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Vážení spoluobčané,
jako každý rok touto dobou si
uvědomujeme, více než kdy jindy, jak ten
čas letí. V neustálém shonu každodenního
života, nemáme kolikrát na nic čas. Občas
je však potřeba se zastavit a nadechnout.
Taková chvíle se nám nabízí právě v této
době, v období adventu. Není příhodnějšího
času pro zklidnění a zamyšlení. Advent je
příprava na Vánoce, nejkrásnější svátky
v roce, svátky klidu a míru. Rovněž Vánoce
nás vybízí, abychom se nad svým životem
zamysleli, abychom se více věnovali svým
rodinám, svým nejbližším, ale abychom
rovněž nezapomínali na ostatní.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
Vám všem a Vašim blízkým, jménem
svým, jménem zastupitelstva obce a všech
pracovníků obce, popřál krásné prožití
Vánočních svátků a vše dobré v novém roce
2015.
Ing. Petr Slavík
starosta

Ze zasedání
zastupitelstva obce
ZÁPIS z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
č. 07/2014 konaného dne 05.11.2014
Ad. 1: Zahájení
Dosavadní starosta obce (PS) zahájil zasedání zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) v 18:10
hod. Přivítal nově zvolené členy ZO a přítomné
spoluobčany a konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno a vyhlášeno, v souladu s § 92
a § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, (dále jen „obecní
zřízení“). Informace o místě, době a navrženém
programu zasedání ZO byla zveřejněna, v souladu s obecním zřízením, na úřední desce obecního úřadu od 27.10.2014, současně způsobem
umožňující dálkový přístup (na „elektronické
úřední desce“) a způsobem v místě obvyklým,
hlášením v místním rozhlase. Nově zvolení
členové ZO obdrželi pozvánku elektronickou
poštou.
PS dále konstatoval přítomnost nadpoloviční většinu členů ZO a podle § 92 odst.
3 obecního zřízení je zasedání ZO usnášeníschopné. Je přítomno 9 členů ZO.

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 (PS), Radek Šles (RŠ), Miroslav Ulreich (MU).
Složení slibu členy ZO
Již před zahájením zasedání bylo členům
ZO (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon o volbách“).

Dne 15.10.2014 rezignoval na mandát
člena ZO Ing. Petr Šťastný z důvodu neslučitelnosti funkcí podle § 5 odst. 2 zákona o volbách.
Podle § 65 odst. 1 zákona o volbách uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu obce, nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník
z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí
podle § 45 odst. 5 zákona o volbách, a to dnem
následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu. Náhradníkem, který nastoupil na uprázdněný mandát den 16.10.2014 byl Radek Šles
st., který byl o této skutečnosti vyrozuměn,
ale i on dne 03.11.2014 rezignoval na mandát
člena ZO. Dalším náhradníkem, který nastoupil na uprázdněný mandát dne 04.11.2014 je
Radek Šles ml., který rovněž obdržel osvědčení
o zvolení členem zastupitelstva obce.
PS v souladu s § 69 odst. 2 obecního zřízení
vyzval přítomné členy ZO ke složení slibu. Před
složením slibu je upozornil, že odmítnutí složit
slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona o volbách).
Složení slibu proběhlo tak, že PS přečetl
slib stanovený v § 69 odst. 2 obecního zřízení
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů
a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“
a podpisem na připraveném archu (Slib člena
zastupitelstva obce).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit
slib ani nesložil slib s výhradou.
Ad. 2: Schválení programu
PS seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům ZO
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. Členům ZO a přítomným občanům byla
dána možnost se k návrhu programu vyjádřit.
ZO nemělo k programu žádné připomínky
ani návrhy na doplnění a program schválilo.
Usnesení č. 01/07/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje následující program ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
č. 07/2014

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Zahájení
Schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Volba starosty a místostarosty
a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva obce vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
b) určení
způsobu
volby
starosty
a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva obce
Dotace od Jihomoravského kraje na hospodaření v lesích
Příspěvek na financování nadstandardu
systému IDS JMK v roce 2015

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

9. Diskuse
10. Ukončení
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

členům ZO a občanům za projevenou důvěru
a uvedl, že bude pokračovat v dosavadní práci
ve prospěch občanů obce a zmínil se o hlavních
úkolech, které nás čekají v následujícím období.

Ad. 3: Určení ověřovatelů zápisu
a zapisovatele
PS navrhl jako ověřovatele zápisu SH a RŠ
a jako zapisovatele určil BS. Členům ZO a přítomným občanům byla dána možnost se k návrhu vyjádřit.
ZO nemělo k navrženým ověřovatelům připomínky ani žádné protinávrhy a schválilo je.

d) volba místostarosty
Starosta vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci starosty, sám na místostarostu
navrhl Mgr. Bohuslava Slavíka. Nebyly podány
další návrhy.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
ZO zvolilo místostarostu.

Usnesení č. 02/07/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu z ustavujícího
zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 07/2014 Mgr. Svatavu Hájkovou a Radka Šlese.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 04: Volba starosty a místostarosty

a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva obce vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
PS navrhl, aby funkce starosty obce byla
vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71
obecního zřízení. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Členům ZO a přítomným občanům byla dána
možnost se k návrhu vyjádřit.
ZO nemělo připomínky a návrh schválilo.
Usnesení č. 03/07/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje, že pro výkon funkce starosty bude
člen zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

b) určení
způsobu
volby
starosty
a místostarosty
PS konstatoval, že nestanoví-li ZO jinak,
probíhá volba starosty a místostarosty veřejně
hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí
schválit ZO a proto vyzval členy ZO k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
Žádné návrhy nebyly podány.
PS uvedl, že volba starosty a místostarosty
bude veřejná. Upozornil, že nejdříve bude volen
starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech
bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi,
přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
c) volba starosty
PS vyzval členy ZO k podávání návrhů
na funkci starosty. Byly podány následující
návrhy: SH navrhla zvolit do funkce starosty
Ing. Petra Slavíka, žádné další návrhy nebyly
podány.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
ZO zvolilo starostu.
Usnesení č. 04/07/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
volí starostou obce Ing. Petra Slavíka.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Po volbě pokračoval ve vedení jednání
ZO PS (dále jako „starosta“), který poděkoval
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Usnesení č. 05/07/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice volí místostarostou obce Mgr. Bohuslava
Slavíka.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

BS poděkoval členům ZO a občanům
za projevenou přízeň v komunálních volbách.
Vyjádřil se, že svou funkci bude vykonávat
svědomitě v součinnosti se starostou obce jako
v uplynulém volebním období.
Ad.05: Zřízení finančního a kontrolního
výboru

a) určení počtu členů ﬁnančního a kontrolního výboru
Starosta informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor podle § 117 odst. 2
a § 84 odst. 2 písm. l) obecního zřízení, neboť
funkční období výborů předchozího ZO zaniklo spolu se zánikem původního ZO. Počet členů
výboru musí být lichý (§ 117 odst. 3 obecního
zřízení), přičemž finanční a kontrolní výbor
musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 obecního zřízení). Členy výboru mohou být členové
zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou
výboru může být jen člen ZO (§ 117 odst. 4
obecního zřízení). Členy kontrolního nebo
finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové
a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1
obecního zřízení).
Starosta navrhl, aby ZO zřídilo finanční
výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich
bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
ZO zřízení výborů schválilo.
Usnesení č. 06/07/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje zřízení finančního a kontrolního výboru, které budou tříčlenné.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

b) volba předsedy ﬁnančního výboru
Starosta vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
PE navrhl na předsedu finančního výboru
Ing. Jana Slavíka. Nebyly podány další návrhy.
Před hlasováním byla dána možnost členům
ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
ZO zvolilo předsedu finančního výboru.
Usnesení č. 07/07/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
volí předsedou finančního výboru Ing. Jana
Slavíka.
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Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

c) volba předsedy kontrolního výboru
Starosta vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
RP navrhl na předsedu kontrolního výboru
Milana Hamalu, MH navrhl za předsedu Radka
Podhrázkého, starosta podpořil návrh, který
podal RP. Další návrhy nebyly podány. Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo. Nejdříve bylo hlasováno o návrhu, který podal RP.
ZO zvolilo předsedu kontrolního výboru.
Usnesení č. 08/07/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
volí předsedou kontrolního výboru Milana
Hamalu.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 1 (MH) se zdržel

d) volba členů ﬁnančního výboru
Starosta vyzval členy ZO k podávání návrhů na členy finančního výboru, byly podány
následující návrhy:
MH navrhl Radka Podhrázkého, starosta
navrhl Miroslava Ulreicha a JS navrhl na člena
finančního výboru Ing. Marka Světlíka, Ph.D..
Před hlasováním byla dána možnost členům
ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Starosta předložil návrh usnesení volby členů FV v pořadí jak byli navrženi. ZO schválilo
až druhý návrh předloženého usnesení.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
volí členy finančního výboru Radka Podhrázkého a Miroslav Ulreicha.
Hlasování:
4 (MH, SH, RS, MU) pro – 0 proti – 5 (PE,
RP, BS, JS, PS) se zdrželo
Usnesení nebylo přijato.
Usnesení č. 09/07/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
volí členy finančního výboru Ing. Marka Světlíka, Ph.D. a Miroslava Ulreicha.
Hlasování:
6 (PE, BS, JS, MU, RP) pro – 1 (MH) proti
- 2 (SH, RS) se zdrželi

e) volba členů kontrolního výboru
Starosta vyzval členy ZO k podávání návrhů na členy kontrolního výboru, byly podány
následující návrhy:
MH navrhl Mgr. Petra Eckla a starosta navrhl Radka Podhrázkého. Před hlasováním byla
dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
ZO členy KV zvolilo.
Usnesení č. 10/07/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
volí členy kontrolního výboru pana Mgr. Petra
Eckla a Radka Podhrázkého
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 1 (RP) se zdržel
Ad. 06: Rozhodnutí o odměnách za výkon
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
obce
Starosta navrhl, aby neuvolněným členům
ZO byla v souladu s § 72 obecního zřízení a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za vý-
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kon funkce členům zastupitelstev, v platném
znění, poskytována měsíční odměna ve výši
250,-Kč, a to ode dne složení slibu člena zastupitelstva obce, měsíční odměnu předsedům
jednotlivých výborů ve výši 500,-Kč a odměnu
členům výborů ve výši 250,-Kč a to ode dne
zvolení za předsedy či člena výboru. V souladu
s § 77 odst. 3 písm. b) obecního zřízení bude
členovi ZO poskytnuta měsíční odměna až
do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce.
Dále navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2 obecního
zřízení) ve výši 4.800,-Kč.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Členy ZO nebyly podány žádné návrhy, žádné stanovisko sděleno nebylo.
Následně byly předloženy starostou návrhy
usnesení, které ZO schválilo.
Usnesení č. 11/07/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje odměnu za výkon funkce neuvolněnému členu zastupitelstva obce ve výši 250,-Kč
ode dne složení slibu člena zastupitelstva obce.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 12/07/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje, že neuvolněnému členu zastupitelstva obce bude poskytována odměna za výkon
funkce předsedy výboru zastupitelstva obce
ve výši 500,-Kč a odměna za výkon funkce člena výboru zastupitelstva obce ve výši 250,-Kč,
s tím, že odměna bude poskytována ode dne
zvolení za předsedu nebo člena výboru.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 13/07/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje, že při souběhu výkonu několika
funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva obce poskytne jako součet zastupitelstvem obce stanovených odměn za jednotlivé
funkce.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 14/07/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje, že neuvolněnému členu zastupitelstva obce bude poskytována odměna za výkon
funkce místostarosty ve výši 4.800,-Kč, ode
dne zvolení do funkce místostarosty.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 07: Dotace od Jihomoravského kraje
na hospodaření v lesích
V květnu 2014 podala obec žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2014, na realizaci projektu
„Výchova lesních porostů - prořezávka “, jejímž
předmětem bylo provedení prořezávky 0,47 ha
lesa „Sekery“ , na pozemku p.č. 1450/2, v k.ú.
Maršovice. O poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 13.
zasedání konaném dne 18.09.2014 usnesením
č. 1352/14/Z13, ve výši 2.350,-Kč a byla vyhotovena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 026415/14/OŽP.
Starosta navrhl dotaci přijmout a schválit
smlouvu o poskytnutí dotace. Před hlasováním
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byla dána možnost členům ZO a přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
ZO přijetí dotace a smlouvu schválilo.
Usnesení č. 15/07/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje přijetí neinvestiční dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2014 v rámci Pravidel pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích
v Jihomoravském kraji 2013-2019 na realizaci
projektu „Výchova lesních porostů – prořezávka“, ve výši 2.350,-Kč.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 16/07/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, ag.č. 026415/14/
OŽP, v rámci Pravidel pro poskytování finanční
podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 08: Příspěvek na financování
nadstandardu systému IDS JMK v roce 2015
V rámci zajištění financování systému
IDS JMK ZO schválilo na svém zasedání č.
08/2014 dne 12.12.2013 svým usnesení č.
27/08/2013 zajištění nadstandardu dopravní
obslužnosti IDS JMK na lince 446 (Moravský
Krumlov – Loděnice), spoje 14 a 15, v roce
2014, za 21.672,-Kč. Uvedené spoje zkvalitňují
dopravní obslužnost zejména pro děti, studenty, pedagogy a pracující naší obce, dojíždějící
do Loděnic (popř. Pohořelic) a Moravského
Krumlova. Na základě sdělení společnosti
KORDIS JMK, a.s., která zajišťuje koordinaci
IDS JMK, by měla být spoluúčast na nadstandardu v roce 2015 pro obec 21.065,-Kč.
Starosta uvedl, že je potřeba rozhodnout
o financování nadstandardu i v roce 2015 a navrhl financování nadstandardu schválit. Před
hlasováním byla dána možnost členům ZO
a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
RP se dotázal, zda tento spoj jezdí i o prázdninách, na to starosta uvedl, že spoj jezdí pouze
ve školní dny.
ZO financování nadstandardu schválilo.
Usnesení č. 17/07/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje financování systému IDS JMK mezi
Obcí Jezeřany-Maršovice a Jihomoravským
krajem za účelem zajištění nadstandardu
dopravní obslužnosti IDS JMK na lince 446
(Moravský Krumlov – Loděnice) pro rok 2015
ve výši 21.065,-Kč.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 09: Diskuse
V diskusi zaznělo:
RP se dotázal, jak pokračuje oprava ,,Pérka“
a dále navrhl, aby byl proveden průzkum dešťové kanalizace na Pérkách kamerou, aby se zjistil
její skutečný stav.
Starosta uvedl, že byl zvažován navržený
způsob provedení a doposud se nepodařilo
domluvit termín zapůjčení potřebné techniky,
zároveň je jednáno o uskutečnění opravy co
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nejdříve. Rovněž starosta přislíbil zjistit, popř.
realizovat kamerovou prohlídku kanalizace.
Pan František Berger uvedl, s odkazem
na uplynutí 100 let od začátku 1. světové války,
že obec má morální dluh vůči svým 16-ti občanům z Maršovic, kteří v této válce padli a doposud nemají svůj pomník, jaký byl, na památku
padlých, postaven v Jezeřanech.
Starosta uvedl, že o tomto mluvil dříve
na zasedání ZO Mgr. Petr Eckl a že by se tímto
ZO mohlo v budoucnosti zabývat.
Ad. 10: Závěr
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným občanům za účast a ukončil zasedání
v 19:00 hod.
Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Svatava Hájková v.r.
Radek Šles v.r.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 08/2014
konaného dne 11.12.2014
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva
obce (dále jen „ZO“) v 18:10 hod. Přivítal členy ZO a přítomné spoluobčany a konstatoval,
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. Informace o místě, době a navrženém programu zasedání ZO byla zveřejněna,
v souladu s obecním zřízením, na úřední desce
obecního úřadu od 03.12.2014, současně způsobem umožňující dálkový přístup (na „elektronické úřední desce“) a způsobem v místě obvyklým, hlášením v místním rozhlase. Členové
ZO obdrželi svolání zasedání ZO elektronickou
poštou.
Starosta dále konstatoval přítomnost nadpoloviční většinu členů ZO a podle § 92 odst.
3 obecního zřízení je zasedání ZO je usnášeníschopné. Je přítomno 9 členů ZO.
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), Radek Šles
(RŠ), Miroslav Ulreich (MU).
Ad. 1: Úvod, zahájení
Starosta seznámil ZO s programem zasedání ZO a zároveň předložil návrh na doplnění
bodů 15. a 16. programu:
15. Zřízení věcného břemene - Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN014330030704/ 001, s E.ON Distribuce, a.s.
(stavba „Jezeřany-Maršovice, Bíla: NN přip.
kab.“)
16. Odpadové hospodářství
a zněny označení dalších bodů
- 17. Diskuse, 18. Ukončení
ZO nemělo k doplnění programu žádné připomínky a doplněný program schválilo.
Usnesení č. 01/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje následující program Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 08/2014
1. Zahájení (program, určení zapisovatele
a ověřovatelů, námitky proti zápisu)
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2. Žádosti občanů a organizací Pavel Čáp Žádost o prodej obecního pozemku
3. Zřízení kulturního výboru
a) volba předsedy kulturního výboru
b) volba členů kulturního výboru
4. Dotace od Jihomoravského kraje na akci
„Výdaje na zabezpečení akceschopnosti
JSDH obce na rok 2014“
5. Veřejná zakázka „Projekční práce IS - II.
etapa“
6. Dodatek ke Smlouvě o energetickém poradenství se společností Energie pod
kontrolou
7. Splašková kanalizace
8. Rozpočet obce pro rok 2015
9. Rozpočtový výhled na období 2016 až 2017
10. Rozpočtové opatření č. 7/2014, 8/2014
a 9/2014
11. Inventarizace majetku a závazků obce
za rok 2014
12. Vnitřní směrnice obce
13. Plnění usnesení z minulých zasedání ZO
14. Zprávy - starosta (předsedové výborů)
15. Zřízení věcného břemene - Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330030704/
001, s E.ON Distribuce, a.s. (stavba „Jezeřany-Maršovice, Bíla: NN přip. kab.“)
16. Odpadové hospodářství
17. Diskuse
18. Ukončení
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Starosta konstatoval, že zápis a výpis
usnesení z minulého zasedání ZO byly vyvěšeny na úřední desce ve dnech 15.11.2014 až
01.12.2014 a byl řádně ověřen. Členové ZO neměli vůči tomuto zápisu žádné námitky.
Jako zapisovatele určil BS a jako ověřovatele navrhl PE a RP.
ZO nemělo připomínky a ověřovatele
schválilo.
Usnesení č. 02/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 08/2014 Mgr. Petra Eckla a Radka
Podhrázkého.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 02: Žádosti občanů a organizací
Pavel Čáp - Žádost o prodej obecního
pozemku
Žadatel Pavel Čáp, bytem Jezeřany-Maršovice 9, žádá o odprodej části obecního pozemku
p.č. 1491/2, v k.ú. Jezeřany, na stavbu garáže.
Uvedená část pozemku sousedí s pozemkem
p.č. st. 5/1 na kterém stojí rodinný dům žadatele. S ohledem na současný stav je možné
schválit záměr prodat odpovídající část uvedeného pozemku.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Členy ZO nebyly podány žádné návrhy, žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 03/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr obce prodat nemovitý majetek - část pozemku p.č. 1491/2, ostatní plocha,
o výměře cca 40 m2, v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Ad. 03: Zřízení kulturního výboru
a) volba předsedy kulturního výboru
b) volba členů kulturního výboru

V souladu s ustanovení § 117 odst. 1 obecního zřízení může ZO zřídit jako své organizační a kontrolní orgány výbory. Vedle finančního
a kontrolního výboru pracoval v naší obci i výbor kulturní. Kulturní výbor bude organizovat
některé kulturní a společenské akce v naší obci
a spolupracovat s ostatními společenskými organizacemi a spolky.
Starosta navrhl, aby kulturní výbor byl
tříčlenný, jako předsedu navrhl PE a členy SH
a RŠ.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Členy ZO nebyly podány žádné návrhy, žádné stanovisko sděleno nebylo.
ZO následně schválilo návrhy starosty.
Usnesení č. 04/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje zřízení kulturního výboru, který
bude tříčlenný.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 05/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
volí předsedou kulturního výboru Mgr. Petra
Eckla.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 1 (PE) se zdrželo
Usnesení č. 06/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
volí členy kulturního výboru Mgr. Svatavu Hájkovou a Radka Šlese.
Hlasování:
6 (PS,BS,MU,PE,RP,MH) pro – 0 proti – 3
(SH,JS,RS) se zdrželo
Ad. 04: Dotace od Jihomoravského
kraje na akci „Výdaje na zabezpečení
akceschopnosti JSDH obce na rok 2014“
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
na svém 13. zasedání schválilo poskytnutí
dotace pro jednotky SDH v rámci programu
„Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH
obce na rok 2014“, kdy obci bude poskytnuta
dotace ve výši 1.600,-Kč na odbornou přípravu
členů Jednotky SDH a byly nám zaslán návrh
smlouvy o poskytnutí dotace. Školení se zúčastnili dva členové Jednotky SDH a byla jim
realizována náhrada ušlého výdělku v celkové
výši 3.528,-Kč.
Starosta uvedl, že je potřeba dotaci přijmout a schválit smlouvu o poskytnutí dotace.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Členy ZO nebyly podány žádné návrhy, žádné stanovisko sděleno nebylo.
ZO přijetí dotace a smlouvu schválilo.
Usnesení č. 07/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2014“ na výdaje za odbornou přípravu členů Jednotky SDH,
ve výši 1.600,-Kč.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Usnesení č. 08/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 027892/14/
OKH, jejímž předmětem je poskytnutí dotace
„Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH
obce na rok 2014“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 05: Veřejná zakázka „Projekční
práce IS - II. etapa“
Na základě usnesení ZO č. 34/06/2014 ze
dne 18.09.2014 bylo uskutečněno výběrové
řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s oslovením „Projekční práce IS – II. etapa“, jejímž předmětem je provedení dodávky
projektové dokumentace inženýrských sítí
k RD v lokalitě Za kostelem (II. etapa). Výzva
byla zveřejněna na ÚD ve dnech 11.11.2014
až 28.11.2014 a rovněž na Profilu zadavatele.
Následně se uskutečnilo otvírání obálek. Svou
nabídku zaslalo šest zájemců a nejvýhodnější
nabídku předložila společnost INGAS, s.r.o.,
Marie Hübnerové 1704/58, 621 00 Brno.
Starosta ZO předložil Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, ze které vyplývá, že
nejvýhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou předložila společnost INGAS, s.r.o., Marie Hübnerové 1704/58, 621 00 Brno a může
s ním být uzavřena smlouva o dílo.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Členy ZO nebyly podány žádné návrhy, žádné stanovisko sděleno nebylo.
ZO zprávu a smlouvu schválilo.
Usnesení č. 09/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu s oslovením „Projekční práce IS – II.
etapa“, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek předložené starostou, jako nejvýhodnější nabídku společnosti INGAS, s.r.o.,
Marie Hübnerové 1704/58, 621 00 Brno,
IČ: 25515969,
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 10/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu s oslovením „Projekční práce IS – II.
etapa“ návrh smlouvy o dílo předložené vítězným uchazečem společností INGAS, s.r.o.,
Marie Hübnerové 1704/58, 621 00 Brno,
IČ: 25515969, jejímž předmětem je provedení dodávky projektové dokumentace inženýrských sítí k RD v lokalitě Za kostelem (II. etapa), za cenu 117.370,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 06: Dodatek ke Smlouvě
o energetickém poradenství se společností
Energie pod kontrolou
Společnost Energie pod kontrolou, obecně
prospěšná společnost, (dále jen „EPK“), na základě Smlouvy o energetickém poradenství
a správě odběrných míst a odběrných zařízení
pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu ze dne 28.02.2013, realizuje správu všech
odběrných míst elektrické energie a plynu pro
Obec Jezeřany-Maršovice, včetně příspěvkové
organizace ZŠaMŠ.
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Dodatek ke smlouvě, který je předkládán
ZO upravuje uvedený smluvní vztah, zejména
snižuje poplatek za správu odběrných míst, řeší
transparentnost nákupů v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek, nákup komodit
dle cenového vzorce a způsob oznámení ceny,
platební podmínky při předčasném ukončení
smlouvy a délku trvání smlouvy na dobu určitou do 31.12.2019. Zároveň je ZO předkládán
Komentář k dodatku od společnosti EPK.
Starosta rovněž ZO předložil od EPK Oznámení o cenách energie pro období 01.01.2015
do 31.12.2015 a uvedl, že je důležité, aby
všechny kroky byly v souladu s právními předpisy a uzavření dodatku bylo pro obec výhodné
a navrhl dodatek schválit.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Členy ZO nebyly podány žádné návrhy, žádné stanovisko sděleno nebylo.
ZO dodatek schválilo.
Usnesení č. 11/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Dodatek ke Smlouvě o energetickém
poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie
a zemního plynu ze dne 28.02.2013, mezi obcí
a společností Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost, Brněnská 3883/48,
695 01 Hodonín, IČ: 29283272, jehož předmětem je úprava smluvního vztahu.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 07: Splašková kanalizace
Ve věci veřejné zakázky na stavební práce
„Jezeřany-Maršovice – kanalizace“ byl starostou obce podepsán Dodatek č. 2 Smlouvy
o dílo mezi obcí a společností IMOS Brno, a.s.
ohledně dodatečných prací řešící kolizní místo
při výstavbě stoky A, což představuje překonání úseku mezi šachtami Š4 a SŠ4, bezvýkopovou technologií. Schválením uvedeného dodatku bude stvrzen podpis starosty, který byl
ve věci oprávněn jednat v souladu s usnesením
č. 23/05/2014, kdy ho ZO pověřilo a uložilo
ve věci stavby jednat a rozhodnout ohledně
změn stavby, které vyplynou v průběhu stavby.
Jedná se o dílčí úpravy v realizaci stavby podle
změnového listu schváleného SFŽP.
Dále starosta informoval ZO, že dne
29.10.2014 podal na SFŽP Žádost o snížení
meziročního reálného nárůstu cen stočného
z 5 % na 2 % u projektu „Jezeřany-Maršovice – kanalizace“ a přípisem ze dne 28.11.2014
SFŽP zaslal obci Stanovisko k žádosti, s tím, že
žádosti vyhověl a ve finanční analýze upravil
nárůst cen na 2%.
Na základě zápisů z kontrolních dnů, které jsou ZO předkládány, je zřejmé, že do konce listopadu 2014 bylo prostavěno celkem
32.096.556,88 Kč, což představuje cca 83 %.
V současné době byla SFŽP akceptována 3. žádost o platbu, do které jsou zahrnuty i faktury
dodavatele za říjen a listopad. Zároveň na tyto
platby bude čerpán úvěr od ČS, a.s. s tím, že
z poskytnutého úvěru ve výši 7,7 mil. Kč bude
vyčerpáno 4.645.000,-Kč. Z vlastních zdrojů
obec z celkových výdajů akce vydala celkem
4.004.612,-Kč, na spoluúčast na výstavbu ČOV
Loděnice celkem 2.248.585,-Kč.
V současné době, ve spolupráci s projektantem jsou oslovování vlastníci jednotlivých
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nemovitostí, aby svým podpisem vyslovili souhlas se stavbou domovních přípojek a mohly
být dokončeny projekty.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Členy ZO nebyly podány žádné návrhy, žádné stanovisko sděleno nebylo.
ZO dodatek schválilo.
Usnesení č. 12/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (č.
zhotovitele 2013 059 01/0750/13/VHS a DS)
ze dne 14.11.2014, mezi obcí a společností
IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno,
IČ: 25322257, jehož předmětem jsou dodatečné práce řešící kolizní místo při výstavbě stoky
A, což představuje čerpání prostředků rozpočtové rezervy ve výši 262.688,02 Kč.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 08: Rozpočet obce pro rok 2015
Návrh rozpočtu obce pro rok 2015, včetně důvodové zprávy, byl ve dnech 19.11.2014
až 11.12.2014 zveřejněn na úřední desce
obecního úřad a na elektronické úřední desce
umožňující dálkový přístup. Návrh byl rovněž
předložen finančnímu výboru. Ze strany občanů nebyly vzneseny k návrhu rozpočtu žádné
konkrétní návrhy či připomínky. Rozpočet pro
rok 2015 je schodkový s tím, že příjmy jsou
rozpočtovány ve výši 22.259.400,-Kč, výdaje ve výši 30.774.200,-Kč a hlavním úkole je
dokončení realizace splaškové kanalizace, podrobnější odůvodnění je uvedeno v důvodové
zprávě, která je přílohou návrhu rozpočtu.
Starosta navrhl následující změny a doplnění rozpočtu:
příjmy - upřesnění JMK příspěvku na výkon státní správy z 135.000,-Kč na 316.400,Kč, pol. 4112 …………............... ..136.400,-Kč,
výdaje - s ohledem na předpokládané
žádosti, navýšení dotace z rozpočtu obce ze
150.000,-Kč na 200.000,-Kč, par. 6171 pol.
5229 …………................………... 200.000,-Kč.
JS, jako předseda finančního výboru FV,
seznámil ZO s usnesením FV, kdy FV rovněž
doporučil ZO navýšení částky na dotace z rozpočtu obce ze 150.000,-Kč na 200.000,-Kč a doporučil schválení rozpočtu obce pro rok 2015
s uvedenou změnou.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Členy ZO nebyly podány žádné návrhy, žádné stanovisko sděleno nebylo.
ZO vyslovilo souhlas s navrženými změnami a rozpočet schválilo.
Usnesení č. 13/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje schodkový Rozpočet obce pro rok
2015.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 09: Rozpočtový výhled na období
2016 až 2017
Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem obce sloužícím pro střednědobé finanční
plánování rozvoje jeho hospodářství. Je sestaven se na základě uzavřených smluvních vztahů
a přijatých závazků na dobu 2 let následujících
po roce, na který se sestavuje roční rozpočet,
tedy od roku 2016 do roku 2017.
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V předloženém rozpočtovém výhledu
je zobrazen rok 2015 (dle návrhu rozpočtu)
a v následujících letech, s ohledem na dokončení výstavby splaškové kanalizace, je zde
zahrnuto splácení poskytnutých úvěrů a půjček. V příjmové oblasti jsou nejvýznamnějším
a rozhodujícím příjmem obce, a nadále budou,
daňové příjmy, které představují cca 95 % všech
příjmů. Ve výdajích připadá na běžné výdaje,
které jsou určené zejména na zabezpečení chodu obce (cca 75 %) a představují provoz obecních budov, nákup materiálu a všech energií,
veřejné osvětlení, údržbu veřejných prostranství, místních komunikací a chodníků a rovněž
platy zaměstnanců a odměny zastupitelům,
10 % bude představovat splátky úvěrů a půjček
a cca 15 % představují kapitálové (investiční)
výdaje, které bude možno v jednotlivých letech
investovat do rozvoje obce.
Výdaje na úhradu úvěru a půjček budou
v následujících letech ve výši - úvěr od ČS, a.s.
(splácení od 20.11.2015) splátka cca 49.359,Kč měsíčně (cca 600.000,-Kč ročně), půjčka
od SFŽP (splácení od 31.03.2016) splátka
53.106,-Kč, čtvrtletně (cca 213.000,-Kč ročně),
půjčka VaK Znojemsko (splácení od roku 2016)
splátka 215.000,-Kč ročně, a vratka dotace
JMK (k 31.12.2017) cca 1.541.000,-Kč. Právě
s ohledem na vratku dotace JMK je i hotovost
běžného roku v roce 2017 záporná, což předpokládá mít tyto finanční prostředky k dispozici
v rámci rozpočtů let předcházejících.
Starosta uvedl, že rozpočtový výhled byl
předložen i FV a navrhl, aby ZO vzalo rozpočtový výhled na vědomí.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Členy ZO nebyly podány žádné návrhy, žádné stanovisko sděleno nebylo.
ZO vzalo rozpočtový výhled na vědomí.
Usnesení č. 14/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
bere na vědomí Rozpočtový výhled na období
2016 až 2017.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 10: Rozpočtové opatření č. 7/2014,
8/2014 a 9/2014
Rozpočtové opatření upravuje příjmy
a výdaje rozpočtu pro rok 2014, které nebyly
v rozpočtu vůbec nebo nebyly dostatečně finančně zohledněny. S ohledem na aktuální potřebu provádět změny v rozpočtu a v souladu
s usnesením č. 16/07/2013, kdy ZO pověřilo
starostu provádět rozpočtová opatření ve své
kompetenci.
Rozpočtové opatření č. 7/2014, schválené
starostou dne 30.09.2014, upravuje zejména
výdaje na volby do ZO a Senátu, nákup služeb
a pohonných hmot na údržbu veřejné zeleně.
Rozpočtové opatření č. 8/2014, schválené
starostou dne 31.10.2014, upravuje zejména navýšení příjmů z DPPO, navýšení záloh
na energie za pronájem VÚB a úroků na běžném účtu, ve výdajích zvýšené náklady na sběr
nebezpečného a velkoobjemového odpadu, odměny a stravné členům OVK a náklady dohody
ohledně právních služeb.
Rozpočtové opatření č. 9/2014, schválená
starostou dne 30.11.2014, upravuje zejména
navýšení příjmů za pronájem obecních pozemků a přijetí dotace od JMK pro JSDH, ve výda-
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jích PHM pro údržbu veřejné zeleně, materiál
do knihovny, pořízení nového programového
vybavení na evidenci majetku a další drobné
úpravy.
Rozpočtové opatření č. 10/2014, provede
starosta, protože do konce roku 2014 může dojít ještě k některým příjmům a výdajům, které
nejsou v rozpočtu dostatečně zohledněny a zároveň bude potřeba vyrovnat rozpočtové příjmy a výdaje dle skutečného stavu. Pověřením
starosty provedením RO č. 10/2014, bude možno schválit rozpočtové opatření, které bude
nad rámec kompetence starosty (usnesení č.
16/07/2013) a bude naplněn požadavek vyrovnaných rozpočtových příjmů a výdajů. Rozpočtové opatření starosta předloží ZO na prvním
zasedání ZO v roce 2015.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Členy ZO nebyly podány žádné návrhy, žádné stanovisko sděleno nebylo.
ZO jednotlivá rozpočtová opatření vzalo
na vědomí a schválilo je.

bere na vědomí Příkaz k provedení inventarizace v roce 2014 a Plán inventarizace na rok
2014, s tím že v souladu s těmito dokumenty
bude provedena inventarizace majetku a závazků obce za rok 2014.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 15/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 7/2014,
schválené starostou v jeho kompetenci.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 12: Vnitřní směrnice obce
Vnitřní směrnice obce představují stanovení pravidel, organizace, podmínek, povinností,
odpovědnosti a pravomocí v chodu obce, obecního úřadu a jejich smyslem je aplikace zákonných předpisů na konkrétní podmínky. V rámci
vnitřního chodu obce a revize obecních směrnic, jsou tyto postupně novelizovány a upravovány a proto jsou ZO předkládány ke schválení
Směrnice č. 1/2014 o poskytování cestovních
náhrad (dle § 84 odst. 2 písm. t) obecního zřízení má ZO právo stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva, což je upraveno v předkládané směrnici)
a Směrnice č. 2/2014 o poskytování stravování.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
JS upozornil chybné znění v čl. 8 odst. 2
směrnice o cestovních náhradách, na základě
tohoto upozornění byl návrh opraven.
ZO směrnice schválilo.

Usnesení č. 16/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2014,
schválené starostou v jeho kompetenci.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 20/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Směrnici č. 1/2014 o poskytování
cestovních náhrad.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 17/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2014,
schválené starostou v jeho kompetenci.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 21/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Směrnici č. 2/2014 o poskytování
stravování.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 18/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje starostu jako odpovědnou osobu
ke schválení Rozpočtového opatření č. 10/2014
a to v případě pokud uvedené rozpočtové opatření bude nad rámec kompetence starosty
(usnesení č. 16/07/2013).
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 13: Plnění usnesení z minulých
zasedání ZO
Jednotlivá usnesení z minulého zasedání
ZO byla splněna a na doplnění starosta uvedl:
Plnění usnesení ze zasedání ZO č. 06/2014

Ad. 11: Inventarizace majetku
a závazků obce za rok 2014
Je potřeba provést inventarizace majetku
a závazků obce za rok 2014 a to v souladu se
zákonem o účetnictví, prováděcí vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků a směrnicí obce
pro provedení inventarizace majetku. Inventarizace bude provedena členy zastupitelstva
obce ve složení jednotlivých inventarizačních
komisí a v termínech stanovených na základě
Příkazu k provedení inventarizace v roce 2014
a Plánu inventarizace na rok 2014, který starosta dal ZO na vědomí.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Členy ZO nebyly podány žádné návrhy, žádné stanovisko sděleno nebylo.
ZO vzalo inventarizaci na vědomí.
Usnesení č. 19/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
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Žádosti občanů a záměry obce
V předchozích měsících ZO schválilo záměru prodeje resp. směny obecních pozemků, které však doposud nebyly realizovány. Starosta
uvedl, že těmito záležitostmi by se ZO mohlo
zabývat na prvním zasedání ZO v roce 2015.
Prodej obecního majetku
Kupní smlouva ohledně pozemků pod trafostanicemi byla podepsána dne 23.09.2014
a ze strany společnosti E.ON Distribuce, a.s.
dne 06.10.2014. Vklad do katastru nemovitostí byl proveden dne 12.11.2014, s právními
účinky k 15.10.2014, kupní cena 3.767,-Kč byla
uhrazena dne 11.12.2014.
Směnné smlouvy
Jednotlivé směnné smlouvy týkající se pozemků v Sekerách a Šlesové zmole byly postupně podepisovány a u většiny již byl proveden
vklad do katastru nemovitostí. Pouze v jednom
případě doposud smlouva podepsána nebyla.
Pronájem zemědělských pozemků
Dne 08.10.2014 podepsán dodatek k nájemní smlouvě se společností AGROSPOL spol.
s r.o., nájemné již bylo uhrazeno.

duben - červen

Pachtovní smlouva s panem Miroslavem
Vlčkem ještě podepsaná nebyla, upřesňuje se
skutečně obdělávaná výměra pronajímaných
pozemků.
Dotace JMK
Smlouva o poskytnutí dotace ohledně
výzbroje a výstroje pro Jednotku SDH byla
podepsána dne 23.09.2014 a ze strany JMK
dne 16.10.2014. Dne 23.10.2014 byla částka 20.000,-Kč zaslána na účet obce, následně
místostarosta ve spolupráci s velitelem JSDH
objednali požadovanou výstroj a výzbroj u vybraného dodavatele a v současné době je realizováno dodání zboží.
Osvětlení VSH
Smlouva o dílo byla podepsaná dne
24.09.2014, práce byly realizovány v měsíci říjnu a dne 06.11.2014 bylo dílo předáno.
Dne 01.10.2014 byla vyhotovena žádost
na trvalé připojení k distribuční soustavě (zřízení nového odběrného místa), dne 15.10.2014
uzavřena Smlouva o připojení k distribuční
soustavě s provozovatelem společností E.ON
Distribuce, a.s. a uhrazen podíl obce na oprávněných nákladech 10.000,-Kč.
V souladu s požadavky provozovatele byla
vybudována přípojka hlavního domovního vedení. Starosta provedl průzkum trhu a jako nejvhodnější dodavatel byla vybrána a práce byly
zadány společnosti JMK elektro, s.r.o. na základě nabídky za cenu 34.122,-Kč bez DPH.
Starosta navrhl, aby ZO vzalo výše uvedené
na vědomí.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Členy ZO nebyly podány žádné návrhy, žádné stanovisko sděleno nebylo.
ZO vzalo vybudování přípojky na vědomí.
Usnesení č. 22/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
bere na vědomí, že ve věci výběrového řízení
s výběrem na realizaci přípojky NN k osvětlení VSH byl proveden průzkum trhu a jako nejvhodnější dodavatel vybrán zhotovitel JMK
elektro, s.r.o., Branišovice, který provede vybudování přípojky za nabídkovou cenou 34.122,Kč bez DPH.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Plnění usnesení z ustavujícího zasedání
ZO č. 07/2014

Dotace hospodaření v lesích
Smlouva s JMK byla podepsána dne
06.11.2014. finanční prostředky ve výši 2.350,Kč byly dne 21.11.2014 poukázány na účet
obce.
Financování IDS JMK
Náměstek hejtmana JMK obci písemně potvrdil výši příspěvku na nadstandard dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK pro rok 2015
ve výši 21.065,-Kč. Příspěvek má být poukázán
na účet JMK do 30.04.2015.
Ad.14: Zpráva starosty (předsedů
výborů)
Starosta přednesl zprávu za období
od 05.11.2014 do 11.12.2014.

Účast na jednáních
03.12.2014 – Setkání pracovníků OSPOD
se zástupci obcí, Moravský Krumlov

duben - červen

výkon sociálně-právní ochrany dětí obcemi,
vedení spisové dokumentace, vedení standardů
kvality sociálně-právní ochrany dětí obcemi
04.12.2014 – porada o místních poplatcích s pracovníky KÚ JMK, Brno
porada zejména pro správce daně na úseku místních poplatků, jejich vyměřování
a vymáhání
08.12.2014 – setkání starostů s představiteli JMK, Znojmo
představení vedení JMK, zásady územního
rozvoje JMK, informace k rozpočtu JMK 2015
11.12.2014 - 46. členská schůze DSO Moravskokrumlovsko, Moravský Krumlov
volba předsednictva mikroregionu, inventarizace majetku, návrh smlouvy na převod
majetku – zahradní lavice na členské obce,
Na dnešním jednání mikroregionu byl
schválen návrh smluv na převod majetku mikroregionu, který bude bezplatně převeden
na jednotlivé obce. V našem případě se jedná
o 4 ks zahradních setů, rok výroby 2014 v ceně
11.130,-Kč.
Starosta ZO předložil Smlouvu o bezúplatném převodu majetku a navrhl bezúplatný převod a smlouvu schválit na dnešním zasedání
ZO.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Členy ZO nebyly podány žádné návrhy, žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 23/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje bezúplatný převod a Smlouvu o bezúplatném převodu majetku, kterou se převádí
majetek – 4 ks zahradních setů – rok výroby
2014, v celkové ceně 11.130,-Kč, z majetku Mikroregionu Moravskokrumlovsko do majetku
Obce Jezeřany-Maršovice.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

další jednání do konce roku 2014
16.12.2014 – setkání starostů v rámci
Projektu meziobecní spolupráce, Moravský Krumlov
představení zpracovaných Souhrnných dokumentů v jednotlivých oblastech (školství, sociální, odpadové hospodářství a cestovní ruch),
další vývoj a postupy projektu, nové téma
„Servis samosprávám“,
18.12.2014 – valná hromada svazku Vodovody a kanalizace Znojemsko, Znojmo
návrh rozpočtu Svazku na rok 2015, rozpočtový výhled na období 2016-2018, informace o ceně vodného a stočného pro rok 2015
Dokumenty k uvedeným tématům jsou
zveřejněny na ÚD, od 03.12. do 18.12.2014.
Oprava (sanace) části opěrné zdi (komunikace) na Pérkách
Na základě usnesení č. 39/06/2014 bylo
proveden průzkum trhu a na základě jednání ohledně variant řešení a výběru vhodného
dodavatele, byl na základě nabídky vybrán dodavatel - Ing. Jan Hájek, Jezeřany-Maršovice
67, který provede příslušné práce za nabídkovou cenu 41.496,-Kč, včetně DPH, za předpokladu vyplněním narušeného sklepa 14 m3
popílkocementem.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Členy ZO nebyly podány žádné návr-
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hy, žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 24/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
bere na vědomí, že ve věci výběrového řízení s výběrem na realizaci provedení částečné
opravy opěrné zdi na Pérkách - sanace sklepa
byl proveden průzkum trhu a jako nejvhodnější dodavatel vybrán zhotovitel Ing. Jan Hájek,
Jezeřany-Maršovice 67, který provede sanaci
sklepa za nabídkovou cenou 34.294,-Kč bez
DPH.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Obecní kříže
Ve věci zakázky „Obecní kříže“ byl po vzájemné dohodě byl vyhotoven a dne 03.11.2014
podepsán Dodatek ke smlouvě o dílo, kdy došlo
k prodloužení termínu dokončení restaurátorských prací na 30.11.2014. Dne 28.11.2014
došlo k předání restaurátorských prací, jejímž
předmětem bylo restaurování tří obecních
křížů. Zhotovitel se zavázal, že v jarních měsících provede revizi doplňků a barevných retuší
a provede konzervační nátěry.
Starosta předložil ZO uvedený dodatek
ke schválení.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Členy ZO nebyly podány žádné návrhy, žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 25/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne
03.11.2014, mezi obcí a Hynkem Bláhou, jehož
předmětem je prodloužení dokončení restaurátorských prací na 30.11.2014.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Úraz na VSH Jezeřany-Maršovice
Dne 28.06.2014 došlo k úrazu nezletilého
na VSH Jezeřany-Maršovice a to pádem fotbalové branky, kdy mu bylo způsobeno zranění,
které se vyžádalo jeho hospitalizaci v nemocnici a omezení obvyklého způsobu života v době
od 28.06.2014 do 30.07.2014. Úraz byl šetřen
Policií ČR, která skutek kvalifikovala jako přečin ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148
odst. 1 trestního zákoníku a sdělila podezření
konkrétní osobě.
S ohledem na okolnosti úrazu a skutečnost,
že obec je vlastníkem hřiště starosta navrhl,
aby obec vyjádřila svoji připravenost uhradit
škodu a náklady řízení, které vzniknou a budou
hrazeny v přímé souvislosti s ním (bolestné,
náklady spojené s léčením, náklady obhajoby).
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Členy ZO nebyly podány žádné návrhy, ale ZO doporučilo, aby se učinily takové
kroky, aby se podobným událostem zamezilo. Starosta uvedl, že bude ve věci postupovat
v souladu s doporučením ZO. Žádné další stanovisko sděleno nebylo.
ZO uhrazení nákladů schválilo a pověřilo
starosty jednat a rozhodnout ve věci.
Usnesení č. 26/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje a ukládá starostovi ve věci uhrazení
nákladů týkajících se skutečností, které souvisí
s úrazem nezletilého na VSH Jezeřany-Maršo-
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vice ze dne 28.06.2014, jednat a rozhodnout
o provedení úhrady jakmile budou známy konkrétní náklady a bude doložena jejich výše a následně informovat zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Publikace „Česká republika - města
a obce“
Společnost PROXIMA Bohemia s.r.o. připravuje vydání publikaci „Česká republika města a obce“ a obec má možnost se zde prezentovat formou zápisu:
1/3 strany A4 textová + znak 2000,-Kč,
1/2 strany A4 textová + znak 4000,-Kč, 1/2
strany A4 obrazová (zpracovaná z fotografií) + znak 5000,-Kč, celá strana A4 obrazová
(zpracovaná z fotografií) + znak 10 000,- (ceny
jsou bez DPH). Jinak budou mít všechny obce
jen stručné základní údaje bez fotek - to je 1/6
strany A4.
Členové ZO většinově vyjádřili svůj nesouhlas s prezentací obce v této publikace.
Změna telefonního operátora
Dnem 24.11.2014 dochází ke změně poskytovatele telefonních mobilních služeb pro
obec. Byla ukončena spolupráce se společností
O2 a uzavřena Smlouva o poskytování služeb
elektronických komunikací se společností Vodafone. Smlouva platí do 15.10.2016 a měsíční
plnění činí 490,-Kč včetně DPH, v tom je 250
minut volání a neomezený počet SMS.
Ad. 15: Zřízení věcného břemene Smlouva o zřízení věcného břemene č.
ZN-014330030704/ 001, s E.ON Distribuce,
a.s. (stavba „Jezeřany-Maršovice, Bíla: NN
přip. kab.“)
Ke stavbě rodinného domu byla realizována přípojka NN a rozsah věcného břemene byl
vymezen dne 20.11.2014 geometrickým plánem č. 215-3923/2014. K podepsání smlouvy
se obec zavázala svým dřívějším rozhodnutím
– smlouva o budoucí smlouvě byla schválena usnesením ZO č. 09/03/2013 ze dne
06.06.2013.

Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Členy ZO nebyly podány žádné návrhy, žádné stanovisko sděleno nebylo.
ZO smlouvu schválilo.
Usnesení č. 27/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu č. ZN-014330030704/001,
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s., jejímž předmětem je
realizace stavby „Jezeřany-Maršovice, Bíla: NN
přip. kab“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 16: Odpadové hospodářství
Stanovení sazby poplatku pro rok 2015
ZO je předkládán návrh Přílohy Obecně
závazné vyhlášky obce Jezeřany-Maršovice č.
2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku 2013 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za osobu, ze které je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm.
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b) a tak následně celkový místní poplatek pro
rok 2015.
Skutečné náklady na svoz a uložení netříděného komunálního odpadu od občanů obce
za rok 2013 činily 346.752,-Kč (+1.524,-Kč více
než v roce 2011, +0,5%), z toho za komunální
odpad 299.833,-Kč (-470,-Kč, -0,2%) a velkoobjemový odpad 44.925,-Kč (+1.994,-Kč, +
4,5%). Skutečné náklady Obce Jezeřany-Maršovice v roce 2013 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za osobu činí 446,-Kč.
S ohledem na výše uvedené starosta navrhl
sazbu poplatku pro rok 2015 neměnit a ponechat na stávající výši 470,-Kč.
Nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady a kovy
V letošním roce byl novelizován zákon č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, a to zákonem č. 229/2004 Sb.,
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a to zejména
ohledně oprávnění obce při nakládání s komunálním odpadem, kdy byl změněn § 17 odst. 3,
kdy „Obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami
na jejím katastrálním území. Obec je povinna
zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů
a biologicky rozložitelných odpadů. Ministerstvo může stanovit vyhláškou podrobnosti
rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.“
Podle návrhu vyhlášky MŽP, bude obec
povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1.
dubna do 31. října kalendářního roku. Obec je
povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování odpadů papíru, plastů, skla
a kovů.
Obec obdržela nabídku od společnosti SITA
CZ a.s. (odvozce odpadů v naší obci) na sběr
a svoz bioodpadu, kdy by se jednalo o možnost
přistavení kontejnerů o objemu 1100 litrů se
svozem 1x týdně, s cenou 5.500,- Kč bez DPH/
ks a rok, resp. za období duben až listopad,
včetně pronájmu kontejnerů na bioodpad (Ceník č. 4).
Při využití této nabídky, pokud bude v obci
zaveden sběr a svoz bioodpadu a na každých
100 obyvatel bude hrazena 1 nádoba na bioodpad, sníží společnost SITA CZ a.s., poplatek
na občana z 336,-Kč na 326,-Kč (viz. Ceník č.
1). Při svozu a rozmístění 7 ks nádob budou
roční náklady na svoz a sběr bioodpadu cca
45.000,-Kč as při snížení poplatku na občana
o cca 7.500,-Kč nižší. V rámci rozpočtu pro rok
2015 bylo vyčleněno na sběr a svoz velkoobjemového a biologického odpadu (par. 3723 pol.
5169) 100.000,-Kč.
Místo pro oddělené soustředění kovů by
byly nadále obecní kontejnery umístěné v areálu společnosti AGROSPOL, spol. s.r.o..
Starosta navrhl akceptovat nabídku společnosti SITA CZ a.s. ohledně bioodpadu.
Změna termínu svozu komunálního
odpadu
Z důvodu svátků dochází k posunu termínu svozu komunálního odpadu, kdy se svoz
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místo pátku 02.01.2015 uskuteční až v sobotu
03.01.2015. Ostatní termíny již zůstávají beze
změny. Změna termínu bude zveřejněna na internetových stránkách obce, obecním zpravodaji a hlášením v místním rozhlasu a bude zveřejněn i leták „Jak třídit odpady z domácností.“
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Členy ZO byla diskutována potřeba
sběru a způsob řešení problematiky bioodpadu v obci, s tím, že obec pro příští rok využije
uvedené nabídky a následně bude vyhodnoceno, jak se daný způsob osvědčil. Žádné návrhy podány nebyly ani nebylo sděleno žádné
stanovisko.
ZO přílohu, realizaci sběru bioodpadu
a změnu příloh smlouvy schválilo.
Usnesení č. 28/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Přílohu Obecně závazné vyhlášky
obce Jezeřany-Maršovice č. 2/2012, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku 2013
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu a ponechání sazby poplatku pro rok 2015
ve výši 470,-Kč.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 29/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje realizaci sběru, svozu a zajištění míst
pro oddělené soustřeďování biologického odpadu rostlinného původu na území obce, v roce
2015, ve spolupráce se společností SITA CZ a.s.,
formou přistavení 7 ks kontejnerů o objemu
1100 litrů.
Hlasování:
6 pro – 1 (SH) proti – 2 (MH,JS) se zdrželi
Usnesení č. 30/08/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci sběru, svozu a zajištění míst
pro oddělené soustřeďování biologického odpadu úpravu Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3 - Ceník č. 1 a Ceník č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti životního prostředí, číslo
104 102 576, ze dne 18.12.2006, mezi obcí
a společností SITA CZ a.s.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad.17: Diskuse
V diskusi zaznělo:
PE upozornil na stále frekventovanou dopravu nákladních vozidel přes obec. Dotázal se,
zda-li by bylo možné v této věci jednat a případně průjezd alespoň omezit nebo dopravním
značením upravit rychlost.
Starosta uvedl, že v této věci již bylo s kompetentními orgány jednáno dříve, ale zákazu
ani omezení rychlosti průjezdu nákladních vozidel obcí nebylo vyhověno.
JS doporučil starostovi osobně jednat
s majitelem kovošrotu v Moravském Krumlově
ohledně snížení rychlosti při průjezdu nákladních vozidel přes naši obec.
Starosta uvedl, že již tak učinil a kontaktoval e-mailem jednatele společnosti, který mu
odpověděl, že svoje zaměstnance upozornil
a za nepříjemnosti způsobené obyvatelům obce
se omluvil.

duben - červen

za kostelem a případně zde zřídit i přechod pro chodce.
Radek Podhrázký v.r.
PE sdělil, že Živý Betlém se uskuteční v úterý 23.12.2014, pravděpodobně od 17:00 hod. a přesný čas bude ještě upřesněn.

Dále se rozvinula diskuse i ohledně přechodu na křižovatce pod základní školou. Někteří členové ZO se vyjádřili pro vyvolání nového jednání ohledně zbudování přechodu pro chodce.
Starosta a BS uvedli, že v této věci již bylo jednáno s představiteli
kompetentních orgánů přímo na místě, ale navrhované místo bohužel
nevyhovuje bezpečnostním předpisům. Bylo by možná vhodné uvažovat
do budoucna o zřízení přechodu na jiném vhodnějším místě.
JS upozornil na problém, kdy stále více občanů využívá parkovou
plochu v okolí kostela jako zkratku při cestě do zástavby za kostelem
nebo do sportovního areálu, přestože zde není zpevněná plocha či chodník určený k těmto účelům. Bylo by vhodné do budoucna uvažovat o zřízení zpevněné plochy, která by propojila prostor od kostela do zástavby

Ad. 18: Ukončení
Starosta uvedl, že končí poslední zasedání ZO v tomto roce, popřál
členům ZO a občanům krásné vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí v novém roce, přítomným poděkoval za účast a ukončil zasedání v 21:30 hod.
Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.0
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Petr Eckl v.r.

Prameny k dějinám Jezeřan-Maršovic XI.
Sčítání lidu 1921 – Maršovice, díl 4

Chrudim) vede domácnost (manžel obuvník pracuje v Brně)
Janderková Helena, dcera, svobodná, nar. 22. 2. 1911 ve Vídni
Janderka Karel, syn, svobodný, nar. 21. 11. 1911 ve Vídni
Janderková Antonie, dcera, svobodná, nar. 7. 3. 1917 v Maršovicích

č.p. 62 Nešpurek Karel a Marie
Nešpurek Karel, přednosta, ženatý, nar. 4. 11. 1862 v Moravských Bránicích, zemědělský
dělník (Josef Tropp – Maršovice 11)
Nešpurková Marie, manželka, nar. 16. 10. 1867 v Maršovicích, zemědělská dělnice
(Josef Tropp – Maršovice 11)

č.p. 71 Čáp František
Čáp František, přednosta, ženatý, nar. 20. 11. 1868 v Maršovicích, rolnictví – rolník
Čápová Anna, manželka, vdaná, nar. 24. 11. 1894 v Jezeřanech, rolnice
Čápová Blažena, dcera, svobodná, nar. 5. 1. 1919 v Maršovicích
Čáp Jan, syn, svobodný, nar. 15. 8. 1920 v Maršovicích
Čápová Tekla, sestra, svobodná, nar. 26. 7. 1868 v Maršovicích, domácnost – pomáhá

č.p. 63 Novotný Josef
Novotný Josef, přednosta, svobodný, nar. 17. 3. 1872 v Maršovicích, krejčovský mistr
Novotná Kateřina, matka, vdova, nar. 3. 12. 1848 v Maršovicích, vede domácnost
č.p. 64 Obec Maršovice
Čech Matěj, majitel Bytu, ženatý, nar. 5. 9. 1892 v Maršovicích, zedník – stavitel Frei/
Pohořelice
Čechová Františka, manželka, vdaná, nar. 30. 10. 1895 v Senoradech, vede domácnost
Čech Jan, syn, svobodný, nar. 22. 1. 1916 v Juliánově/Brno
Čechová Marie, dcera, svobodný, nar. 30. 10. 1920 v Maršovicích
Pelikán Ferdinand, majitel bytu, ženatý, nar. 26. 2. 1870 v Maršovicích, invalida
Haklová Barbora, majitelka bytu, vdova, nar. 1843 v Biskupicích, almužnice (neumí číst
ani psát), v Maršovicích od r. 1911

č.p. 72 Ruibar Václav a Ludmila
Ruibar Václav, přednosta, ženatý, nar. 20. 9. 1887 v Maršovicích, tesař – stavitel Prchlík/
Dolní Kounice
Ruibarová Ludmila, manželka, vdaná, nar. 1. 7. 1887 v Petrovicích u Nového Města,
zemědělství – vlastní
Ruibarová Karolina, dcera, svobodná, nar. 24. 9. 1909 v Maršovicích
Ruibar František, syn, svobodný, nar. 24. 9. 1909 v Maršovicích
Ruibar Josef, syn, svobodný, nar. 12. 2. 1911 v Maršovicích
Ruibarová Ludmila, dcera, svobodná, nar. 6. 11. 1912 v Maršovicích
Ruibarová Terezie, dcera, svobodná, nar. 11. 3. 1920 v Maršovicích
Ruibarová Františka, matka, vdova, nar. 9. 3. 1858 v Maršovicích, výměnkářka
– zemědělství
Starý Alois, švagr, ženatý, nar. 29. 5. 1885 v Petrovicích u Nového Města, zemědělský
dělník na různých místech dle potřeby

č.p. 65 a 66 Fraňa Florian, Terezie
Fraňa Florian, přednosta, ženatý, nar. 18. 4. 1870 v Mělčanech, hostinec a obchod
Fraňová Terezie, manželka, vdaná, nar. 22. 2. 1876 v Maršovicích, obchod – pomáhá
Fraňová Žoﬁe, dcera, svobodná, nar. 8. 5. 1901 v Maršovicích, obchod – pomáhá
Fraňová Julie, dcera, svobodná, nar. 27. 5. 1905 v Maršovicích, obchod – pomáhá doma
Fraňa Stanislav, syn, svobodný, nar. 11. 11. 1907 v Maršovicích, hostinec – pomáhá
Fraňa Jaroslav, syn, svobodný, nar. 22. 4. 1910 v Maršovicích
Fraňová Marie, dcera, svobodná, nar. 22. 8. 1913 v Maršovicích
Pelzlová Karolina, příbuzná, svobodná, nar. 31. 5. 1891 v Malém Beranově a příslušná
do Svitav, Krejčovství – švadlena

č.p. 73 Badin František
Badin František, přednosta, ženatý, nar. 13. 2. 1860 v Maršovicích, rolnictví – rolník
Badinová Marie, manželka, vdaná, nar. 22. 8. 1862 v Maršovicích, rolnice
Badin Štěpán, syn, svobodný, nar. 1. 9. 1887 v Maršovicích, pomáhá rodičům

č.p. 67 Janderka Jan, Marie
Janderka Jan, přednosta, ženatý, nar. 23. 5. 1850 v Maršovicích, cestař ve výslužbě (okr.
silniční výbor v Moravském Krumlově)
Janderková Marie, manželka, vdaná, nar. 20. 10. 1855 v Maršovicích, vede domácnost
Janderka Karel, syn, svobodný, nar. 1. 11. 1896 v Maršovicích, cestářství – cestař
Komárková Terezie, dcera, vdova, nar. 27. 1. 1894 v Maršovicích, příslušná do Dobřínska,
polní hospodářství – pomáhá doma
Komárek Jaroslav, vnuk, svobodný, nar. 15. 8. 1912 v Dobřínsku
Komárková Marie, vnučka, svobodná, nar. 19. 9. 1913 v Dobřínsku

č.p. 74 Gnädigová Antonie
Gnädigová Antonie, přednostka, vdova, nar. 8. 4. 1858 v Maršovicích, rolnictví
– majitelka
Gnädigová Karolína, dcera, svobodná, nar. 10. 3. 1893 v Maršovicích, rolnictví
– pomáhá
Gnädigová Kristina, dcera, svobodná, nar. 12. 7. 1898 v Maršovicích, rolnictví – pomáhá
Gnädigová Háta, dcera, svobodná, nar. 28. 1. 1901 v Maršovicích, dělnice – dvůr J.
Weinera/Loděnice
Gnädigová Olga, vnučka, svobodná, nar. 2. 11. 1906 v Brně

č.p. 68 Boudná Apolonie
Boudná Apolonie, přednostka, vdaná, nar. 8. 12. 1880 v Maršovicích, zemědělství –
vlastní (manžel zůstal v Rusku nezvěstný)
Boudná Marie, dcera, svobodná, nar. 24. 8. 1908 v Maršovicích
Boudná Otilie, dcera, svobodná, nar. 14. 3. 1912 v Maršovicích
Boudný Alois, přednosta domácnosti, ženatý, nar. 2. 10. 1848 v Maršovicích, zemědělství
– vlastní
Boudná Terezie, manželka, vdaná, nar. 25. 9. 1875 v Maršovicích, vede domácnost

č.p. 75 Janderková Františka
Janderka Antonín, přednosta, ženatý, nar. 7. 6. 1863 v Maršovicích, rolník
Janderková Františka, manželka, vdaná, nar. 16. 7. 1864 v Maršovicích, rolnice
Janderková Jana, dcera, svobodná, nar. 18. 7. 1901 v Maršovicích, pomáhá
Janderka Václav, syn, svobodný, nar. 6. 10. 1903 v Maršovicích
Janderková Marie, dcera, svobodná, nar. 2. 11. 1906 v Maršovicích
č.p. 76 Badin Jakub a Marie
Badin Jakub, přednosta, ženatý, nar. 6. 1. 1860 v Maršovicích, rolník
Badinová Marie, manželka, vdaná, nar. 25. 3. 1861 v Jezeřanech, rolnice
Badin Viktor, synovec, svobodný, nar. 1. 5. 1911 v Komárově (Brno)

č.p. 69 Helarová Julie
Helarová Julie, přednostka, vdova, nar. 13. 2. 1853 v Maršovicích, zemědělství
– majitelka
Helar Julius, syn, svobodný, nar. 10. 4. 1895 v Maršovicích, zednictví – zedník (na podzim
1920 přišel z vojny)

č.p. 77 Novotná Anna
Novotný Jan, přednosta, ženatý, nar. 21. 5. 1874 v Maršovicích, rolník
Novotná Anna, manželka, vdaná, nar. 9. 9. 1879 v Němčicích u Pohořelic, spolumajitelka
Novotný Florián, syn, svobodný, nar. 22. 4. 1903 v Maršovicích, dělník (M. Zoufalý –
rolník v Maršovicích)
Novotný Cyril, syn, svobodný, nar. 14. 9. 1904 v Maršovicích, obuvník – učeň (J. Lang
– Maršovice)
Novotná Marie, dcera, svobodná, nar. 25. 3. 1906 v Maršovicích, pomáhá doma
Novotná Anna, dcera, svobodná, nar. 28. 1. 1913 v Maršovicích
Novotný Antonín, syn, svobodný, nar. 12. 6. 1915 v Maršovicích
Novotná Terezie, dcera, svobodná, nar. 14. 9. 1917 v Maršovicích
Čechová Marie, tchýně, vdova, nar. 10. 3. 1865 v Maršovicích, rolnice – výměnek
Petr Eckl

č.p. 70 Pelikánová Antonie
Pelikánová Antonie, přednostka, vdova, nar. 30. 10. 1883 v Maršovicích, zemědělství –
dělnice (Jan Kvasnička – rolník v Maršovicích)
Pelikán František, syn, svobodný, nar. 5. 3. 1902 v Maršovicích, dělník
Pelikánová Kateřina, dcera, svobodná, nar. 29. 3. 1903 v Maršovicích, dělnice (J. Weiner
– Loděnice)
Pelikán Jakub, syn, svobodný, nar. 25. 7. 1907 v Maršovicích
Pelikánová Žoﬁe, dcera, svobodná, nar. 5. 5. 1909 v Maršovicích
Pelikán Josef, syn, svobodný, nar. 1. 1. 1913 v Maršovicích
Janderková Anna, přednostka, vdaná, nar. 26. 7. 1886 ve Vápenném Podole (okr.
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A tak to jde neustále – loni, letos a tak dále …
A je to tak. Než jsme se nadáli, máme tu opět Vánoce a konec
dalšího roku. Nastává doba vánoční a s ní spousta shonu, ale také doba
očekávání, radosti a vánoční pohody mezi svými nejbližšími. Než se
však do té opravdové sváteční atmosféry ponoříte, chtěli bychom vás
seznámit s tím, co už jsme ve škole stihli od posledního zpravodaje.
Rozloučili jsme se na začátku října. 8. října ve školce a 14. října
ve škole se nám na fotbalovém hřišti vznášeli draci nad hlavou, i když
vítr nám moc nepřál. Všichni ale odešli s pěknými odměnami a školáci
ještě ze soutěže o nejhezčího draka. Doufejme, že příští rok si na nás
vítr více posvítí (pofouká)! 8. října jsme s prvňáčky, druháky a třeťáky
navštívili autorské čtení spisovatele Jana Opatřila z knížky „Kapřík
Metlík“ v knížecím domě v Moravském Krumlově.
V podvečer 6. listopadu se opět po roce rozzářila zahrada před
školkou spoustou krásných světýlek i strašidelných dýňáčků. Sešli
jsme se tu v hojném počtu na už tradičních slavnostech světýlek.
Nejprve si v krásně osvětleném areálu všechny děti zasoutěžily
na třech stanovištích, které pro ně připravily paní učitelky ze školky.
Pomáhaly jim i starší děti ze školy v kostýmech a také paní učitelky
ze školy. Za splněné úkoly si všichni odnesli krásný pamětní list
a sladkou i věcnou odměnu. Potom se už vydal za doprovodu hudby
z místního rozhlasu světýlkový průvod všech zúčastněných dětí,
jejich rodičů, prarodičů i dalších občanů tentokrát do části Jezeřany.
A protože všem po průvodu vytrávilo, při návratu už na ně čekal
před školou hořící táborák a mohli si opéct voňavé buřtíky. A jelikož
i počasí nám opravdu přálo, i když to tak ráno zdaleka nevypadalo,
určitě jsme všichni společně strávili příjemný podvečer na jednom
z nejhezčích míst v obci.
7. listopadu nás opět navštívilo maňáskové divadlo manželů
Horákových z Hodonína s krásnou, výchovnou a poučnou pohádkou
„Zajíček u zubaře“. Hned následující týden jsme se i se školkou vydali
do Krumlova na divadelní představení veselé pohádky „Trampoty
čertíka Culínka“.
12. listopadu nás žáci 5. a 4. ročníku reprezentovali na soutěži
„Všeználek“, kam nás pozvali ze Základní školy v Loděnicích.
V konkurenci 5 škol obsadilo naše čtyřčlenné družstvo 3. místo.
24. listopadu jsme začali jezdit na plavecký výcvik do plaveckého
bazénu v Hustopečích. Všichni žáci ze školy a 12 školkáčků se bude
učit plavat až do 20. února. Bohužel v těchto dnech je, zvlášť ve školce,
vysoká nemocnost a jezdí málo dětí, ale doufejme, že se přes zimní
prázdniny všichni uzdraví a v lednu a únoru už budeme jezdit všichni.
A dostali jsme se pomaličku k poslednímu měsíci roku. 5. prosince
nás samozřejmě navštívil Mikuláš, anděl i čerti, a abychom na ně
nezapomněli, dostali jsme je také z perníku a každý si je nazdobil podle
svých představ při pohádce „Čert ví proč“. Nikoho čerti neodnesli,
i když chtěli, takže máme „ASI“ ve škole jenom samé „HODNÉ“ děti!
11. prosince už jsme se ponořili do opravdové vánoční atmosféry.
Ve škole se konala další již tradiční vánoční dílna, kde si mohli všichni,
nejenom školáci, se svými rodiči i prarodiči a tetami vyrobit vánoční
ozdoby na sváteční vyzdobení svých domů. A ve vánoční atmosféře
pokračujeme.
12. prosince celá školka i škola navštívila divadelní představení
v Mor. Krumlově „Putování za vánoční hvězdou“. Byla to veršovaná
pohádka o narození Ježíška, provázená spoustou krásných vánočních
písní a koled. I my se už ve škole připravujeme na krásné vánoční
svátky.
18. prosince se uskuteční tradiční vánoční besídka pro rodiče
a všechny, kteří mezi nás rádi chodí a 19. prosince si nadělíme malé
dárečky ve škole a rozloučíme se se starým rokem 2014. A potom už
nás čeká jen příprava, odpočinek a očekávání nejkrásnějších svátků
v roce.
Vánoce jsou svátky klidu, míru a doširoka otevřených srdcí.
Otevřete také to svoje všem kolem sebe, usmívejte se a rozdávejte
radost. Je to to nejmenší, ale zároveň nejkrásnější, co si můžeme přát
a co si můžeme dát. Přeji Vám všem krásné a klidné prožití vánočních
svátků a v novém roce 2015 jenom samé dobré zprávy a hlavně hodně
a hodně zdraví!
Květoslava Bílová, řed. školy

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic
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TJ Jezeřany-Maršovice, ročník 2014/2015 - podzimní část
Těšetice : Jezeřany-Maršovice.................................................... 1:4
Jezeřany-Maršovice : Trstěnice.................................................. 8:0
Olbramovice : Jezeřany-Maršovice ............................................ 2:5
Tavíkovice : Jezeřany-Maršovice................................................ 0:0
Loděnice : Jezeřany-Maršovice ................................................. 0:4
Jezeřany-Maršovice : Rybníky ................................................... 7:0
Jezeřany-Maršovice : Dobřínsko ............................................... 0:0
Jezeřany-Maršovice : Prosiměřice ............................................. 3:1

Do nadcházejícího ročníku 2014/2015 jsme přihlásili tři družstva
do okresních soutěží a jedno mužstvo do krajských soutěží. Nejmladší
hráči startují v soutěži „Přípravka OS“ skupina C, starší hrají soutěž
„Žáci “ skupina B. Hráči „béčka“ startují ve IV. třídě skupiny „B“
a hráči „áčka“ již druhou sezónu v krajské soutěži a to v „I.B“ třídě
skupina “B“.

Nyní k výsledkům jednotlivých družstev:
„Přípravka OS“ sk. C.

Střelci branek:

Jezeřany-Maršovice : Hrádek ......................................................3:4
Jezeřany-Maršovice : Šanov .....................................................0:14
Horní Kounice : Jezeřany-Maršovice..........................................8:6
Skalice : Jezeřany-Maršovice ......................................................1:8
Olbramovice : Jezeřany-Maršovice .............................................4:4
Suchohrdly : Jezeřany-Maršovice ...............................................4:6
Hostěradice : Jezeřany-Maršovice ............................................1:12
Jiřice-Litobratřice : Jezeřany-Maršovice ....................................4:3
Miroslav : Jezeřany-Maršovice ...................................................3:7
Šanov : Jezeřany-Maršovice .......................................................6:1
Hrádek : Jezeřany-Maršovice .....................................................7:2
Jezeřany-Maršovice : Olbramovice .............................................0:7

Jakub Popela ................................................................................ 7x
Milan Hájek .................................................................................. 7x
Václav Šles .................................................................................... 7x
Jan Očenášek ............................................................................... 5x
Michal Kampas ............................................................................ 4x
Milan Šles ..................................................................................... 3x
Lukáš Vlk...................................................................................... 2x
vlastní ........................................................................................... 2x
Martin Adámek............................................................................ 2x
Jan Šles......................................................................................... 1x
Tomáš Soukop .............................................................................. 1x
Zbyněk Janda............................................................................... 1x
Richard Hájek............................................................................... 1x
Michal Vrzal ................................................................................. 1x

Střelci branek:
Vladimír Pokora ..........................................................................22x
Kristýna Drewniaková ................................................................10x
Adam Hamala ...............................................................................7x
Ondřej Chrást ...............................................................................4x
Ondřej Buchmayer ........................................................................2x
Jan Šenkýř.....................................................................................2x
vlastní ............................................................................................2x
Vladimír Kousal ............................................................................1x
Pavel Slavík....................................................................................1x
Jan Houšť ......................................................................................1x

Rezervní tým skončil na pěkném 2.místě. Ze 13 zápasů naši
fotbalisté 10x vyhráli, 2x remízovali a 1x prohráli, při skóre 44:10.
Muži „A“ - I.B sk. B.
Jezeřany-Maršovice : Mikulov ................................................... 1:1
Újezd u Brna : Jezeřany-Maršovice ........................................... 1:1
Jezeřany-Maršovice : Horní Kounice......................................... 1:0
Pohořelice : Jezeřany-Maršovice ............................................... 4:0
Jezeřany-Maršovice : Blížkovice ................................................ 0:1
Jezeřany-Maršovice : Zastávka .................................................. 1:5
Tuřany : Jezeřany-Maršovice .................................................... 1:2
Jezeřany-Maršovice : Zbýšov ..................................................... 3:1
Chvalovice : Jezeřany-Maršovice .............................................. 1:0
Jezeřany-Maršovice : Kohoutovice ............................................ 0:1
Cvrčovice : Jezeřany-Maršovice ................................................ 1:1
Jezeřany-Maršovice : Rajhradice ............................................... 2:3
Šatov : Jezeřany-Maršovice ........................................................ 1:1

Nejmladší fotbalisté ze 12 zápasů 4x vyhráli, 1x skončilo utkání
nerozhodně a 7x zůstali poraženi. Získali 13 bodů, při skóre 52:63.
Skončili na 8.místě.
„Žáci OS“sk. B.
Šanov : Jezeřany-Maršovice ........................................................1:0
Jezeřany-Maršovice : Hrušovany ................................................0:1
Rakšice : Jezeřany-Maršovice .....................................................9:2
Jezeřany-Maršovice : Božice-Mackovice ..................................14:0
Jaroslavice-Micmanice : Jezeřany-Maršovice ............................1:2
Jezeřany-Maršovice : Hatě ..........................................................5:0
Jezeřany-Maršovice : Práče .........................................................6:4
Jezeřany-Maršovice : Olbramovice .............................................2:0

Střelci branek:
Milan Šles ..................................................................................... 4x
Michal Novotný ........................................................................... 2x
Michal Bíla ................................................................................... 1x
Radek Šles .................................................................................... 1x
Jan Zajíc ...................................................................................... 1x
Aleš Klopar ................................................................................... 1x
Michal Vrzal ................................................................................. 1x
Radek Galáš .................................................................................. 1x
Zdeněk Haněl ............................................................................... 1x

Střelci branek:
Bohuslav Lang .............................................................................15x
Jan Smetana..................................................................................4x
Jiří Kratochvíl ...............................................................................3x
Dominik Novotný .........................................................................3x
Filip Hamala ..................................................................................2x
Tomáš Badin..................................................................................1x
Tomáš Pokora ................................................................................1x
Vladimír Pokora ............................................................................1x
Jakub Pavlíček ...............................................................................1x
Žáci z 8 zápasů 5x vyhráli a 3x zůstali poraženi. Získali 15 bodů,
při skóre 31:16. Skončili na 4.místě.
Muži „B“ – IV. B tř.
Prosiměřice : Jezeřany-Maršovice ............................................. 1:4
Jezeřany-Maršovice : Lechovice................................................. 1:0
Práče : Jezeřany-Maršovice ........................................................ 2:0
Jezeřany-Maršovice : Skalice ..................................................... 5:1
Branišovice : Jezeřany-Maršovice .............................................. 2:3

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Muži „A“ skončili po podzimu na 11 místě. Ze 13 zápasů 3x
vyhráli, 4x remízovali a 6x odešli poraženi, při skóre 13:21.
Všem našim hráčům přejeme přesnou mušku, která všem chybí,
aby na tom naše mužstva byla lépe. „B“ mužstvo má na to, aby se
poprala o postup do III. třídy, “A“ mužstvo musí proměňovat vyložené
šance, aby se udrželi v krajských soutěžích.
Jarní část soutěže by měla začít 30. března příštího roku, pokud
to počasí dovolí.
Na závěr bychom chtěli popřát všem hráčům, funkcionářům,
divákům a také všem občanům Šťastné a veselé vánoce a všechno
nejlepší v Novém roce 2015.
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Sportovní výsledky družstev mužů SDH Jezeřany-Maršovice
V letošním roce 2014 jsme se zúčastnili celkem 27 závodů, což
o jediný závod méně, než to bylo v loňském roce, který byl 38 závody
co do počtu zatím náš nejvyšší. Ve 12-ti případech, se do závodů
zapojilo i družstvo „B“, složené převážně z mladších členů, doplněných
našimi zkušenými členy. Družstvo „B“ se v silné konkurenci neztratilo
a 6x se dokázalo dostat na bednu, kdy sice nedokázali dosáhnout
na nejvyšší příčku, ale dvě 2. místa a čtyři 3. místa jsou skvělým
umístěním a velkým příslibem do budoucnosti. I jejich dosahované
časy byly výborné, kdy hlavně dosaženým časem 17:96s na závodech
v Tvarožné, dokázali, že jsou konkurence schopní nejen předním
týmům ze Znojemska, ale i Břeclavska nebo Vyškovska.

Podstatnou část závodů tvořil seriál Znojemské ligy v požárním
sportu, který celkově čítal 11 závodů a dále Břeclavské hasičské ligy,
do které jsme se po loňské úspěšné premiéře opět přihlásili, kdy jsme
se zúčastnili osmi závodů z deseti.
Sezónu jsme již téměř tradičně odstartovali na okrskové soutěži,
která se letos konala v Olbramovicích, kde družstvo „A“ obsadilo
s obrovským náskokem 1. místo, kdy dosaženým časem 17:53s si
hned na úvod sezóny vylepšili svůj rekord. Družstvo „B“ startovalo
mimo soutěž, ale svým dosaženým časem 19:21s by dosáhlo na 2.
místo.
Ve Znojemské lize se družstvu „A“ velice dařilo, kdy z 11ti závodu 7 vyhráli, 2x skončili na 2. místě a jednou na 3. místě.
Dařilo se i družstvu „B“, které absolvovalo šest závodů Znojemské
ligy a ve třech případech se umístilo na 3. místě a jednou bralo
nepopulární bramborovou medaili. Pouze
v Dobřínsku se oběma družstvům nedařilo,
kdy po drobných zaváháních své poklusy
obě družstva dokončila, ale po prapodivném
rozhodnutí rozhodčích, z důvodu našeho
údajně neoznámeného předčasného odjezdu
ze soutěže, byly oba pokusy anulovány
a družstvům nebyl započítán žádný bod
do celkového pořadí. Toto nás ovšem nakonec
nemuselo vůbec mrzet, kdy s celkovým
počtem 138 bodů jsme s velkým náskokem
26 bodů Znojemskou ligu vyhráli a po třech
letech jsme opět mohli zvednout nad hlavu
pohár pro vítěze. Družstvo „B“ se s počtem
40 bodů umístila na celkovém 9. místě ze 17ti družstev.
Dobře se našemu soutěžnímu družstvu
vedlo i v rámci Břeclavské hasičské ligy,
kde z osmi absolvovaných závodů dokázali
2x vyhrát, 3x obsadit 2. místo a jednou 3.
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místo. Kdy se k tomu ještě připočtou body za jedno 4. místo a body
za 2. místo, které získaly po přepočtu v rámci Břeclavské ligy, která
byla součástí Extraligového závodu v Pasohlávkách, kde skončili
na 26. místě, bylo z toho celkem 100 bodů a celkové druhé místo
v Břeclavské lize.
Sezónu soutěžní družstvo ukončilo na recesistickém závodu
O putovní pohár VŘSR Memoriál V. I. Lenina, který se již tradičně
konal v areálu firmy Flídr, s. r. o. v Širokém Dole, kdy co do počtu
208 zúčastněných družstev se jedná o největší hasičské závody nejen
v České republice. Zde se naše družstvo neztratilo a v konkurenci
nejlepších družstev nejen z ČR, ale i ze Slovenska, dosáhli časem
15:77s na 31. místo z celkového počtu 156
družstev mužů.
Nutno ještě poznamenat, že soutěžní
sezóna 2014 nebyla bohatá pouze na umístění
na stupních vítězů, ale rovněž na vynikající
dosažené časy a překonaní dosavadních
rekordů. Na závodech Znojemské ligy, kde se
používá omezovač průtoku tzv. přetlakáč, se
podařilo dosavadní rekord dokonce 2x vylepšit
na současných 17,81s, který zhodně dosáhli
na dvou závodech ve Výrovicích a Vedrovicích.
Dále během sezóny dokázali 9x stlačit výsledný
čas pod hranici 18 sekund, a to především
v Kobylí, kde časem 17,29s překonali náš rekord
při útoku bez přetlakového ventilu. K tomuto je
jěše potřeba podotknou, že chybělo jenom málo
k tomu, aby dokázali poprvé prolomit hranici
17s, kdy ve čtyřech případech se jim podařilo
na jednom proudu dosáhnout času pod hranici
17 vteřin. Na výrazném zlepšení dosažených
výsledků má velkou zásluhu pořízení nového
závodního stroje, kterým jsme v polovině
sezóny nahradili naši 12 let starou a již výkonostně zaostávající
mašinu. Na pořízení nového stroje se finančně podílela Obec Jezeřany
– Maršovice mimořádným darem ve výši 50.000,- Kč, za což bych chtěl
obci a kompetentním osobám touto cestou velice poděkovat, neboť
bez tohoto finannčího daru by nebylo možné z vlastních finannčích
prostředku SDH J-M novou závodní mašinu pořídit.
Naše sestava:
koš:
narážečka:
strojník:
béčka:
rozdělovač:
proudy:
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Broňa Lesonický, Libor Minařík
Lukáš Badin, Martin Špaček
Radek Svoboda, Jiří Burjan
Robert Čech, Martin Slavík
Jenda Čáp, Pavel Musil
Bohuš Slavík, Michal Hájek, Sláva Ulreich,
Petr Procházka, Víťa Badin

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Sportovní výsledky družstev mládeže SDH Jezeřany-Maršovice
V letošní sezoně 2014 jsme se zúčastnili 13 závodů, ze kterých
jsme dovezli 6 pohárů a jedny medaile za 3. místo. Soutěžili 3
družstva, jedno družstvo starších a dvě družstva mladších. Na první
závody jsme jeli na noční do Hostěradic, kde starší družstvo skončilo
na 7. místě s časem 24,51s a mladší A na 4. místě s časem 20,20s
a družstvo B na 7. místě s časem 21,85s. Druhé závody proběhli u nás
doma v Jezeřanech-Maršovicích, kde se nám dařilo. Starší družstvo
skončilo na 1. místě s časem 17,53s, mladší A také na 1. místě s časem
18,22s, mladší žáci B skončili na 5. místě s časem 19,31s. Třetí závody
proběhly v Tasovicích, kde se starším žákům vůbec nedařilo. Skončili
na 5. místě s časem 30,78s. Mladší žáci A skončili na krásném 2.
místě s časem 19,34s a mladší B skončili na 4. místě s časem 21,30s.
Čtvrté závody proběhly v Nových Bránicích, kde jsme si zopakovali
štafetu 4x60m. Starší družstvo mělo krásný čas 16,96s, ale zkazila jim
to štafeta s časem 54,79s. Tak skončili na 4. místě. Mladší družstvo
B mělo čas požárního útoku 30,89s a štafetu měli za 75,86s, tak jsme
skončili na 6. místě. Páté závody jsme jeli na noční do Božic, kde
starší žáci skončili na 4. místě s časem 24,26s a mladší B skončili na 6.
místě s časem 22,18s.
Šesté závody jsme jeli navštívit do Hodonic, kde starší žáci měli čas
17,68s skončili na 4. místě, kdy 0,20s je dělilo od 3. místa. Mladší žáci
B skončili na 9. místě s časem 28,49s. Sedmé závody jsme navštívili
ve Vítonicích, kde byly noční závody. Starší družstvo dalo nejlepší
čas z této sezony 16,30s a skončili na 5. místě. Mladším žákům A se
také podařil nejlepší čas a s časem 17,67s skončili na 4. místě. Žáci B
dosáhli na 11. místo s časem 23,49s. Osmé závody byly v Mělčanech,
kde opět byla štafeta 4x60m, která nám moc nejde. Starší žáci měli

čas požárního útoku 17,91s a štafetu odběhli za 58,44s, která nás
posunula na 5. místo. Mladší žáci B měli čas požárního útoku 23,21s
a štafetu odběhli za 64,19s, kde jsme si odvezli 5. místo.
Deváté závody jsme jeli navštívit do Plenkovic, kde se nám dařilo.
Starší žáci skončili na krásném 1. místě s časem 18,11s. Mladší žáci
A skončili na 5. místě s časem 24,39s, ale mladší B skončili na 3. místě
s časem 22,13s, kde získali konečně svůj první pohár. Desáté noční
závody byly v Únanově, kde starší žáci měli čas 19,71s a skončili na 6.
místě. Mladší žáci A skončili na 8. místě s časem 28,49s a mladší žáci
B skončili na 5 místě s časem 20,29s.
Jedenácté závody byly v Bratčicích, kde starší družstvo skončilo
na krásném 1. místě s časem 16,60s mladší žáci A skončili na 13.
místě s časem 29,75s a mladší B na 6. místě s časem 23,27s. Dvanácté
závody byly ve Výrovicích, kde starší žáci skončili na 8. místě s časem
18,32s a mladší B skončili na 11. místě s časem 22,25s. Poslední
třinácté závody byly v Dolních Kounicích, kde jsme měli opět štafetu
4x60m. Starší žáci skončili na 3. místě s časem 16,66s a štafetu
odběhli za 57,30s. Mladší žáci B skončili na 5. místě s časem 27,86s
a štafetu odběhli za 77,53s.
Příští rok 2015 budou závodit už jen dvě družstva jedno starší
a jedno mladší, protože 4 děvčata dosáhly 15-ti let, kdy již nemůžou
závodit za mládež.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem dětem za dosažené
výsledky a hlavně rodičům, který nám pomáhali s tréninkem
a s dopravou dětí na závody.
Alena a Jiří Vodičkovi
Vedoucí mládeže SHD J-M

Družstvo mladších žáků A
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Družstvo mladších žáků B

Družstvo starších žáků
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INFORMACE OBČANŮM

Společenská
kronika

Dovolená o svátcích:
Informuje občany o změnách, které s sebou přináší vánoční svátky a konec roku, v činnosti
úřadů a obvodního lékaře:

(od 20.10.2014 do 31.12.2014)

 Životní jubilea

Obecní úřad Jezeřany-Maršovice bude ve dnech 22.12.2014 až 02.01.2015
uzavřen z důvodu dovolené.

50 let
Blanka Heikenwälderová
Luboš Haviger

MUDr. Jiří Růžička oznamuje, že ve dnech 29.12.2014 až 02.01.2015
nebude ordinovat z důvodu dovolené:
29.12. a 02.01. zastupuje MUDr. Svobodová, ordinace Jiřice, tel. 775 566 139
30.12. a 31.12. zastupuje MUDr. Svoboda, ordinace Miroslav, tel. 725 447 065

55 let
Helena Cahová

Změna termínu svozu komunálního odpadu:

65 let
Vlasta Dečová

Z důvodu svátků dochází k posunu termínu svozu komunálního odpadu, kdy se svoz
místo pátku 02.01.2015 uskuteční až v sobotu 03.01.2015.
Ostatní termíny již zůstávají beze změny.

80 let
Emilie Zetochová

Seznam kulturních akcí:

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

 Úmrtí
Bohuslav Habarta
Marie Fráňová
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou
soustrast.

 Pohyb obyvatelstva
Přistěhovaní: 4
Odstěhovaní: 3
Zemřelí: 2
K 31.12.2014 mají Jezeřany-Maršovice
755 obyvatel
Jezeřany: 444
Maršovice: 311
Muži: 389
Ženy: 366

Datum

Akce

Pořadatel

Místo konání

23.12.2014
17:30

Živý Betlém

Kulturní výbor
a DS Pod Parou

náves
Jezeřany

31.12.2014
20:00

Silvestrovská zábava
rocková skupina ROCK FACE

TJ Jezeřany-Maršovice

KD

04.01.2015
15:00

Divadelní představení
Dešťová víla

Divadelní soubor Pod
Parou

KD

09.01.2015
20:00

Hasičský ples
kapela Fantastic Band

SDH Jezeřany-Maršovice

KD

23.01.2015
20:00

Reprezentační ples školy
dechová hudba SOKOLKA

Rada školy při ZŠ
Jezeřany-Maršovice

KD

25.01.2015
14:00

Dětský maškarní karneval

Rada školy při ZŠ
Jezeřany-Maršovice

KD

07.02.2015
20:00

Sportovní ples dechová
hudba HORENKA

TJ Jezeřany-Maršovice

KD

14.02.2015

MASOPUST 2015
průvod masek, zábava

Obec

obec, KD
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