Jožínek Řezníček, Markétka Hladůvková, Amálka Ivančová, Eliška
Kousalová a Hanička Procházková. Popřejme jim všichni, ať je jejich
vstup do školního života co nejvydařenější!
A opět se jako každoročně o velkých prázdninách upravily prostory
obou budov, aby se zde všichni cítili co nejlépe. V MŠ byly krásně barevně
natřeny šatníkové skříňky a židličky, do jídelny pro velké školáky byly
zakoupeny nové židle k jídelním stolům. Paní učitelky ve školce udělaly
novou výzdobu, zakoupily nový radiomagnetofon a drobné pomůcky
a hračky. Firma pana Musila vyrobila nové obložení topení ve třídě,
nové dřevěné obložení pískoviště a nové učitelské stoly do všech tří
tříd ve škole. Ve škole byla také znovu natřena chodba protiskluzovým
lakem a do 1. třídy byl zakoupen nový koberec.
A teď již k organizaci školního roku. Ve školce je od září zapsáno
19 dětí na celodenní docházku a některé děti by měly nastoupit ještě
během školního roku. Personální obsazení zůstává nezměněno. Vedoucí
paní učitelkou je paní Alena Hamalová a s ní se o děti stará paní učitelka
Jana Ruibarová. Provoz v MŠ byl upraven od 7.00 hod. do 16.00 hod.
Do školních lavic zasedlo 30 žáků. Přivítali jsme také novou mladou
paní učitelku Annu Liškovou z Vedrovic. Od 1. ledna podle nové
vyhlášky musí být všichni učitelé kvalifikovaní, takže paní vychovatelka
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Vinklerová bude od 1. ledna pouze ve školní družině. Paní učitelka
Anna Lišková od začátku školního roku zastupuje paní učitelku Blanku
Heikenwälderovou, která je na pracovní neschopnosti. My všichni jí
i touto cestou přejeme brzký návrat za námi za školní katedru! Všichni
žáci už se na ni moc těší! Paní učitelka Lišková vyučuje 2., 4. a 5. ročník
český jazyk, 2. a 4. ročník matematiku, paní učitelka Květoslava Bílová
vyučuje 1. a 3. ročník český jazyk a 1., 3. a 5. ročník matematiku. Ostatní
předměty mají rozdělené všechny paní učitelky podle ročníků, jak to
nejlépe vyhovuje.
Ve školní družině je zapsáno 25 žáků a stará se o ně paní
vychovatelka Vinklerová a to nově do 16.00 hod. O čisťoučko se nám
starají paní uklízečky Jitka Burjanová ve školce a paní Hana Švrčková
ve škole, která nám i topí. O to, aby nám chutnalo - a to chutná! - se
starají ve školní jídelně paní vedoucí Jana Procházková a kuchařka paní
Jana Smetanová. Ve škole opět probíhá výuka náboženství s panem
Petrem Ecklem a výuka hry na hudební nástroje s panem ředitelem ZUŠ
v Miroslavi Přemyslem Forstem.
Od října již pracují na škole dva zájmové kroužky. Tradiční kroužek
sportovních her vede paní učitelka Bílová, nový kroužek taneční paní
učitelka Lišková. Nabídla se nám na vedení kroužku i paní Ludmila
Vodičková, ale bohužel na základě již zmiňované vyhlášky nemá
kvalifikaci pro práci s dětmi. Mrzí nás to, máme na to svůj názor, ale
bohužel nic nezmůžeme. O dění ve škole vás budeme v průběhu roku
informovat na webových stránkách a v obecním zpravodaji.
Tak to byl v kostce začátek nového školního roku. Doufejme, že
bude pro všechny klidný a úspěšný!
Květoslava Bílová, ředitelka školy
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Společenská
kronika
od 01.07.2014 do 20.10.2014

 Životní jubilea
50 let
Petr Slavík
Dana Novotná
Svatava Hájková
Petr Čáp
Václav Šles
55 let
Dana Svobodová
Vlastimil Matal
60 let
Alena Geyerová
65 let
Emílie Troppová
Milan Pokora
Drahomíra Smetanová

Chasa Jezeřany-Maršovice
Vás srdečně zve na

V. Kácení máje
které se bude konat v sobotu

25. října 2014
od 20.00 hod.

v KD Jezeřany.
K tanci a poslechu bude hrát
DH DRIETOMANKA.
Hlavní cenou
v bohaté tombole je MÁJA.
Občerstvení zajištěno.
Těšit se můžete na
VEČERNÍ PŘEKVAPENÍ

75 let
Anna Procházková
Miloslav Motyčka
85 let
Marie Čápová
Marie Vykoukalová
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší
a pevné zdraví do dalších let.

 Narozené děti
Lukáš Vodička
Anna Gregorová
Kristýna Bednářová
Michal Ulreich
Blahopřejeme rodičům k narození jejich
dítěte a srdečně je vítáme do života v naší
obci.

 Úmrtí
Petr Ramach
Miloslav Ekel
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou
soustrast.

 Pohyb obyvatelstva
Narodily se 4 děti
Přistěhovalo se 7 občanů
Odstěhovalo se 11 občanů
Zemřeli 2 občani
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