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ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první číslo
obecního zpravodaje v tomto roce, tradičně před
Velikonocemi, největšími křesťanskými svátky. Je
to znamením, že zima již ztratila svou nadvládu
a přestože nás občas překvapí ranní mrazíky,
její nadvláda je minulostí a začíná nejkrásnější
období roku, jaro.
Stejně jako loni, tak i v letošním roce, byla
celkem mírná a teplá zima a tak mohly práce
na stavbě splaškové kanalizace probíhat celkem
nepřetržitě. Drtivá většina prací byla dokončena
v loňském roce, přesto v lednu byly zahájeny
výkopové práce na posledním nedokončeném
úseku, v Maršovicích na výhoně. Během
výstavby splaškové kanalizace se vyskytlo mnoho
problémů a komplikací a nevyhýbají se nám ani
nyní, spíše naopak, podařilo se mnohé problémy
úspěšně vyřešit a bude potřeba se ještě mnohými
z nich zabývat. Přestože dodavatel již část svých
pracovníků přemístil na jinou stavbu a práce
neprobíhají již v takovém tempu jako loni, je
reálný závazek dodavatele, že práce budou
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Oznámení o vyhlášení částečné
revize katastru nemovitostí
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dokončeny do konce května (podle smlouvy
by práce měly být ukončeny do října 2015)
a doufáme, že včetně opravy místních
komunikací. Protože zastupitelstvo obce vyčlenilo
v rozpočtu pro letošní rok i finanční prostředky
na opravu místních komunikací, jednáme o tom,
aby místní komunikace byly opraveny i nad
rámec pouhého „uvedení do původního stavu“.
Bohužel peněz není takové množství, jak bychom
si představovali, tak uvidíme, jak se nám to
podaří a je zřejmé, že do místních komunikací
a chodníků budeme muset v následujících letech
investovat nemalé finanční prostředky.
Během dubna bychom Vám měli předat
projekty domovních přípojek, tak abyste po
kolaudaci splaškové kanalizace mohli zahájit
práce na připojení svých nemovitostí. Nadále
platí a zastupitelstvo obce schválilo příspěvek
z rozpočtu obce na pořízení projektů kanalizačních
přípojek ve výši 1.000,– Kč na jeden projekt
a úhradě správního poplatku za žadatele při
podání žádosti o územní souhlas na stavebním
úřadě. Každý majitel připojované nemovitosti
si musí vybudovat přípojky na vlastní náklady,








Odpadové hospodářství

Obecně závazná vyhláška č.
1/2015

Bioodpad

Jak třídit odpady z domácností
Splašková kanalizace

Jak postupovat při výstavbě
domovní přípojky splaškové
kanalizace
Příspěvky:
HISTORIE - Historické souvislosti
výpočtu data Velikonoc
ŠKOLA - Já jsem malý zajíček, nesu
kopu vajíček!

ale pokud bude potřeba řešit některé problémy,
zejména při překonávání inženýrských sítí či
opravě obecních chodníků, najdeme společnou
řeč a komplikace společně vyřešíme. Uvnitř
zpravodaje naleznete návod od provozovatele
splaškové kanalizace jak postupovat při výstavbě
domovních přípojek.
Ale nejen prací je živ člověk. V minulých
měsících proběhla plesová sezóna, a přestože
se zdá, že kulturní akce jsou, rok od roku,
navštěvovány stále menším počtem návštěvníků,
myslím si, že plesy byly úspěšné a obdobně
můžeme mluvit o tradičním masopustu. Po
Velikonocích nám předvede svoje umění
divadelní spolek Pod parou komedií Dokonalá
svatba, v červnu oslaví 90. výročí založení
sboru naši hasiči a zároveň obec, ve spolupráci
s mikroregionem Moravskokrumlovsko, bude
pořádat jarmark tradičních řemesel a místních
produktů. Věříme, že tyto akce budou pro většinu
z vás zajímavé a budou hojně navštívené.
Přeji Vám jarní pohodu a příjemné prožití
Velikonoc.
Ing. Petr Slavík, starosta

Příspěvky žáků
SDH - Doplnění - Sportovní
výsledky družstev mužů v roce
2014

Oslovení občanů
TJ - Rozpis utkání jaro 2015
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Ze zasedání
zastupitelstva obce
3.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 01/2015
konaného dne 26. 02. 2015
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva
obce (dále jen „ZO“) v 18:05 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 18. 02. 2015, 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 usnášeníschopné. Je přítomno 8 členů ZO. Omluven je BS
z důvodu nemoci.
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), Miroslav Ulreich (MU), Radek Šles (RŠ).
Ad. 1: Zahájení (program, určení
zapisovatele a ověřovatelů, námitky proti
zápisu)
Starosta seznámil ZO s programem zasedání ZO a zároveň předložil návrh na doplnění
bodů 02., 03. a nový bod 12. programu:
02. Žádosti občanů a organizací
d) ZMES, s.r.o. - Návrh na uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – souhlas s umístěním
distribučního zařízení, pro E. ON Distribuce,
a.s., na realizace stavby s názvem „Jezeřany Ruibar: NN přip. kab. smyčka“
03. Záměry obce prodat nemovitý majetek
d) částí pozemku p.č. 1491/2, v k.ú. Jezeřany (přístupová cesta)
12. Rozpočtová opatření č. 10/2014 a č.
1/2015
a změny označení dalších bodů - 13. Diskuse, 14. Ukončení
ZO nemělo k doplnění programu žádné připomínky a doplněný program schválilo.
Usnesení č. 01/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje následující program Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 01/2015
1. Zahájení (program, určení zapisovatele
a ověřovatelů, námitky proti zápisu)
2. Žádosti občanů a organizací
a) Město Moravské Budějovice - Žádost
o poskytnutí finančního příspěvku
b) Babybox pro odložené děti - STATIM,
z.s. – Žádost o finanční dar
c) Ing. Eduard Novotný a spol. - Žádost
o úpravu obecního pozemku k parkování
d) ZMES, s.r.o. - Návrh na uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpo-
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4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

vídajícího věcnému břemenu – souhlas
s umístěním distribučního zařízení, pro
E. ON Distribuce, a.s., na realizace stavby
s názvem „Jezeřany - Ruibar: NN přip.
kab. smyčka“
Záměry obce prodat nemovitý majetek
a) část pozemku p.č. 1190/15, k.ú. Jezeřany
b) část pozemku p.č. 2/4, k.ú. Jezeřany
c) část pozemku p.č. 1491/2, k.ú. Jezeřany
d) částí pozemku p.č. 1491/2, v k.ú. Jezeřany (přístupová cesta)
Inventarizace majetku a závazků obce za
rok 2014
Školství - příspěvková organizace Základní
škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem
Dotace z rozpočtu obce pro rok 2015
Veřejná zakázka „Oprava střechy KD“
Splašková kanalizace
Plnění usnesení z minulých zasedání ZO
Zprávy - starosta (předsedové výborů)
Rozpočtová opatření č. 10/2014 a č. 1/2015
Diskuse
Ukončení
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Starosta konstatoval, že zápis a výpis
usnesení z minulého zasedání ZO byly vyvěšeny na úřední desce ve dnech 17. 12. 2014 až
05. 01. 2015 a byl řádně ověřen. Členové ZO
neměli vůči tomuto zápisu žádné námitky. Jako
zapisovatele starosta určil PE a jako ověřovatele
navrhl SH a RŠ.
Před hlasováním byla dána možnost členům
ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO ověřovatele
schválilo.
Usnesení č. 02/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č.
01/2015 Mgr. Svatavu Hájkovou a Radka Šlese.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdržel
Ad. 02: Žádosti občanů a organizací
a) Město Moravské Budějovice - Žádost
o poskytnutí ﬁnančního příspěvku
Dne 06. 02. 2015 obdržela obec dopis
Města Moravské Budějovice se žádostí o poskytnutí dobrovolného finančního příspěvku
na financování provozních nákladů příspěvkových organizací, což souvisí s docházkou žáků
a dětí z naší obce. V tomto konkrétním případu
se jedná o příspěvek za rok 2014, za jedno dítě
ve výši 2.178,– Kč, které mělo navštěvovat Mateřskou školu Moravské Budějovice. Dle našich
zjištění dítě navštěvovalo naši MŠ v období od
02. 09. 2013 do 10. 04. 2014 (odhlášeno z docházky dne 09. 05. 2014). K ukončení trvalého
pobytu dítěte v naší obci došlo dne 10. 11. 2014.
S ohledem na výše uvedené a skutečnost, že
naše obec zajišťuje předškolní a školní docházky
v rámci své příspěvkové organizace, není důvod
financovat provozní náklady jiných příspěvkových organizací.
Před hlasováním byla dána možnost členům
ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO

2

nebyly podány žádné návrhy a ZO schválilo návrh nepodílet se na financování a neposkytnout
příspěvek městu Moravské Budějovice.
Usnesení č. 03/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje neposkytovat finanční příspěvek
městu Moravské Budějovice a nepodílet se na
financování provozních nákladů příspěvkových
organizací jiných obcí, jejich školních zařízení,
za dojíždějící děti a žáky z naší obce, s ohledem
na možnost zajištění předškolní a školní docházky v rámci příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice,
okres Znojmo.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s.
- Žádost o ﬁnanční dar
Obec obdržela žádost od občanského sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s.
na podporu prostřednictvím finančního daru
na zřízení nového babyboxu ve Znojmě. Jednalo by se alespoň o minimální podporu, která
umožňuje záchranu života nechtěných dětí. Starosta navrhl přispět částkou 2.000,– Kč.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO návrh
schválilo.
Usnesení č. 04/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje poskytnout finanční dar ve výši
2.000,– Kč občanskému sdružení Babybox pro
odložené děti - STATIM, z.s., na zřízení a provoz
schránky pro odložené děti (babyboxu).
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c) Ing. Eduard Novotný a spol. - Žádost
o úpravu obecního pozemku k parkování
Žadatelé chtějí před domy č.p. 240 a 241,
které jsou v jejich vlastnictví (v zatravněné ploše nad dešťovou kanalizací) vybudovat parkovací místa pro osobní automobily. Souhlas lze
učinit v souladu se zásadami přijatými ZO a se
žadatelem může být podepsána smlouva o právu provést stavbu.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
JS apeloval na to, aby plochy zachovány
v celistvosti tak, jak je tomu dosud a bylo o ně
více pečováno. Navrhl řešení v podobě stanovení obytné zóny, ve které lze určit možnost parkovat vozidla i na chodníku a kde celá komunikace (cesta) je určena pro pohyb chodců. Tímto
by se chodci mohli bezpečně pohybovat také
mimo chodník, po celé ulici a byl by vyřešen
problém s tím, že nyní auta parkují na chodníku
a chodcům zavazejí. Úpravou zelené plochy se
problematické parkování na chodníku nevyřeší.
MU navrhl, aby v případě, že bude žádosti
vyhověno, bylo na celé ploše postupováno jednotně s použitím plastové zatravňovací dlažby.
ZO se shodlo na tom, že je třeba smluvně ošetřit vysetí trávníku do zatravňovací dlažby a budoucí péči o něj, aby byla zachována celistvost
zelené plochy.
Usnesení č. 05/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu,
jejímž předmětem je provedení úpravy části
pozemku p.č. 1487/3, v k.ú. Maršovice, na par-
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kovací místa, před domem č.p. 240 a 241, pro
žadatele Ing. Eduarda Novotného, Oldřicha
Troppa a Václava Troppa.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 1 se zdržel (JS)
d) ZMES, s.r.o. - Návrh na uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - souhlas
s umístěním distribučního zařízení, pro
E. ON Distribuce, a.s., na realizace stavby s názvem „Jezeřany - Ruibar: NN přip.
kab. smyčka
Stavba má být realizována za účelem přípojky NN kabelem ke stavbě RD v zástavbě Za
kostelem. Na základě schválení smlouvy bude
přípojka NN realizována a následně bude ZO
předložena smlouva o zřízení věcného břemene.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
smlouvu schválilo.
Usnesení č. 06/01/2014
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
Obcí Jezeřany-Maršovice a E.ON Distribuce,
a.s., jejímž předmětem je realizace stavby „Jezeřany - Ruibar: NN přip. kab. smyčka“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 03: Záměry obce prodat nemovitý
majetek
a) část pozemku p.č. 1190/15, k.ú. Jezeřany
ZO na svém zasedání č. 05/2014, dne
07. 07. 2014, projednávalo žádost Milana Kratochvíla, o odprodej obecního pozemku na
stavbu garáže a svým usnesením č. 08/05/2014
schválilo 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.
Podle územního plánu je možné na tomto
území realizovat výstavbu garáží, ale zastavovací studie území rozdělila na dva bloky garáží,
kde již nejsou volná místa. Navíc bylo následně
zjištěno, že ve vzdálenosti 4,5 metru od poslední garáže horního bloku je přípojka plynu a cca
o 2 metry níže, bude realizována kanalizační
přípojka, obojí pro halu chovatelů. To znamená, že nelze realizovat stavbu garáže jako součást horního bloku, jak bylo uvedeno v žádosti
a v záměru. Garáž by musela být samostatná
nebo součástí spodního bloku garáží, v místech,
kde je v blízkosti vybudován sklep. Pro zvážení uvedených skutečností by bylo v současné
době nejvhodnější prodej obecního pozemku
nerealizovat.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
schválilo prodej nerealizovat.
Usnesení č. 07/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje nerealizovat další výstavbu garáží
a prodej části pozemku p.č. 2/4, ostatní plocha,
v k.ú. Jezeřany, nacházejících se naproti domům č.p. 99 a 100.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) část pozemku p.č. 2/4, k.ú. Jezeřany
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ZO na svém zasedání č. 06/2014, dne
18. 09. 2014, projednávalo žádost Lucie Motyčkové 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 stojí
rodinný dům, který je v jejím vlastnictví, a zároveň na hranici pozemku chce vybudovat betonový plot, který by odděloval její pozemek od
obecního. ZO svým usnesením č. 04/06/2014
uložilo starostovi před případným vyhlášením
záměru obce prodat část pozemku p.č. 2/4,
v k.ú. Jezeřany, nejdříve zjistit skutečný stav
vedení inženýrských sítí.
Pro zvážení, zda bude vyhlášen záměr prodat část uvedeného pozemku, je důležité a je
možno potvrdit, že inženýrská sítě vedou mimo
část pozemku o který má žadatelka zájem. Pouze v západní části pozemku je trasa inženýrských sítí vedena v blízkosti pozemku žadatelky. Pro případný prodej je důležité, aby zejména
chodník zůstal ve vlastnictví obce. Případná
kolize bude zjištěna při geodetickém zaměření
pozemku, který by musel být proveden před
uskutečněním vlastního prodeje.
Starosta navrhl záměr schválit. Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO záměr schválilo.
Usnesení č. 08/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr obce prodat nemovitý majetek
- část pozemku p.č. 2/4, ostatní plocha, o výměře cca 90 m2, v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c) část pozemku p.č. 1491/2, k.ú. Jezeřany
Záměr obce prodat část uvedeného pozemku byl řádně schválen a vyvěšen na úřední desce
ve dnech 23. 01. 2015 až 13. 02. 2015.
Dne 28. 01. 2015 podal námitku proti záměru prodat nemovitý majetek Ing. Roman
Chytrý, bytem Jezeřany-Maršovice 79, když
uvádí, že část tohoto pozemku se nachází v jeho
zahradě. O tom, že uvedený pozemek není součástí jeho zahrady, se dověděl teprve nedávno.
Do té doby byl v domnění, že pozemek je celý
v jeho vlastnictví, jak mu uvedl předchozí majitel. Prodejem pozemku a stavbou garáže, by mu
byl znemožněn vstup na jeho pozemek v této
části obce a došlo by ke zničení části vzrostlého
vinohradu, s čímž zásadně nesouhlasí. V případě prodeje části pozemku, má sám vážný zájem
o jeho koupi.
Pro zvážení uvedených skutečností je navrhováno prodej části uvedeného obecního
pozemku zatím nerealizovat a vše projednat se
zúčastněnými.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO po
krátké diskuzi uložilo starostovi jednat.
Usnesení č. 09/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi jednat se zájemci o koupi části pozemku p.č. 1491/2, ostatní plocha, v k.ú.
Jezeřany, nacházejícím se vedle domu č.p. 9
a navrhnout řešení, do příštího zasedání ZO.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
d) částí pozemku p.č. 1491/2, v k.ú. Jezeřany (přístupová cesta)
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ZO svým usnesením č. 31/05/2014, ze dne
07. 07. 2014 chválilo záměr směnit mimo jiné
obecní pozemek p.č. 1491/3 v k.ú. Jezeřany,
a to za účelem prodloužení přístupové cesty
k ČS2 a k nemovitosti č.p. 76 tak, aby nejen
příjezdová cesta, ale rovněž pozemek pod ČS2,
byly ve vlastnictví obce. Při této příležitosti se
naskytla možnost částečně „narovnat“ Jezeřanskou strouhu podle současného stavu, proto ZO přijalo usnesení č. 24/06/2014 ze dne
18. 09. 2014, a schválilo záměr směnit část
pozemku p.č. 2352/12, o výměře cca 200 m2,
vodní plocha, v k.ú. Jezeřany. Byla provedena
domluva s jednotlivými vlastníky pozemků,
proběhlo zaměření a vytyčení nově vzniklých
pozemků a ZO je předkládán návrh geometrického plánu, na základě kterého bude potřeba
požádat stavební úřad o souhlas s dělením pozemků a následně připraveny smlouvy s jednotlivými vlastníky.
Po vytyčení uvedených pozemků s ohledem
na výměru směňovaných pozemků požádali někteří vlastníci o směnu či prodej obecního pozemku p.č. 1491/2, v k.ú. Jezeřany. Pro dokončení směny je vhodné záměr schválit.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO záměr
schválilo.
Usnesení č. 10/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr prodat či směnit nemovitý
majetek tři části pozemku p.č. 1491/2, o výměře cca 50 m2, 25 m2 a 60 m2, ostatní plocha,
v k.ú. Jezeřany, které jsou 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. 04: Inventarizace majetku a závazků
obce za rok 2014
Inventarizace majetku a závazků obce
byla provedena v souladu s Vyhláškou MF č.
270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí obce č. 2/2011 pro provedení
inventarizace majetku a závazků, a na základě Plánu inventarizace na rok 2014, ze dne
02. 12. 2014 a Příkazu k provedení inventarizace pro rok 2014, ze dne 03. 12. 2014.
Inventarizace byla provedena v určených
termínech jednotlivými inventarizačními komisemi. Na základě jejich zjištění vyhotovila hlavní inventarizační komise inventarizační soupisy
a dne 21. 01. 2015 předala výsledky inventarizace starostovi, včetně inventarizační zprávy za
rok 2014, kterou starosta schválil a předkládá
ji zastupitelstvu obce. Veškerý majetek a závazky jsou uvedeny v dílčích inventarizačních
soupisech, nebyly zjištěny žádné inventarizační
rozdíly a s návrhem na vyřazení majetku byl vyjádřen souhlas.
Před hlasováním byla dána možnost členům
ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO inventarizaci
schválilo.
Usnesení č. 11/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje inventarizaci majetku a závazků obce
za rok 2014.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Ad. 05: Školství - příspěvková
organizace Základní škola a Mateřská škola,
Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo
V souladu se školským zákonem zpracovala paní ředitelka Výroční zprávu školy za školní
rok 2013 - 2014, kterou předložila zřizovateli
a tato je předkládána ZO, rovněž předložila zřizovateli Návrh rozpočtu příspěvkové organizace
na rok 2015, který vychází z dotace z rozpočtu
obce ve výši 800.000,– Kč a Návrh na rozdělení
výsledku hospodaření za rok 2014. V Návrhu na
rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014 je
přebytek hospodaření ve výši 59.802,43 Kč. Je
navrhováno uskutečnit příděl do fondu odměn
ve výši 35.000,– Kč a příděl do rezervního fondu ve výši 24.802,43 Kč.
S ohledem na skutečnost, že výroční zpráva
popisuje činnost školy ve školním roce 2013 –
2014 a návrh rozpočtu rozděluje finanční prostředky z rozpočtu obce, je navrhováno, aby je
ZO vzalo na vědomí. S ohledem na skutečnost,
že přebytek hospodaření a jeho rozdělení je přiměřené, je navrhováno ho schválit
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
na vědomí výroční zprávu a návrh rozpočtu
a schválilo rozdělení výsledku hospodaření.

Vyhlášku č. 1/2001, o nakládání s komunálním
a stavebním odpadem, která však není v souladu se zákonem o odpadech ani se současnou
situací v obci.
S ohledem na novelizaci zákona o odpadech, týkajících se zejména povinnosti obce zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek
komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů a s ohledem na
povinnost stanovit obecně závaznou vyhláškou
obce systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, je předkládán návrh nově obecně závazné
vyhlášky obce.
Na základě usnesení ZO č. 29/08/2014 by
měl být od 01. 04. 2015 v obci realizován sběr,
svoz a zajištěna místa pro oddělené soustřeďování biologického odpadu rostlinného původu na území obce a to formou přistavení 7 ks
kontejnerů o objemu 1100 litrů. Jejich umístění je navrhováno na dosavadních stanovištích
a u hřiště TJ.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO vyhlášku schválilo.

Usnesení č. 12/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
bere na vědomí Výroční zprávu školy za školní
rok 2013-2014, příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice,
okres Znojmo.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 15/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 13/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
bere na vědomí Návrh rozpočtu příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo, na rok 2015.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 14/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje rozdělení výsledku hospodaření za
rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres
Znojmo, ve výši 59.802,43 Kč, kdy příděl do
fondu odměn je 35.000,– Kč a příděl do rezervního fondu je 24.802,43 Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 06: Obecně závazná vyhláška
obce č.1/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Nakládání s odpady upravuje zákon č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon o odpadech“), který po své novele, platící od 01. 01. 2015, ukládá obci, v § 17
odst. 2, stanovit ve své samostatné působnosti,
obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území. Obecně závaznou vyhláškou může stanovit také systém
nakládání se stavebními odpady produkovanými na jejím katastrálním území nepodnikajícími fyzickými osobami. Obec má vydanou
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Ad. 07: Dotace z rozpočtu obce pro rok
2015
V rámci rozpočtu obce pro rok 2015 bylo
vyčleněno 200.000,– Kč na poskytování finančních dotací z rozpočtu obce. Obec obdržela
k dnešnímu dni celkem 3 žádosti, od Římskokatolické farnosti Loděnice (č.j. 456/2014), SDH
Jezeřany-Maršovice (č.j. 470/2014) a TJ Jezeřany-Maršovice (č.j. 483/2014).
Ke dni 20. 02. 2015 došlo k novelizaci zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Uvedená novela obsahuje
především postup pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů, náležitosti žádosti o poskytnutí dotace
nebo návratné finanční výpomoci, náležitosti
smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné
finanční výpomoci, náležitosti záměru (programu) územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí poskytnout dotaci nebo
návratnou finanční výpomoc na účel určený
poskytovatelem peněžních prostředků, a povinnost zveřejňovat informace o dotacích a návratných finančních výpomocích na své úřední
desce způsobem umožňující dálkový přístup.
ZO je předkládán Program pro poskytování dotací z rozpočtu obce s názvem „Podpora
volnočasových aktivit v roce 2015“. Jedná se
o podporu společenských organizací a sdružení
za účelem jejich rozvoje a uskutečňování jejich
aktivit ve prospěch občanů obce a propagaci
obce Jezeřany-Maršovice.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. JS upozornil na některé nedostatky
programu, které budou upraveny. ZO program
schválilo.
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Usnesení č. 16/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program pro poskytování dotací
z rozpočtu obce s názvem „Podpora volnočasových aktivit v roce 2015“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 08: Veřejná zakázka „Oprava
střechy KD“
V rozpočtu obce pro rok 2015 byly vyčleněny finanční prostředky na opravu střechy KD,
což předpokládá opravu krovů, výměnu střešní krytiny a klempířských prvků tak, aby byl
kulturní dům zabezpečen proti povětrnostním
vlivům. Zadávací dokumentace pro výběrové
řízení bude zpracována ve spolupráci s projektantem projektu „Rekonstrukce a přístavba kulturního domu v Jezeřanech“.
Je potřeba realizovat výběrové řízení na
zhotovitele stavby, proto je ZO předkládán návrh předpokládané hodnoty veřejné zakázky,
text výzvy, seznam přímo obesílaných dodavatelů a návrh hodnotící komise, včetně jednoho
náhradníka. Výzva bude zveřejněna po stanovenou dobu na ÚD a zároveň na profilu zadavatele
tak, aby na příštím zasedání mohl být vybrán
dodavatel.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
MH položil dotaz, jak bude postupováno při
zadávání veřejné zakázky, když není přesně zjištěno poškození krovu. JS upozornil na některé
formální nesrovnalosti výzvy. Starosta uvedl,
že výměna krovu bude v zadávací dokumentaci vyjádřena ve výši 10% a nesrovnalosti budou
opraveny.
ZO veřejnou zakázku schválilo.
Usnesení č. 17/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky „Oprava střechy KD“, jejímž předmětem je oprava krovu, výměna střešní krytiny a klempířských prvků na
kulturním domě
a) předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 600.000,– Kč bez DPH
b) text výzvy a seznam přímo obesílaných
dodavatelů
c) hodnotící komisi ve složení - Ing. Petr
Slavík, Mgr. Bohuslav Slavík, Radek Podhrázký, náhradník Milan Hamala
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 09: Splašková kanalizace
Ve věci stavby splaškové kanalizace byly
v lednu 2015 obnoveny práce na stoce „C“
v Maršovicích u kapličky (zde byly práce cca
na měsíc pozastaveny, protože zde došlo ke
kolizi s dešťovou kanalizací a muselo dojít
ke změně trasy) a na Výhoně. Během ledna
a února se uskutečnily dva kontrolní dny 12.
(22. 01. 2015) a 13. (19. 02. 2015). Fakturace za
leden nebyla doposud dodavatelem předložena.
Po dokončení uvedených prací bude provedena oprava místních komunikací, přitom realizována příjezdová komunikace k ČS1, uvedení
veřejných prostranství do původního stavu,
osazeny technologie. Zhotovitel předpokládá
ukončení prací v květnu 2015, měla by následovat kolaudace a poté již zahájení připojování
jednotlivých nemovitostí. (více informací občanům bude poskytnuto v obecním zpravodaji).
Co se týká projektů domovních přípojek,
byly získány souhlasy vlastníků téměř 250 ne-
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movitostí, v současné době byly projekty předloženy k vyjádření dotčeným správcům sítí. Poté
budou projekty dokončeny, předány vlastníkům
a podány se žádostí o územní souhlas. Ve druhém kole budou oslovování vlastníci nemovitostí, kteří se doposud nerozhodli, popř. zatím
neprojevili zájem nebo si neobjednali pořízení
projektu z jiných důvodů.
ZO svým usnesením č. 11/05/2013, ze
dne 01. 08. 2013, schválilo finanční příspěvek
obce pro majitele nemovitostí v obci, které budou připojeny na splaškovou kanalizaci ve výši
1.000,– Kč na pořízení projektové dokumentace
domovní přípojky a úhradu správního poplatku
ve výši 250,– Kč za vydání rozhodnutí ve stavebním řízení. S ohledem na novelu zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
bude potřeba vyhlásit dotační program, který je
předložen ZO.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
program schválilo.
Usnesení č. 18/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje program pro poskytování dotací z rozpočtu obce s názvem „Pořízení projektů kanalizačních přípojek“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 10: Plnění usnesení z minulých
zasedání ZO
Jednotlivá usnesení z minulého zasedání
ZO byla splněna a na doplnění starosta uvedl:
Veřejná zakázka „Projekční práce IS – II.
Etapa“
Ve věci byla dne 23. 12. 2014 podepsaná
Smlouva o dílo č. 1/12/2014 na základě začaly
být prováděny projekční práce. Bylo provedeno geodetické zaměření lokality a prověřována
možnost napojení splaškové kanalizace na nově
budovanou stoku k areálu TJ. S ohledem na zjištěné okolnosti, nutnost zahloubení stoky kanalizace a okolnosti ohledně „církevních restitucí“
bylo rozhodnuto o zpracování varianty projektu
s napojením na inženýrské sítě a komunikaci
v zástavbě RD Za kostelem.
ZO je předkládán Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 1/12/2014, který mění stávající smlouvu v čase a místě plnění, kdy projektová dokumentace pro územní řízení bude dokončena do
31. 03. 2015 a pro provedení stavby do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí,
s ohledem na skutečnost, že dokud nebudou
ujasněny vlastnické vztahy k nemovitostem,
nebude moci být územní rozhodnutí vydáno.
Cena díla zůstává nezměněna.
Dále ZO je předkládán návrh, aby konečné
řešení vozovky bylo řešeno jednotně v celé lokalitě Za kostelem, mimo jiné proto, že vozovka
není v celé lokalitě dokončena, a v době kdy byl
projekt, cca před 10 roky, vyhotoven, došlo ke
změně zákonů a norem ohledně požadavků na
budování vozovky a jsou používány modernější
trendy výstavby. Dále jsou v lokalitě umístěny
domy u kterých došlo ke změně vjezdů na komunikaci. To vše sebou přináší celou řadu změn
a proto je potřeba zvážit, zda má smysl lokalitu
řešit jako celek a navrhnou komunikaci jednotně v souladu s druhou etapou. Podle dosavadních zjištění, by úprava projektu změny a úpravy komunikace předpokládala finanční náklady
cca 30.000,– Kč.
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Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
dodatek smlouvy schválilo a uložilo starostovi
realizovat poptávku.
Usnesení č. 19/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 1/12/2014 ze dne 23. 12. 2014, mezi obcí
a společností INGAS s.r.o., Marie Hűbnerové
1704/58, 621 00 Brno, IČ: 25515969, jehož
předmětem je doplnění smlouvy o dílo ohledně
akce „Projekční práce IS – II. Etapa“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 20/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi, aby realizoval veřejnou zakázku s výběrem na dodavatele projektu jednotné komunikace v lokalitě Za kostelem.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Směrnice
Směrnice byly podepsány a je podle nich
postupováno. V souladu se směrnicí č. 1/2014
bylo vyhotoveno interní sdělení – Stanovení
jednotlivých náhrad pro kalendářní rok 2015.
Přípojka NN pro VSH
Přípojka byla realizována, ale vlastní připojení VSH nebylo doposud uskutečněno, protože doposud nebyla provedena část přípojky ze
strany distributora, společnosti E.ON.
Bezúplatný převod majetku
Smlouva na bezúplatný převod 4 ks zahradních setů byla podepsána do konce roku 2014,
takže uvedený majetek byl začleněn do majetku
obce již v rámci inventarizace za rok 2014.
Uhrazení nákladů souvisejících s úrazem na VSH
S ohledem na skutečnost, že byly provedeny
veškeré úhrady nákladů, týkají se úrazu na VSH,
bylo na základě usnesení ZO č. 26/08/2014 jednáno a rozhodnuto o provedení úhrady formou
Dohody o úhradě nákladů ze dne 19. 12. 2014,
kdy celková výše nákladů vzniklých v souvislosti s úrazem na VSH činí 69.110,– Kč. V současné
době probíhá ještě prověřování okolností úrazu
Policií ČR, protože státní zástupce vrátil věc do
prověřování.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
RP se dotázal, zda byla učiněna opatření,
aby k podobným případům v budoucnosti nedocházelo. Starosta sdělil, že přesná úprava zatím není, s tím, že zodpovědnost by měli nést ti,
kteří si klíče od areálu půjčí. Na vyřešení situace
přijatelným řešením pro všechny apelovali MH
a JS.
ZO předloženou dohodu vzalo na vědomí.
Usnesení č. 21/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
bere na vědomí uzavření Smlouvy o úhradě nákladů ze dne 19. 12. 2014, jejímž předmětem je
úhrada celkové výše nákladů vzniklých v souvislosti s úrazem na VSH jenž činí 69.110,– Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 11: Zprávy - starosta (předsedové
výborů)
Starosta přednesl zprávu za období od
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12. 12. 2014 do 26. 02. 2015.
Účast na jednáních
03. 02. 2015 – Odborná příprava, JMK ve spolupráci s HZS JMK, Rosice
odborná příprava zaměřená na řešení mimořádných a krizových situací,
18. 02. 2015 – setkání starostů s představiteli
ÚP, Znojmo
představení programu VPP pro rok 2015,
24. 02. 2015 – seminář BIOTOUR 2015, MŽP,
Brno
seminář o aktuální bioodpadové legislativě,
příprava na čerpání prostředků OPŽP v oblasti
třídění biologicky rozložitelného komunálního
odpadu a identifikace vhodného a ekonomického způsobu třídění tohoto odpadu v obcích,
dále se uskuteční
05. 03. 2015 – Valná hromada Energoregionu
2020, Valeč u Hrotovic
s ohledem na skutečnost, že se starosta
nemůže zúčastnit valné hromady, navrhuje pověřit zastupováním naší obce jinou obec, konkrétně obec Vedrovice, kterou bude zastupovat
starosta Richard Janderka.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO pověření schválilo.
Usnesení č. 22/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje pověření, aby Obec Jezeřany-Maršovice, na valné hromadě sdružení Energoregion
2020, konaného dne 05. 03. 2015, zastupovala Obec Vedrovice, konkrétně starosta Richard
Janderka.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
DSO Moravskokrumlovsko - Jarmark
řemesel a místních produktů
DSO Moravskokrumlovsko pořádá každoročně, pod záštitou některé své členské obce,
Jarmark řemesel a místních produktů. S ohledem na oslavy 90. let SDH v Jezeřanech, které
se uskuteční dne 27. 06. 2015, by se uvedený
jarmark mohl při této příležitosti uskutečnit
i v naší obci.
Před hlasováním byla dána možnost členům
ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy. Starosta SDH
Jezeřany-Maršovice pan Antonín Špaček informoval ZO o programu oslav 90. Výročí založení
SDH v obci. ZO konání jarmarku schválilo.
Usnesení č. 23/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje konání Jarmarku řemesel a místních
produktů DSO Moravskokrumlovsko v obci,
dne 27. 06. 2015.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2014
V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
zveřejnila obec výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2014. Zpráva
byla vyvěšena na ÚD od 02. 02. do 18. 02. 2015.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO výroční zprávu vzalo na vědomí.
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Usnesení č. 24/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2014.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Zahájení obnovy katastrálního operátu – digitalizace k.ú. Maršovice
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Znojmo zaslal obci, dne
04. 02. 2015 oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru
geodetických informací do digitální podoby
(digitalizace k.ú. Maršovice). V současné době,
od 04. 02. do 09. 03. 2015, je na ÚD zveřejněno
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do
digitální podoby a Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí.
Revize bude probíhat od 06. 04. 2015,
přibližně do 08. 06. 2015, a při revizi budou
zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav.
Poté bude obnovený katastrální operát vyložen
v obci k veřejnému nahlédnutí, vlastníci a jiní
oprávnění mohou během jeho vyložení podat
námitky proti jeho obsahu a po jejich vypořádání, vyhlásí katastrální úřad platnost obnoveného katastrálního operátu.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO zahájení obnovy vzalo na vědomí.
Usnesení č. 25/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
bere na vědomí zahájení obnovy katastrálního
operátu k.ú. Maršovice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Řízení o prohlášení za kulturní
památku
Dne 20. 01. 2015 bylo pracovníky Národního památkového ústavu, územního odborného
pracoviště v Brně, provedeno místní šetření, ve
věci prohlášení movitých a nemovitých věcí, ve
vlastnictví obce Jezeřany-Maršovice za kulturní památku. Na základě jejich podnětu zahájilo
(popř. zahájí) dne 18. 02. 2015 Ministerstvo
kultury ČR správní řízení o jejich prohlášení za
kulturní památku. Jedná se o následující obecní
majetek:
návesní zvonice s barokní sochou sv. Jana
Nepomuckého na pozemku p.č. st. 113, k.ú.
Maršovice,
kamenný kříž s podstavcem z roku 1807 na
pozemku p.č. 1216/13, k.ú. Jezeřany (hraniční
kříž Maršovice),
kamenný kříž z roku 1811 na pozemku p.č.
2003/96, k.ú. Jezeřany (hraniční kříž Jezeřany).
Prohlášení o uzavření manželství před
obecním úřadem
Podle ustanovení § 11a odst. 1 písm. b)
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, starostou nebo místostarostou obce, která není
matričním úřadem, je-li jeden ze snoubenců
přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním
obvodu, a to pouze ve správním obvodu této
obce. Podle § 11a odst. 2 prohlášení snoubenců
podle odstavce 1, že spolu vstupují do manželství, musí být učiněno v přítomnosti matrikáře
matričního úřadu, v jehož správním obvodu se
manželství uzavírá a podle odst. 3 se manžel-
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ství uzavírá v místě určeném obcí pro konání
slavnostních obřadů. Podle § 663 odst. 1 občanského zákoníku jedná-li se o občanský sňatek,
uskutečňuje se sňatečný obřad na místě, které
k tomu určí orgán veřejné moci provádějící sňatečný obřad; přihlíží při tom k vůli snoubenců.
Na základě dopisu Úřadu městyse Olbramovice (matričního úřadu) je potřeba mu písemně nahlásit jména a příjmení starosty obce
a místostarosty, popř. sdělit, zda má obec určenou místnost pro konání slavnostních obřadů.
Pokud by ZO takovou místnost určilo, bylo by
možné provádět sňateční obřady i v naší obci.
V krátké diskusi se ZO vyjádřilo v tom smyslu, že zasedací místnost OÚ je pro pořádání
sňatečních obřadů nedostatečná a žádné takové
místo obec nemá, proto takovou místnost neurčilo a v této věci žádné usnesení nepřijalo.
Šetření ČSÚ – Životní podmínky 2015
Český statistický úřad bude organizovat
v roce 2015 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR a to ve dnech 21. 02.
až 15. 05. 2015, formou tazatelů, kteří navštíví
i některé domácnosti v naší obci.
Masopust 2015
Dne 14. 02. 2015 se uskutečnil Masopust
2015, tradičně pořádaný obcí. Starosta poděkoval všem, kdo se podíleli na jeho úspěšném konání. Po vypořádání celé akce, můžeme uvést, že
výdaje byly o cca 10.500,– Kč vyšší než příjmy.
Ad. 12: Rozpočtová opatření č. 10/2014
a č. 1/2015
Rozpočet obce pro rok 2015 a Rozpočtový
výhled na období 2016 až 2017 byly zveřejněny
na ÚD ve dnech 12. 12. 2014 až 05. 01. 2015.
Při zveřejnění návrhu rozpočtu a následně rozpočtu, došlo k písařské chybě spočívající
v tom, že při projednání návrhu rozpočtu pro
rok 2015 a jeho následném schvalování, bylo
deklarováno, že přebytek hospodaření za rok
2014 bude cca 6 mil. Kč, a že jeho část ve výši
cca 2,5 mil. Kč nebude v rámci rozpočtu pro rok
2015 použita a bude sloužit jako rezerva pro
další rok 2016, takže v rozpočtu ve financování
(pol. 8115) neměl být uveden celý přebytek hospodaření, ale pouze jeho část, která bude v rámci rozpočtu použita 6 mil. Kč mínus 2,5 mil. Kč).
Je proto potřeba opravit chybný zápis rozpočtu ve FINANCOVÁNÍ (viz. tabulka).
RO č. 10/2014 bylo schváleno starostou dne
30. 12. 2014 a upravuje příjmy a výdaje rozpočtu pro rok 2014, kdy na konci roku 2014 došlo
k příjmům a výdajům, které nebyly v rozpočtu
dostatečně finančně zohledněny. Zároveň došlo
ke konečnému vyrovnání rozpočtových příjmů
a výdaje v souvislosti se skutečným čerpáním finančních prostředků v roce 2014. Odůvodnění
jednotlivých změn v rozpočtu je uvedeno přímo
v RO č. 10/2014, kdy se zejména jedná o navýšení
daňových příjmů, příjem dotace od JMK a zejména
převody poskytnuté dotace z účtu u ČNB na běžný
účet u ČS, a.s., což se objevuje jak na straně příjmů tak výdajů. Výdaje jsou navyšovány minimálně (podle skutečného čerpání, popř. byly použity
v menší míře či nebyly realizovány vůbec). K navýšení výdajů došlo zejména z důvodu realizace přípojky NN k VSH, sanace sklepa na Pérkách, úhrada
nákladů souvisejícím s úrazem na VSH a úpravu
správného zaúčtování výdajů na splaškovou kanalizaci z jednotlivých dotačních prostředků – EU,
SFŽP, JMK.
Dále je ZO předkládáno RO č. 1/2015, které upravuje některé výdaje v rozpočtu obce 2015
a s ohledem na konečný zůstatek na běžném účtu
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k 31. 12. 2014 ve výši 7.561.127,62 Kč, který je
o cca 1.561.000,– Kč vyšší než byl předpoklad.
S ohledem na zvýšení přebytku hospodaření je
navrhováno, aby přebytek hospodaření, který nebude zahrnut do rozpočtu, byl ve výši 3.500.000,–
Kč, takže se zvyšuje financování, položka 8115
o 512.400,– Kč na 4.061.000,– Kč v RO je rozdělen
uvedený přebytek, a to o 500.000,– Kč navýšení
rezervy na opravy místních komunikací a 12.400,–
Kč na navýšení plateb daní a poplatků a to s ohledem na to, že jenom za směny pozemků ŠZ a Sekery musíme obec zaplatit daň cca 23.000,– Kč. Dále
je v RO provedeno zaúčtování daně z příjmu právnických osob za obec za rok 2014 ve výši 150.290,–
Kč a to jak v příjmech, tak ve výdajích a provedena
oprava zaúčtování poplatku OSA.
Před hlasováním byla dána možnost členům
ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO schválilo opravu chyby
rozpočtu a RO č. 1/2015, RO č. 10/2014 vzalo na
vědomí.

Usnesení č. 26/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje opravu písařské chyby v Rozpočtu obce
pro rok 2015 a to položky 8115 (změna stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech)
z částky 6.000.000,– Kč na 3.548.600,– Kč a tedy
FINANCOVÁNÍ CELKEM z částky 11.014.800,– Kč
na 8.563.400,– Kč s tím, že příjmy a výdaje rozpočtu se nemění.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 27/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice bere
na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2014 schválené starostou v jeho kompetenci.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 28/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2015.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad.13: Diskuse
V diskusi zaznělo:
JS navrhl, aby obec upozornila a vyzvala občany, kteří parkují na veřejné zelené ploše, aby situaci
s parkováním řešili stejným postupem zahrnujícím provedení úprav tak, jak tou bylo v bodě 02.
c). V opačném případě by parkování bez povolení
a úprav zelené plochy nebylo možné.
JS se dále se dotázal, co brání tomu, aby byl
u křižovatky pod školou zřízen přechod pro chodce.
Starosta sdělil, že je třeba, aby s celou záležitostí souhlasila policie a odbor dopravy, MěÚ Moravský Krumlov, jako správní úřad. Dosavadní argumentace je, že pro přechod v místech křižovatky
pod školou nejsou vhodné podmínky: přechod od
školy by nekončil na chodníku a v křižovatce není
dostatečný rozhled.
JS navrhl, aby obec učinila maximum pro to,
aby přechod pro chodce byl zbudován a obec proaktivně vystupovala s návrhy řešení před zodpovědnými úřady vůči jejich zamítavé argumentaci, to
znamená, aby byl v místě přechodu pro chodce pod
školou dostavěn chodník na druhé straně vozovky, který by rovněž uceleně spojil chodník vedoucí
z Maršovic (ze spodního konce) a bezpečnost s výhledem v křižovatce se řešila instalací dopravního
semaforu.
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FINANCOVÁNÍ
par.

pol.

název

částka

poznámka

8115

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

6 000 000

přebytek hospodaření 2014

8123

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

5 114 800

zbývající část úvěru ČS, půjčka SFŽP

-100 000

splátky úvěru

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
FINANCOVÁNÍ CELKEM

11 014 800

A nahradit ho správným zápisem:
FINANCOVÁNÍ
par.

pol.

název

8115

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

3 548 600

přebytek hospodaření 2014

8123

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

5 114 800

zbývající část úvěru ČS, půjčka SFŽP

-100 000

splátky úvěru

8124

částka

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
FINANCOVÁNÍ CELKEM

poznámka

8 563 400

tak aby platilo, že PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ = VÝDAJE.
Ředitelka školy paní Mgr. Květoslava Bílová,
rovněž apeluje na vyřešení problému zřízením
přechodu, obdobně i většina členů ZO. Proto ZO
přijalo následující usnesení.

Usnesení č. 29/01/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice ukládá starostovi jednat s příslušnými institucemi
a zjistit podmínky pro zřízení přechodu pro chodce
na křižovatce pod školou, do příštího zasedání.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 14: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným
občanům za účast a ukončil zasedání v 21.50 hod.
Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
Zapsal: Mgr. Petr Eckl v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Svatava Hájková v.r.
Radek Šles v.r.

Digitalizace katastrální mapy Maršovic
V roce 2011 až 2012 proběhla zjednodušeně

částečná revize katastru nemovitostí, která

řečeno „digitalizace“ Jezeřan v letošním roce

bude probíhat od 06. 04. 2015 přibližně do

nás čeká „digitalizace“ Maršovic, to znamená,

08. 06. 2015. Při revizi budou zjišťovány

že Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj,

změny a ověřován dosavadní stav. V Oznámení

Katastrální pracoviště Znojmo, že bude

jsou uvedeny oprávnění a povinnosti vlastníků

obnoven katastrální operát přepracováním

nemovitostí a jiných oprávněných při revizi

do digitální podoby (dále jen „obnova

údajů katastru.

katastrálního operátu“) v katastrálním území

Po

ukončení

revize

bude

obnovený

katastrální operát vyložen na obecním úřadě

Maršovice obce Jezeřany-Maršovice.
První krokem bylo, že byly na úřední desce

k nahlédnutí, při kterém budou moci vlastníci

zveřejněny dokumenty: Oznámení o obnově

nemovitostí a jiní oprávnění vznést námitky

katastrálního operátu a Oznámení o vyhlášení

vůči změnám údajů katastru nemovitostí.

částečné

O tomto budou včas a v souladu se zákonem

Obnově

revize

katastru

katastrálního

nemovitostí.

operátu

předchází

vyrozuměni.

Budeme mít v obci kulturní památky?
V loňském roce
jsme
realizovali
veřejnou
zakázku
„Obecní kříže“, kdy
byly
restaurovány
tři
obecní
kříže
- kříž u kostela,
hraniční kříž a kříž
u obecního úřadu.
Kříže „prokoukly“,
toho
si
všimli
pracovníci Národního
památkového
ústavu, z územního
odborného pracoviště
v Brně, a to tak, že
první dva navrhli
ministerstvu kultury,
aby byly prohlášeny
za kulturní památku
(viz. zápis ze zasedání
ZO č. 01/2015),
společně se zvonicí
v Maršovicích.
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Odpadové hospodářství v obci
Jak se mohli dočíst v zápise ze zasedání ZO, byl novelizován
zákon o odpadech, ze kterého obci vyvstala povinnost 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.

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky
komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
Čl. 4
Shromažďování, sběr a svoz kovů
1) Sběr a svoz kovů je zajišťován minimálně dvakrát ročně, jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích
a odvážen do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.
Informace o sběru jsou zveřejňovány na internetových stránkách
obce a v místním rozhlase.

Nakládání s komunálními odpady
Obci byla rovněž novelou zákona o odpadech uložena povinnost
stanovit, ve své samostatné působnosti, obecně závaznou vyhláškou
obce, stanovit systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím
katastrálním území. Proto ZO na svém zasedání, dne 26. 02. 2015,
takovou vyhlášku schválilo. Vyhláška je účinná od 01. 04. 2015, byla
rovněž zveřejněna na úřední desce a zveřejňujeme ji i v tomto vydání
obecního zpravodaje:

2) Kovy jsou shromažďovány na místo určené k dočasnému
odkládání, do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru
určených, které se nachází v Jezeřanech, v zemědělském areálu.
3) Shromažďování kovů podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3
odst. 4.
Čl. 5
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je
zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášeném
přechodném stanovišti, které se nachází v Jezeřanech, před
prodejnou Jednoty, přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány
na internetových stránkách obce a v místním rozhlase.

Obecně závazná vyhláška
obce Jezeřany-Maršovice č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Jezeřany-Maršovice

2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu
podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice se na svém zasedání
dne 26. 02. 2015 usnesením č. 15/01/2015 usneslo vydat na základě
§ 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 6
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým
rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob, např.
koberce, matrace, nábytek apod.
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích
přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených.
Informace o sběru jsou zveřejňovány na internetových stránkách
obce a v místním rozhlase.
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Jezeřany-Maršovice, včetně nakládání se stavebním odpadem.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a)
biologické odpady,
b)
papír,
c)
plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů,
d)
sklo,
e)
kovy,
f)
nebezpečné odpady,
g)
objemný odpad,
h)
směsný komunální odpad.

Čl. 7
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob.
Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby popelnice, určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných
prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného
směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby
trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání
se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou.
Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná
pro více uživatelů.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální
odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c),
d), e), f) a g).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad podle čl. 2 odst. 1 písm. a), b), c), d) je shromažďován
do zvláštních sběrných nádob.

1)
2)

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
a)
Jezeřany, před kulturním domem,
b)
Jezeřany, před prodejnou Jednoty,
c)
Maršovice, u obchodu,
d)
Maršovice, na točně,

1)

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny
příslušnými nápisy:
a)
biologické odpady, barva hnědá,
b)
papír, barva modrá,
c)
plasty, PET lahve, barva žlutá,
d)
sklo, barva zelená,
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2)

Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem
Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad.
Stavební odpad není odpadem komunálním.
Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem
stanoveným způsobem.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná
vyhláška – Vyhláška Obce Jezeřany-Maršovice č. 1/2001,
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 04. 2015
Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
místostarosta
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Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
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Bioodpad
Bioodpady jsou významnou součástí odpadů vznikajících
v komunální sféře. Kvůli svým vlastnostem způsobují komplikace při
skládkování (tvorba skládkového plynu a výluhu). Při separovaném
sběru je však bioodpad surovinou, kterou je možno přeměnit na
užitečný materiál (kompost) využitelný v široké škále lidské činnosti.
Nejlepším způsobem likvidace bioodpadu je domácí kompostování,
které mnozí spoluobčané realizují na svých zahradách. Pro ty, kteří
takovou možnost nemají nebo kompostovat nechtějí, obec v souladu
se zákonem o odpadech, zavádí možnost separovaného sběru odpadu
do hnědých kontejnerů, který byly umístěny na sběrná místa na
tříděný odpad (stanoviště) a navíc byly umístěny k areálu TJ. Odvoz
bioodpadu bude realizován 1x týdně od 01. 04. 2015 do 30. 11. 2015
(dle smlouvy s odvozcem) k uložení na kompostárnu.
Protože se jedná o novou možnost, jak likvidovat bioodpad
uvádíme, co do hnědého kontejneru na bioodpad patří a co do něho
nepatří, a tedy co je a není
bioodpad:

do přivezených kontejnerů. Zvykli jsme si, že odpad odkládáme na
stanoveném místě už před odvozem, ale je třeba si uvědomit, že se
jedná o nebezpečný odpad (oleje, barvy, jedy, léky…) a manipulace
s ním není jednoduchá. Přesto, zvláště při posledním sběru, místo
toho, aby byl odpad umístěn do krabic, pytlů apod. byly vyskládány
jednotlivé láhve, plechovky (často i otevřené) na zemi.
Manipulace s nimi nebyla určitě příjemná ani pro ty, co odpad
odložili natož pro ty, kteří ho museli nakládat do kontejnerů.
Proto při odkládání odpadu buďme ohleduplní nejen sami k sobě,
ale i vůči ostatním spoluobčanům a pracovníkům, kteří poté musí
s odpady manipulovat.
Děkujeme, že třídíte odpad.

Do bioodpadu patří:
zbytky jídel rostlinného
původu,
zbytky
ovoce
a zeleniny, pečivo, kávový
odpad, čajové sáčky, obilniny,
tráva, květiny, listí, seno,
piliny a stonky rostlin.

Do bioodpadu nepatří:
olej,
pleny,
uhynulá
zvířata, skořápky, maso, kosti,
kůže, trus, zvířecí srst, popel,
cigarety
Hlavní snahou je oddělit
bioodpad, který nyní plní
běžné
kontejnery
zhruba
z poloviny a končí bez využití na
skládce, od směsného odpadu,
a využít ho jiným způsobem,
k výrobě humusu, uložením na
kompostárny. Věříme, že tento
způsob likvidace bioodpadu
budou občané využívat jako
další s možností, vedle domácího
kompostování, jak likvidovat
bioodpad.

Žádáme občany, aby
udržovali pořádek
v okolí kontejnerů.
Stává
se,
zejména
u kontejnerů na plasty a sklo,
že při jejich naplnění se povalují
jednotlivé kusy plastů a lahví
v jejich okolí. Pokud musíte
odpad odložit a kontejnery
jsou plné, uložte ho alespoň do
pevných plastových sáčků či
pytlů a teprve poté je přistavte
ke kontejnerům.

Obdobně se to týká
odkládání
nebezpečného odpadu.
Ten by měl být předán až
v určený čas přímo odvozci

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic
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Jak postupovat pří výstavbě domovní přípojky splaškové kanalizace
Napojení objektů na splaškovou kanalizaci se provádí
kanalizační přípojkou. Je zakázáno do splaškové kanalizace
vypouštět dešťovou vodu!

Dále je popsán postup při výstavbě domovní
gravitační části přípojky splaškové kanalizace:
1. Součástí stavby splaškové kanalizace v obci je také gravitační
potrubí veřejné části kanalizační přípojky (odbočení) pro
napojení jednotlivých objektů. To znamená, že každý objekt
bude mít zřízeno své místo pro napojení. Gravitační potrubí
bude vyvedeno stavební firmou z hlavního řadu až mimo
komunikaci (dle situace) a zaslepeno víčkem. Zhotovení
a napojení gravitační části kanalizační přípojky od nemovitosti
do gravitačního potrubí veřejné části kanalizační přípojky je
záležitostí vlastníka objektu.
2. Při stavbě kanalizační přípojky je nutno respektovat stavební
zákon, tzn., že každá přípojka musí mít projekt, příslušné
povolení od stavebního úřadu (územní souhlas)

schválených, případech (např. mimořádně rozlehlý objekt,
zvláštní překážky bránící jinému technickému řešení apod.).
3. Trasu gravitační části domovní přípojky je vhodné volit
přímou, co nejkratší a v jednotném sklonu. Je-li domovní
přípojka dlouhá, zalomená nebo v malém sklonu, je nutno
zřídit čistící šachty nebo alespoň vložit čistící kus. Přípojka
musí být provedena jako vodotěsná.
4. Gravitační část domovních přípojek doporučujeme vybudovat
jednotně o průměru DN 150 mm z kameniny, PVC nebo PP.
Při přechodu z kameniny na PVC nebo PP je nutno použít
originální přechodový kus.
5. Sklon domovní přípojky DN 150 mm by měl být minimálně
2%. Menší sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami.
6. Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody ze žumpy nebo
septiku.
7. Do kanalizační přípojky nesmí být připojen odpad, na kterém
je osazen drtič zbytků jídel.

3. Projekt kanalizační přípojky může vypracovat pouze
oprávněný projektant.
4. Bude-li mít vlastník potvrzený projekt a příslušné povolení od
stavebního úřadu, pak je možno zahájit stavbu.
5. Stavbu gravitační části přípojky je možné zadat buď odborné
stavební firmě, nebo si ji může postavit každý svépomocí.
Napojení přípojky na veřejnou část gravitačního potrubí
kanalizační přípojky je možné až po uvedení čistírny
odpadních vod a splaškové kanalizace do zkušebního provozu.
6. Po položení gravitačního potrubí kanalizační přípojky a před
jeho zasypáním, je vždy nutno projednat s pracovníkem
Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Znojmo – provoz
kanalizace, termín kontroly uložení přípojky. (fyzická
kontrola, že gravitační přípojka je vybudována v souladu
s územním souhlasem a že jsou do ní napojeny pouze
splaškové vody z domácností (z kuchyně, koupelny, WC apod.)
a není do ní napojena dešťová voda ani odpadní vody z chovu
hospodářských zvířat.)
7. Pracovník provozu kanalizací…- telefon…, který zkontroluje
správnost a kvalitu položení potrubí a povolí zasypání. (bude
společností VAS, a.s. včas oznámeno)
8. Bez této kontroly nebude přípojka zprovozněna!
9. Bude-li stavba přípojky schválena, vyplní pracovník provozu
kanalizace protokol (list „C“) a předá jej žadateli. Za provedení
kontroly a za vystavení protokolu je vlastníkovi objektu
účtováno 500,– Kč včetně DPH (v hotovosti při kontrole před
zásypem). Dnem schválení stavby přípojky započne účtování
stočného, nebude-li předem dohodnuto jinak.
10. Stočné je účtováno podle stavu vodoměru. Při odběru vody
z domovní studny se stočné počítá paušálně: 35 m3 za 1 osobu
za rok.

Několik důležitých technických zásad pro budování
domovních přípojek splaškové kanalizace:
1. Do domovní přípojky splaškové kanalizace smí být odváděny
pouze splaškové vody z domácností (z kuchyně, koupelny, WC
apod.). Nesmí se vypouštět dešťové vody ani odpadní vody
z chovu hospodářských zvířat.
2. Každá nemovitost smí mít pouze 1 domovní přípojku. Více
domovních přípojek se povoluje ve výjimečných, předem
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Upozornění:
Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. ukládá všem majitelům domů
zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod. Dle zákona č.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
§ 3 odst.8 může obec v přenesené působnosti rozhodnutím uložit
vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají
nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na
kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
Vlastník kanalizace, nebo dle uzavřené smlouvy provozovatel,
má právo dle § 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb. na úplatu (stočné)
za odvádění a čištění, případně zneškodňování, odpadních vod.
Není-li množství vypouštěných odpadních vod přímo
měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu
z veřejného vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství
vody, které podle zjištění vodoměru odebral. Takto získané
množství odpadních vod je podkladem pro vyúčtování stočného.
V případech, kdy není osazen vodoměr zjistí se množství
vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem podle
směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12
k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech
a kanalizacích. Tento výpočet musí být ověřen provozovatelem
kanalizace.
Majitel nemovitosti provádějící zneškodňování odpadních
vod vyvážením na pole, zahrady nebo vypouštěním do vodních
toků se dopouští přestupku proti zákonu o vodách a hrozí mu
vysoké sankce od vodoprávního orgánu nebo inspekce životního
prostředí.
Za povolené zneškodňování odpadních vod se dle zákona
považuje vypouštění odpadní vody do domovní, nebo obecné
kanalizace ukončené odpovídající čistírnou odpadních vod.
Nebo mít vybudovanou nepropustnou a zkolaudovanou jímku
na odpadní vodu a také věrohodně prokázat vyvážení této jímky
(nejlépe fakturou od firmy oprávněné k vyvážení a nezávadné
likvidaci odpadních vod). Nebudou-li mít majitelé jímek tento
doklad k dispozici, nebo pokud dům jímkou nebude vybaven
vůbec, hrozí vlastníkům vysoké pokuty za znečišťování životního
prostředí.
Doporučujeme proto všem občanům včasné připojení na
budovanou splaškovou kanalizaci v obci.
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo
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Já jsem malý zajíček, nesu kopu vajíček!
Podle začátku této velikonoční koledy poznáme, že od Vánoc
utekla už spousta vody a než jsme se nadáli, jsou před námi další
krásné svátky – svátky jara – Velikonoce. A než nás úplně zahltí
krásným zlatým sluníčkem, podívejme se ještě, co se od nového
roku dělo u nás ve škole. Každé pondělí jsme pokračovali v plavání
na plaveckém bazénu v Hustopečích a pomaličku se připravovali na
taneční vystoupení na plese a karnevale. Tradičně jsme školní ples
zahajovali polonézou a mazurkou a na dětském karnevale k těmto
tancům přidali ještě svá vystoupení naši malí školáčci, všichni žáci
naší školy a holky z tanečního kroužku. Ještě jednou bych chtěla
touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli ať již peněžními nebo
věcnými dary do tomboly a podporují tak naši školku a školu.
28. ledna jsme navštívili spolu s mateřskou školkou divadelní
představení v Moravském Krumlově s názvem „Tři pohádky
s písničkou“ divadla Pohádka z Prahy. 29. ledna jsme společně
slavnostně zakončili první pololetí školního roku 2014/2015
a prvňáčci dostali svá první vysvědčení. Ostatní samozřejmě také,
ale už ne první. Potom jsme si jeden den odpočinuli a pustili se do
další práce. Hned 4. února jsme na naši školu zapsali 4 nové budoucí
prvňáčky. Vydali se do pohádky „O perníkové chaloupce“, ukázali
nám, jak jsou šikovní a za odměnu si uloupli perníček z perníkové
chaloupky a ani je ježibaba nestačila chytit. 6. února za námi opět
přijela profesorka JAMU z Brna paní Inka Horáková se svými
pohádkami Miloše Macourka. Od 23. do 27. února jsme odpočívali.
Byly jarní (i když v zimě!) prázdniny a každý si je užíval podle svého.
10. března k nám zavítala zájezdová loutková scéna „Kašpárkův
svět“ s nádhernou veselou hudební pohádkou s klasickými
dřevěnými velkými marionetami „Jak se čerti ženili“. Všem dětem
od nejmenších z mateřské školky, přes školáky až po paní učitelky se
představení moc líbilo. Takovéto představení s takovými loutkami
jsme tu měli poprvé. 24. března se ve škole vyrábělo. Konala se další
již tradiční velikonoční dílna, kde si během odpoledne mohli všichni
přítomní vyrobit velikonoční ozdoby a dekorace, aby jimi přivítali

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

jaro a přicházející Velikonoce. 25. března nás navštívily pracovnice
Národního parku Podyjí s environmentálním výukovým programem
s ekologickou tematikou, na který bude navazovat společný školní
výlet do NP Podyjí a na zámek Vranov nad Dyjí. Jako každý rok se
i tento ve škole před velikonočními svátky sportuje. Koná se další
ročník „Velikonočního turnaje“ ve vybíjené, přehazované, florbalu
a stolním tenisu. V plném proudu již probíhají jednotlivá utkání a ti
nejlepší se spolu utkají ve finále 31. března, před prázdninami. Tak
sportovci, hodně sil!
Tak to bylo v krátkosti dění ve škole od posledního zpravodaje.
Příroda se pomaloučku probouzí, kluci už se nemohou dočkat bohaté
pomlázky, holky se zase těší na malování vajíček a pečení beránků,
ale to už si můžete od nich samotných přečíst v jejich příspěvcích.
Přejeme všem sluníčkem a teplem prozářené „Velikonoční svátky
jara“, klukům, co možná nejbohatší pomlázku a holkám, co možná
nejmenší výprask!
Květoslava Bílová, řed. školy
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Historické souvislosti výpočtu data Velikonoc
Podle apokryfů byl Kristus umučen a ukřižován ve stejný den, kdy
byl počat, tedy 25. března. Pokud by tomu bylo skutečně tak, vstal by
Kristus z mrtvých v neděli 27. března. Evangelia jsou ve věci Kristova
vzkříšení mnohem méně konkrétní než apokryfy. Podle evangelijních
textů zemřel Ježíš na kříži v pátek a byl vzkříšen v neděli. K těmto
událostem došlo v Jeruzalémě buď ve dnech bezprostředně
předcházejících svátku Pesach, nebo přímo v den, kdy byl tento
svátek slaven. V apoštolské době slavili křesťané Velikonoce v den,
na který připadl svátek pesach, tedy o 14. nisanu (nisan byl první
měsíc židovského kalendáře a připadal na přelom března a dubna).
Ve 2. století začaly některé křesťanské obce slavit Velikonoce
v neděli následující po 14. nisanu. Vedlo je k tomu přesvědčení, že
půst, předcházející vzpomínce na Kristovo utrpení, musí skončit
spolu s „týdnem Ježíšova utrpení, neboť dnem Vzkříšení se otvírá
velikonoční doba naplněná radostí a jásotem z jeho návratu.“ Kajícný
půst končil v předvečer neděle (nový den začínal podle starozákonního
obyčeje východem první večerní hvězdy) a v neděli ráno se konala
mše ke Vzkříšení Páně. Pokud úplněk připadl na 14. nisan, posunuly
se křesťanské Velikonoce o týden. Jako první takto začali Velikonoce
slavit křesťané v Jeruzalémě a Alexandrii, o něco později v Římě.
V Alexandrii se pod vlivem patriarchy Dionysa (†264) stalo zvykem
vázat Velikonoce na dobu po jarní rovnodennosti, o níž měl být
Kristus počat. Starý způsob slavení Velikonoc společně s židovským
svátkem Pesach o 14. nisanu se nadále používal v Malé Asii a Sýrii.
S tímto termínem velikonočních oslav bylo spojeno nebezpečí, že
oslavy připadnou na dobu před jarní rovnodenností (u svátku Pesach,
řídícího se lunisolárním kalendářem, k tomu někdy docházelo). Tím
by byly Velikonoce postaveny „před začátek jara“ a jejich oslavy by
probíhaly před „vítězstvím světla nad tmou“ (Krista v křesťanské
ikonografii symbolizovalo vítězné „světlo“ či „Slunce“) a v křesťanském
liturgickém roce by v rámci jednoho astronomického roku došlo ke
zdvojení velikonočních svátků. Přesunutí Velikonoc na dobu po jarní
rovnodennosti ale na druhou stranu vedlo k tomu, že na rozdíl od
Pesachu, který byl pevným svátkem, se nejdůležitější křesťanský svátek
stal pohyblivým a stoupenci „alexandrijského výpočtu“ velikonočních
svátků byli nuceni najít způsob, jak vypočítat datum Velikonoc nezávisle
na židovském kalendáři. Prvním krokem byla definice jarního úplňku
jako úplňku po jarní rovnodennosti, zformulovaná v 70. letech 3. století
alexandrijským matematikem, filozofem a teologem Anatoliosem (†
po 282). Od 3. století alexandrijští patriarchové oznamovali ostatním
křesťanským obcím začátek předvelikonočního půstu i datum Velikonoc
„podle alexandrijského způsobu“. Na rozdíl od římské a alexandrijské
církevní obce slavili nadále tzv. kvartodecimáni (čtrnáctníci) – křesťané
v Malé Asii a Sýrii – Velikonoce o židovském Pesachu. Velikonoční oslavy
se tu tak oproti ostatním křesťanským obcím mohly posunout dopředu
někdy i o celý měsíc a protopaschatisté (předvelikonočníci) v důsledku
posunutých svátků končili půst dříve než ostatní, což samozřejmě budilo
nevoli v ostatních křesťanských obcích. Koncil svolaný ve francouzském
Arles v roce 314 z tohoto důvodu „důrazně žádal, aby byly Velikonoce
slaveny všude ve stejný den“ (uno die et uno tempore per omnem orbem)
a jejich datum měl „římský biskup svými listy oznamovat ostatním
biskupům.“ Spor o datum Velikonoc se pokusil ukončit koncil svolaný
v roce 325 císařem Konastantinem I. Velikým do Niceje. Otcové koncilu
pověřili výpočtem data Velikonoc alexandrijského patriarchu, ale ani tak
nedošlo k jednotě.
Alexandrijský výpočet Velikonoc stanovil jarní rovnodennost
na 21. březen. Podle astronomického kalendáře však již v roce 325
jarní rovnodennost připadala na 20. březen (nastala o 13 hod. 53
minutě místního nicejského času). Datum 21. března více vyhovovalo
křesťanským učencům díky astronomicko-astrologické symbolice
vstupu Slunce v den jarní rovnodennosti do znamení Ryb. Tento systém
se uplatňoval do konce 5. století. V Římě však byl za první jarní den
považován 25. březen a Velikonoční neděle mohla podle „římského
počtu“ připadnout na dny od 22. března do 21. dubna včetně, zatímco
podle „alexandrijského počtu“ na období mezi 22. březnem a 25. dubnem.
Podle Říma se řídily i další západokřesťanské obce. Alexandrijský
výpočet se na západě začal prosazovat až od 6. století. Od té doby mohou
Velikonoce, jejichž lhůta kolísá v rozsahu pěti týdnů, připadnout na
kteroukoli neděli mezi 22. březnem a 25. dubnem.
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Kolísavost velikonočních svátků a složitost výpočtu přinášela do
všedního křesťanského života řadu komplikací. Čas os času se znovu
objevovaly snahy přesunout Velikonoce na pevné datum. Např. někteří
galští biskupové slavili Velikonoce 25. března – umučení Kristovo
a 27. března jeho Zmrtvýchvstání až do roku 570. V 6. a 7. století se
v Irsku a v Anglii slavil 25. březen jako den stvoření světa a vykoupení.
Přestože se díky rozšíření velikonočních tabulek a osvětové činnosti
Bedy Ctihodného (672/673 – 735) prosadil v celém křesťanském světě
Nicejským koncilem schválený způsob výpočtu „kolísavých“ Velikonoc,
myšlenka velikonočních svátků jako svátku pevného nikdy úplně
nevymizela. Proti kolísání lhůty nejvýznamnějšího křesťanského svátku
se například v 1. pol. 16. století postavil německý církevní reformátor
Martin Luther (1483 – 1546).
Zvláště po zavedení gregoriánské kalendářní reformy (1582)
způsobily pohyblivé Velikonoce spoustu zmatků, když se k novému
kalendáři nepřipojily všechny země současně. Ve 20. století se
pevným datem velikonočních svátků začala zabývat Mezinárodní
astronomická unie a Výbor pro studium reformy kalendáře při
Společnosti národů. V 2. polovině století jednal o výpočtu Velikonoc
i II. vatikánský koncil (1962-65).
Možnost stanovení pevného data Velikonoc zvažovala
Ekumenická rada na pátém valném shromáždění církví konaném
v roce 1975 v Nairobi. Za rozhodující pro přeměnu Velikonoc
z pohyblivých v pevné svátky je považována možnost přesného
výpočtu data Kristova zmrtvýchvstání. Jako den Kristova ukřižování
bývají nejčastěji uváděny pátek 7. dubna roku 30, 3, dubna roku
33 a 23. dubna roku 34. Zázračné zmrtvýchvstání Krista by se pak
uskutečnilo v neděli 9. dubna, 5. dubna nebo 25. dubna příslušného
roku. Protože den 9. dubna se nachází téměř uprostřed dosud
používaného období, o němž může nastat Velikonoční neděle, bylo
toto datum uvedeno jako jeden z možných termínů, na nějž by
mohly být stanoveny pevné velikonoční svátky. K tomu, aby byly
Velikonoce ustaveny na pevné datum, je však zapotřebí souhlasu
všech křesťanských církví. Pravoslavné církve se ale nadále cítí vázány
svým dosavadním způsobem výpočtu velikonočního data.

Velikonoce tak zůstávají svátky pohyblivými a při jejich
výpočtu stále platí těchto několik základních pravidel:
1.

Pokud astronomická jarní rovnodennost připadne na
20. březen a současně na týž den připadne první jarní
úplněk, není podle církevního způsobu určení tento úplněk
považován za jarní, neboť ten je vázán ke dni 21. března,
a Velikonoce se slaví až o neděli následující po úplňku, jež
nastane po 21. březnu.

2.

Připadne-li úplněk na 21. březen a tímto dnem je sobota, je
neděle 22. března nedělí Velikonoční. Je to nejranější datum,
na které může Velikonoční neděle připadnout.

3.

Pokud jarní rovnodennost i úplněk připadnou na 21. březen,
který bude nedělí, bude za Velikonoční neděli považována
neděle následující, tedy 28. březen.

4.

Protože posledním dnem, na který může připadnout
Velikonoční neděle, je 25. duben, platí, že pokud připadne
první jarní úplněk na 19. duben a tento den je neděle, čímž
by se datum Velikonoc posunulo až na 26. dubna, přesouvá
se úplněk o jeden den zpět, tedy na 18. dubna a Velikonoční
neděle se slaví 19. dubna.

5.

Poněvadž v jednom devatenáctiletém cyklu tzv. zlatého
čísla se nesmí slavit Velikonoční neděle dvakrát v nejzazším
přípustném termínu, tedy 25. dubna, musí být, pokud
takový případ nastane, jedna z Velikonočních nedělí o týden
přesunuta (např. v letech 1943 a 1954, patřících do cyklu
ohraničeného leta 1937 až 1956, připadla Velikonoční
neděle v obou případech na 25. duben. V roce 1943 se
Velikonoce slavily 25. dubna a v roce 1953 byla Velikonoční
neděle přesunuta o týden dopředu na 18. dubna).
(Podle V. Vavřinové připravil Petr Eckl)
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TJ Jezeřany-Maršovice

V minulém čísle zpravodaje jsme zveřejnili článek „Sportovní
výsledky družstev mužů SDH Jezeřany-Maršovice“. Bohužel jsme
nezveřejnili tabulku výsledků družstva mužů a závěrečné poděkování
velitele SDH. Za nedopatření se omlouváme.

Rozpis zápasů jaro 2015 – muži


Výsledky družstev mužů v roce 2014
Výsledný
čas „A“

Olbramovice
Trstěnice

Místo konání

Jezeřany - Maršovice

Umístění

Výsledný
čas „B“

Umístění

17,53

1.

19,21

---

18,18

1.

18,66

3.

23,62

17.
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20,50

2.

17,13

2.

17,37

3.

Výrovice

17,81

2.

18,41

3.

Milovice

17,59

1.

Dolní Kounice

Hostěradice

17,74

4.

Jevišovice

18,27

1.

Božice

18,23

2.

Vedrovice

17,81

1.

Velké Pavlovice

19:09

2.

Kobylí

17,29

2.

Drnovice

NP

---

Loděnice

18:07

1.

Poštorná

17,35

1.

Pasohlávky

18,35

26.

18,14

2.

15,86

1.

Police

18,24

5.

19,12
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Sběr a odvoz velkoobjemového odpadu

3.

O víkendu 11. 04. a 12. 04. 2015 se uskuteční sběr o odvoz
velkoobjemového odpadu, kontejnery budou přistaveny na obvyklá
místa před OÚ a na točně.

18,03

1.

18,47

3.

Tvarožná

24,13

22.

17,96

2.

Bořetice

18,68

4.

Hodějice

NP

---

Mokrá - Horákov

16,11

5.

16,27

7.

Široký Důl

15,77

31.

Místní poplatky v roce 2015
Poplatek ze psů

Znojemská liga

•
•
•
•

Břeclavská liga

Družstvo SDH

Počet
bodů

1.

Jezeřany - Maršovice „A“

138

Pasohlávky

130

2.

Vémyslice

112

Jezeřany – Maršovice

100

3.

Police

105

Milovice

9.

Jezeřany - Maršovice „B“

40

Družstvo SDH

Počet
bodů

•
•

77

•

1.

Na Obecním úřadě v Jezeřanech-Maršovicích v úřední dny:
pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin

2.

Převodem na účet Obce Jezeřany-Maršovice č.ú.
1582194339/0800, variabilní symbol = číslo popisné
rodinného domku. V tomto případě požadujeme oznámení,
ústně, tel. nebo e-mailem, této platby na obecní úřad.

Oslovení občanů

Antonín Špaček, starosta SDH J-M

470,– Kč pro fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci
470,– Kč pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k rekreaci, ve které není hlášena žádná
fyzická osoba k trvalému pobytu
poplatek je splatný 31. května 2015

Úhrada poplatků

Bronislav Lesonický
velitel SDH J-M

Vážení spoluobčané,
SDH Jezeřany-Maršovice připravuje na sobotu 27. 06. 2015 oslavy
90. výročí založení SDH v Jezeřanech-Maršovicích. Součástí oslav bude
i výstava k historii našeho sboru. V této souvislosti se na Vás obracím
s prosbou o zapůjčení historického materiálu. Jedná se o písemnosti,
různé dokumenty, diplomy, medaile, uniformy a jejich součásti, opasky,
přilby, obuv a jiné další předměty s hasičskou tématikou.
Zapůjčené materiály budou převzaty oproti potvrzení a po
výstavě vráceny majiteli. Exponáty na výstavu mně můžete předat do
30. 04. 2015.
Jménem SDH všem upřímně děkuji.

poplatek činí 100,– Kč za 1 psa a vztahuje se na psy starší
třech měsíců
důchodci platí 80,– Kč za 1 psa
za každého 2 a dalšího psa je 150,– Kč, důchodci 120,– Kč
poplatek je splatný 31. května 2015

Poplatek za odpady

Závěrem mi nezbývá nežli poděkovat všem, kteří se na našich
dosažených výsledcích přímo sportovně podíleli, ale i těm, kteří nás nejen
v roce 2014 ať už finančně nebo svou přímou účastí podporovali a všem
popřát hodně štěstí, zdraví a sportovních úspěchů v novém roce 2015.

leden - březen



INFORMACE OBČANŮM

Chvalovice

Pořadí



 

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas a ve správné výši, vyměří
obec poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem. Včas nezaplacené poplatky může obecní úřad zvýšit až
na trojnásobek.
Poděkování patří všem občanům, kteří poplatky již uhradili nebo
uhradí v řádném termínu.
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Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Společenská
kronika
(od 01. 01. 2015 do 31. 03. 2015)

 Životní jubilea
50 let
Pavel Neuwirth
Jan Ulreich
Jaroslav Janíček
55 let
Marta Boudná
Karel Orlíček
Jana Jankulárová
Antonín Schovanec
60 let
Jaroslava Pešková
Pavel Čech
Dagmar Mokrá
65 let
Milada Ecklová
Josef Sobotka
Josefa Pelikánová
Zdenka Lesonická
František Valný
75 let
Marie Formanová
Josef Čech

Přehled bohoslužeb Velikonočního tridua
a oktávu 2015 ve farnosti Loděnice
2. 4. Zelený čtvrtek

6. 4. Pondělí velikonoční

18.30 Památka Poslední večeře
Páně – Loděnice

9.15 mše svatá
19.30 Nešpory a 4. den novény k Božímu
milosrdenství
7. 4. – 9. 4. úterý - čtvrtek Velikonočního
oktávu vždy v 19.30 nešpory
a pokračování novény k Božímu
milosrdenství

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

4. 4. Bílá sobota
8.00

Ranní chvály Bílé soboty a 2. den
novény k Božímu milosrdenství
8.30 – 12.00 možnost soukromé modlitby
u Božího hrobu v Loděnicích
možnost soukromé adorace od 10.00
do začátku velikonoční vigilie
19.30 Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání
Páně – Loděnice

5. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
9.15 mše svatá
10.30 mše svatá v Loděnicích
19.30 Nešpory slavnosti Zmrtvýchvstání
Páně a 3. den novény k Božímu
milosrdenství

a pevné zdraví do dalších let.

 Narozené děti
Jitka Móčová
Petr Krchňavý
David Bohdánský
Jan Veselý
Václav Světlík
Tadeáš Kratochvíl
Blahopřejeme rodičům k narození jejich
dítěte a srdečně je vítáme do života v naší

18.00 nešpory a pokračování
k Božímu milosrdenství
19.00 mše svatá

novény

11. 4. Sobota velikonočního oktávu
19.30 1. nešpory 2. neděle velikonoční
a pokračování novény k Božímu
milosrdenství

12. 4. Neděle Božího milosrdenství
- 2. neděle velikonoční
9.15 mše svatá
19.30 2. nešpory 2. neděle velikonoční
a zakončení novény k Božímu
milosrdenství
(Bohoslužby bez udání místa se konají
v Jezeřanech-Maršovicích)

Pozvánky na kulturní a společenské akce

80 let
Růžena Jandová
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší

10. 4. Pátek v oktávu velikonočním

Seznam kulturních a společenský akcí
Datum

Akce

Pořadatel

Místo konání

05. 04. 2015
20:00

Velikonoční zábava rocková
skupina ROCK FACE

TJ Jezeřany-Maršovice

KD

11. 04. 2015
18:00

Divadelní představení
Dokonalá svatba

Divadelní soubor Pod parou

KD

02. 05. 2015
19:00

Divadelní představení
Dokonalá svatba

Divadelní soubor Pod parou

KD

09. 05. 2015

Jezeřanská voříškiáda
výstava psů

Psí hotel Safira

psí hotel

Jarmark tradičních řemesel
a místních produktů

Obec J-M ve spolupráci
s DSO Moravskokrumlovsko

Oslavy 90. výročí založení
SDH Jezeřany

SDH Jezeřany-Maršovice

27. 06. 2015

náves, KD

obci.

 Pohyb obyvatelstva
Přistěhovali se 4 občani
Odstěhoval se 2 občani
Narodilo se 6 dětí
K 31. 03. 2015 má obec Jezeřany-Maršovice
763 obyvatel
Jezeřany: 450
Maršovice: 313
Muži: 394
Ženy: 369

Pozvánka na divadelní představení
Divadelní soubor Pod parou uvádí komedii

DOKONALÁ SVATBA
Premiéra se koná v sobotu 11. dubna 2015 v 18:00 hodin
a repríza v sobotu 2. května 2015 v 19.00 hod.
KD Jezeřany-Maršovice, after party
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