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ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám toto letní číslo našeho
zpravodaje, které je každý rok předzvěstí
letních prázdnin a dovolených a ve kterém
se dovíme, co se dělo u nás ve škole v právě
skončeném školním roce a zároveň se na
těchto stránkách dovídáme, jak se naše děti
těší na vytoužené prázdniny. Oproti těmto
již pravidelným příspěvkům se v tomto čísle
dočtete a uvidíte fotografie o oslavách 90.
výročí založení SDH Jezeřany-Maršovice
a doufám, že společně s Vámi, kteří jste se
těchto oslav zúčastnili, mohu říci, že to byly
důstojné oslavy a že se po celý den bylo na
co dívat.
Hlavním bodem oslav bylo předání
nového hasičského praporu, který sboru
dobrovolných hasičů věnovala obec,
jako vyjádření úcty a poděkování nejen
současným hasičům, ale i předchozím
generacím místních hasičů, za reprezentaci
obce a pomoc místním občanům v těžkých
situacích. Věřím, že na tento prapor budou
současní i budoucí hasiči hrdí, že jim bude
připomínat ideály a zásady, na kterých
sbor dobrovolných hasičů vznikal, a do
kterých patří nejen vzájemné přátelství, ale
i pomoc ostatním. Zároveň věřím, že budou
naplňovat slova vyšitá na tomto praporu
„sboru ke cti - bližnímu ku pomoci“.
Oslavy byly doplněny jarmarkem
řemesel
a
místních
produktů,
který
pod
záštitou
mikroregionu
Moravskokrumlovsko, pořádala obec.
Přestože jsme se snažili pozvat co nejvíce
řemeslníků a prodejců a očekávali jsme jejich

větší účast, což se moc nepodařilo. Přesto
nabídka byla různorodá, od proutěných
košíků, dřevěné výrobky a hračky pro děti,
med a medovina, koření, ručně pletené
výrobky, tašky, korálky a bižuterii až po
bramborové lupínky, tradiční turecký med
a sladkosti pro děti. Na druhé straně jsme
očekávali i trochu větší zájem místních
občanů a i více návštěvníků z okolí. Ale to
je tak trochu problém nejen jarmarku, ale
týká se i jiných kulturních, společenských
a sportovních akcí. Je to škoda pro všechny,
protože obecní společenství je mnohem
plnější a hodnotnější, když se občané co
nejvíce setkávají a právě takové akce jsou pro
upevňování obecní sounáležitosti a vztahu
obyvatel k vlastní obci, nejvhodnější.
Hned první víkend v červenci nás
čekají dva státní svátky, Den slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje a před ním
v sobotu cyrilometodějská pouť a následovat
bude Den upálení mistra Jana Husa,
když v letošním roce si připomínáme 600.
výročí od jeho smrti. Malou připomínku
tohoto výročí naleznete na následujících
stránkách.
Ještě bych se chtěl zmínit o dokončování
splaškové kanalizace a následné připojení
jednotlivých domácností. Už jsme o tom
psali již v minulých číslech a zároveň se
více můžete dovědět v zápisech ze zasedání
zastupitelstva obce. Ačkoli je kanalizace
před dokončením, je potřeba ještě provést
kroky, bez kterých není možné kanalizaci
zprovoznit. Jedná se zejména o věci
přenosu dat a elektronického zabezpečení
a věci administrativního charakteru.

Naše očekávání, že by se tak mohlo stát
do začátku prázdnin se bohužel nepodaří
naplnit. Snaha je, aby se tak mohlo stát
v září či říjnu. Je nutné znovu upozornit,
že dokud nebude kanalizace kompletně
připravena k užívání, nelze se připojovat.
Začíná doba prázdnin a dovolených,
na jejím začátku nám meteorologové
předpovídají krásné letní počasí a proto
Vám všem přeji, aby krásné počasí vydrželo,
abyste si Vy i vaše děti užili sluníčka, vody
a přírody, prožili hodně krásných zážitků,
odpočinuli si a nečerpali hodně sil do
dalších dnů. Krásné prázdniny a příjemnou
dovolenou!
Ing. Petr Slavík
starosta
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Ze zasedání
zastupitelstva obce
ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 02/2015
konaného dne 23. 04. 2015
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva
obce (dále jen „ZO“) v 18:00 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
15. 04. 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 je
usnášeníschopné. Je přítomno 7 členů ZO.
Omluven je MH z pracovních důvodů, PE se
z pracovních důvodů dostaví později.
Použité iniciály členů ZO:
Mgr. Petr Eckl (PE), Mgr. Svatava Hájková (SH), Milan Hamala (MH), Radek Podhrázký (RP), Mgr. Bohuslav Slavík (BS), Ing.
Jan Slavík (JS), Ing. Petr Slavík (starosta),
Radek Šles (RŠ), Miroslav Ulreich (MU).
Ad. 1: Úvod, zahájení

Starosta seznámil ZO s programem zasedání ZO.
ZO nemělo k doplnění programu žádné
připomínky a doplněný program schválilo.
Usnesení č. 01/02/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje následující program Zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
č. 02/2015
1. Zahájení (program, určení zapisovatele
a ověřovatelů, námitky proti zápisu)
2. Účetní závěrka obce Jezeřany-Maršovice
za rok 2014
3. Účetní závěrka příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo, za rok 2014
4. Závěrečný účet obce Jezeřany-Maršovice
za rok 2014
5. Dotace z rozpočtu obce pro rok 2015
6. Veřejná zakázka „Oprava střechy KD“
7. Splašková kanalizace
8. Plnění usnesení z minulých zasedání ZO
9. Zprávy - starosta (předsedové výborů)
10. Rozpočtové opatření č. 2/2015
11. Diskuse
12. Ukončení
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Starosta konstatoval, že zápis a výpis
usnesení z minulého zasedání ZO byl vyvěšeny na úřední desce ve dnech 04. 03. 2015 do
23. 03. 2015 a byl řádně ověřen. Členové ZO
neměli vůči tomuto zápisu žádné námitky.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Jako zapisovatele určil BS a jako ověřovatele navrhl JS a MU.
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. 02/02/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
č. 02/2015 Ing. Jana Slavíka a Miroslava
Ulreicha.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 02: Účetní závěrka obce JezeřanyMaršovice za rok 2014

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o účetnictví“), a prováděcí
vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek (dále jen „vyhláška“) a obecní směrnicí č. 3/2013 o schvalování účetní závěrky (dále jen „směrnice“),
je potřeba projednat a schválit účetní závěrku
obce Jezeřany-Maršovice za rok 2014.
Finančnímu výboru (dále jen „FV“)
v souladu se směrnicí byly předloženy
podklady pro schválení řádné účetní
závěrky obce - účetní závěrka k 31. 12.
(Výkaz FIN 2014, Rozvaha 2014, Výkaz zisku
a ztráty 2014, Příloha 2014), Inventarizační
zpráva 2014, Zpráva o výsledku finanční
kontroly 2014, Seznam aktuálních vnitřních
předpisů (směrnic), poskytnuta informace
o provedených kontrolách v průběhu schvalovaného období ze strany kompetentních
orgánů (kontrola OSSZ Znojmo, protokol
o kontrole č. 775/14/783), Rozbor hospodaření 2014 a Návrh na schválení a převod
hospodářského výsledku z účtu 431 (Výsledek hospodaření 2014).
Zároveň byla FV předložena k projednání i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. FV podklady pro účetní
závěrku projedná a předloží ZO Zprávu pro
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
k podkladům pro schválení účetní závěrky
obce Jezeřany-Maršovice za rok 2014. Stejné
podklady byly předloženy ZO.
Předložené doklady ke schválení účetní
závěrky byly zpracovány v souladu s § 4 vyhlášky a v souladu s požadavky schvalujícího
orgánu v úplnosti. Účetní jednotka nezatajila
před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti. Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku
s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu
předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.
FV podklady pro účetní závěrku projednal a předložil starostovi Zprávu pro Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice k podkladům pro schválení účetní závěrky obce
Jezeřany-Maršovice za rok 2014 se závěrem,
že výsledek hospodaření je předpokladem
pro zajištění stabilní majetkové podstaty
účetní jednotky a dostatečně dlouhé doby
trvání účetní jednotky, schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní
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jednotky, finančnímu výboru byly předloženy veškeré významné podklady stanovené
vyhláškou nebo podklady, které si vyžádal.
S ohledem na skutečnost, že finanční
výbor nezjistil, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace účetní jednotky a zároveň
byla předložena Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014, navrhuje FV
ZO obce schválit následující výrok: „Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje účetní závěrku obce Jezeřany-Maršovice
za rok 2014“.
Pokud zastupitelstvo obce na základě
předložených nebo vyžádaných podkladů
nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky,
účetní závěrku schválí.
Předseda FV JS potvrdil zprávu prezentovanou starostou obce.
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 účetní závěrku obce schválilo.
Usnesení č. 03/02/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje účetní závěrku obce Jezeřany-Maršovice za rok 2014, k rozvahovému dni
31. 12. 2014.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
ZO sepsalo Protokol o schvalování účetní
závěrky dle § 11 Vyhlášky a o hlasování ZO
pořídilo písemný záznam, kdy každý z členů
ZO má právo, aby v tomto písemném záznamu o hlasování bylo uvedeno, jak hlasoval.
Každý člen ZO má právo své hlasování písemně odůvodnit. Toto písemné odůvodnění
se stává nedílnou součástí záznamu o hlasování a zároveň písemný záznam o hlasování
je součástí Protokolu o schvalování účetní závěrky obce Jezeřany-Maršovice za rok 2014.
Poté co byl protokol vyhotoven, starosta
s ním přítomné seznámil.
Ad. 03: Účetní závěrka příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola,
Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo, za rok
2014

V souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou a obecní směrnicí č. 4/2013 o schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace
(dále jen „směrnice PO“), je potřeba projednat a schválit účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola,
Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo za
rok 2014. V souladu se směrnicí PO byly
předloženy podklady pro schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace
- účetní závěrka k 31. 12. (Rozvaha 2014,
Výkaz zisku a ztráty 2014, Příloha 2014), Inventarizační zpráva 2014, Zpráva o výsledku
finanční kontroly 2014 (společná pro obec
i příspěvkovou organizaci), Seznam aktuálních vnitřních předpisů (směrnic), Informace o provedených kontrolách v průběhu
schvalovaného období ze strany kompetentních orgánů (OSSZ - Zpráva o kontrole č.
116/14/783 ze dne 25. 02. 2014, za období
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od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2013, HZS JMK –
Protokol o kontrole ze dne 3. 6. 2014, Č.j.:
HSBM-53-20/2014, HZS JMK - Protokol
o tematické kontrole ze dne 3. 6. 2014, Č.j.:
HSBM-33-534-3/7-POKŘ-2014),
Rozbor
hospodaření 2014 (Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014) a Návrh na rozdělení
výsledku hospodaření do fondů za rok 2014.
Předložené doklady ke schválení účetní
závěrky příspěvkové organizace byly zpracovány v souladu s vyhláškou a v souladu
s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti.
Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím
orgánem žádné skutečnosti. Účetní jednotka
zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení
věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Pokud zastupitelstvo obce na základě
předložených nebo vyžádaných podkladů nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, účetní
závěrku schválí. O schválení účetní závěrky
je potřeba vyhotovit Protokol, při každém
hlasování pořízen písemný záznam a každý
člen ZO má právo, aby v písemném záznamu
o hlasování bylo uvedeno, jak hlasoval a svoje
hlasování může písemně odůvodnit.
V rámci podkladů pro schválení účetní
závěrky byl předložen nově i Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondů za
rok 2014 s ohledem na skutečnost, že paní
ředitelka požádala o nové rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014. Jako důvod uvádí, že příspěvkové organizaci byla
zamítnuta žádost, při dohodovacím řízení
na Krajském úřadě Jihomoravského kraje,
o poskytnutí příspěvku na zvýšení dotace
na platy zaměstnanců z důvodu úbytku počtu žáků. V organizaci již provedli opatření
ke snížení počtu hodin, ale přesto by bylo
potřeba vyčlenit více finančních prostředků
do fondu odměn, který může být až do výše
80 % hospodářského výsledku. Nově je návrh
rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola,
Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo předložila ředitelka školy, s tím že výsledek hospodaření po zdanění činí 59.802,43,– Kč, z toho je
navrhován příděl do fondu odměn 47.841,–
Kč a do rezervního fondu 11.961,43 Kč.
Starosta dále informoval ZO, že se v PO
uskutečnila veřejnosprávní kontrola za období roku 2014, kterou provedla z pověření
obce Ing. Zdeňka Cahlíková se závěrem, že
provedenou kontrolou nebyly zjištěny systémové nedostatky ani porušení zákonných
norem.
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice nemělo připomínky a výsledek kontroly
vzalo na vědomí.
ZO projednalo předložené podklady pro
účetní závěrku a bylo konstatováno, že na základě předložených nebo vyžádaných podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka
neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
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
účetní závěrku PO schválilo a zároveň schválilo nový návrh na rozdělení výsledku hospodaření PO.
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Usnesení č. 04/02/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo za rok 2014,
k rozvahovému dni 31. 12. 2014.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 05/02/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje nově 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 47.841,– Kč
a příděl do rezervního fondu je 11.961,43 Kč,
s tím, že ruší své usnesení č. 12/01/2015.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
ZO sepsalo Protokol o schvalování účetní
závěrky PO a o hlasování ZO pořídilo písemný záznam, kdy každý z členů ZO má právo,
aby v tomto písemném záznamu o hlasování bylo uvedeno, jak hlasoval a popř. mohl
své hlasování písemně odůvodnit. Písemný
záznam o hlasování je součástí Protokolu
o schvalování účetní závěrky PO Základní
škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice,
okres Znojmo za rok 2014. Poté co byl protokol vyhotoven, starosta s ním přítomné
seznámil.
Ad. 04: Závěrečný účet obce JezeřanyMaršovice za rok 2014

V souladu se zákonem o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů zveřejnila
obec návrh Závěrečného účtu obce Jezeřany-Maršovice za rok 2014 a to od 01. 04. 2015
do 23. 04. 2015 na úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Na pevné
úřední desce byl návrh zveřejněn v užším
rozsahu, dálkovým přístup bylo zveřejněno
a ZO je předloženo úplné znění návrhu Závěrečného účtu obce Jezeřany-Maršovice za
rok 2014, Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2014 včetně příloh,
Inventarizační zpráva za rok 2014 a účetní
výkazy za rok 2014 příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo - Rozvaha, Výkaz
zisku a ztrát a Příloha.
Rovněž s celým obsahem návrhu závěrečného účtu se občané mohli seznámit v kanceláři obecního úřadu. K návrhu závěrečnému
účtu nebyly uplatněny ze strany občanů žádné ústní ani písemné připomínky.
Schválení celoročního hospodaření obce
je v souladu s výsledky Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2014, kterou vypracovala auditorka Ing.
Zdeňka Cahlíková, z auditorské společnosti
AUDIT KORREKT s.r.o., když přezkoumání
hospodaření obce se uskutečnilo ve dnech
31. 10. 2014, 04. 02. , 16.–17. 02. 2015 a nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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 závěrečný účet schválilo bez výhrad.
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Usnesení č. 06/02/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 2014 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2014, bez výhrad.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 05: Dotace z rozpočtu obce pro rok
2015

Zastupitelstvo obce svým usnesením č.
16/01/2015 ze dne 26. 02. 2015 schválilo
program pro poskytování dotací z rozpočtu
obce s názvem „Podpora volnočasových aktivit v roce 2015. Program je zveřejněn na ÚD
od 27. 02. 2015.
Lhůta pro příjem žádostí byla stanoveno
od 01. 04. do 17. 04. 2015, s tím, že žádosti podané do vyhlášení programu zůstávají
v platnosti. Obec obdržela celkem 5 žádostí
celkem za 198.000,– Kč a to, dne 24. 11. 2014
od Římskokatolické farnosti Loděnice (č.j.
456/2014), na částku 25.000,– Kč na projekt
„Příspěvek na úhradu nákladů na elektrickou energii v kostele“, dne 01. 12. 2014 od
SDH Jezeřany-Maršovice (č.j. 470/2014), na
částku 60.000,– Kč na projekt „Dotace na zabezpečení oslav 90. výročí založení SDH obce
Jezeřany a činnost soutěžních družstev SDH
Jezeřany-Maršovice“, dne 10. 12. 2014 od
TJ Jezeřany-Maršovice (č.j. 483/2014), na
částku 100.000,– Kč na projekt „Dotace na
činnost a chod fotbalových družstev TJ Jezeřany-Maršovice“, dne 30. 03. 2015 od Jiřího
Šlese (č.j. 156/2015) na částku 5.000,– Kč,
na projekt „Hobby závody“, dne 16. 04. 2015
od Mgr. Petra Eckla (č.j. 182/2015) na částku
8.000,– Kč na projekt „Doprava na letní dětský křesťanský tábor“.
Jedná se o podporu společenských organizací, sdružení a občanů za účelem jejich rozvoje a uskutečňování jejich aktivit
ve prospěch občanů obce a propagaci obce
Jezeřany-Maršovice.
Žádosti byly předloženy k projednání finančnímu výboru.
Předseda FV JS zdůraznil, aby byl kladem
důraz na pečlivé vyplnění žádostí, zejména je
třeba uvést účel použití finančních prostředků v souladu s vyhlášeným programem. Zároveň uvedl, že FV doporučuje vyhovět všem
podaným žádostem a podpořit organizace
v jejich činnosti. Pro další období navrhuje
připravit nové zásady pro poskytování dotací
z rozpočtu obce.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO jednotlivé dotace z rozpočtu obce
schválilo a uložilo připravit nové zásady.
Usnesení č. 07/02/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na
rok 2015 pro Římskokatolickou farnost Loděnice ve výši 25.000,– Kč, na realizaci projektu „Příspěvek na úhradu nákladů na elektrickou energii v kostele sv. Cyrila a Metoděje
v Jezeřanech-Maršovicích“.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Usnesení č. 08/02/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce
na rok 2015 pro Sbor dobrovolných hasičů
Jezeřany-Maršovice ve výši 60.000,– Kč, na
realizaci projektu „Dotace na zabezpečení
oslav 90. výročí založení SDH obce Jezeřany a činnost soutěžních družstev SDH
Jezeřany-Maršovice“.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 09/02/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na
rok 2015 pro Tělovýchovnou jednotu Jezeřany-Maršovice ve výši 100.000,– Kč, na realizaci projektu „Dotace na činnost a chod fotbalových družstev TJ Jezeřany-Maršovice“.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 10/02/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na
rok 2015 pro Jiřího Šlese, Jezeřany-Maršovice 50, ve výši 5.000,– Kč, na realizaci projektu „Hobby závody“.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 1 (RS) se zdrželo
Usnesení č. 11/02/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na
rok 2015 pro Mgr. Petr Eckla, Jezeřany-Maršovice 277, ve výši 8.000,– Kč, na realizaci
projektu „Doprava na letní dětský křesťanský
tábor“.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 12/02/2015

ZO Jezeřany-Maršovice ukládá starostovi ve spolupráci s finančním výborem připravit nové zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce a tyto předložit zastupitelstvu
obce do 30. 09. 2015.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 06: Veřejná zakázka „Oprava
střechy KD“

Na základě usnesení ZO č. 17/01/2015
dne 26. 02. 2015 bylo uskutečněno výběrové
řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s vyhlášením „Oprava střechy KD“, jejímž
předmětem je oprava střechy kulturního
domu v Jezeřanech, oprava stávajících krovů, výměna střešní krytiny a klempířských
prvků.
Na základě předložených nabídek by
mělo ZO rozhodnout o druhu střešní krytina, betonová - pálená.
Výzva byla zveřejněna na ÚD ve dnech
30. 03. 2015 až 15. 04. 2015, kdy se uskutečnilo otvírání obálek. Svou nabídku zaslalo jedenáct zájemců a hodnotící komise
po posouzení a hodnocení nabídek uchazečů konstatovala, že nejvýhodnější nabídku
předložil uchazeč Tesařství - pokrývačství
Igor Horničár, Šumice 26, 671 75. Bude vyhotoveno rozhodnutí o výběru nejvýhodnější
nabídky, které bude zasláno e-mailem uchazečům a následně uzavřena smlouva s vítězným uchazečem, který předložil nejvýhod-
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nější nabídku na opravu střechy KD v obou
variantách.
ZO byla předložena Zpráva o posouzení
a hodnocení nabídek, ze dne 20. 04. 2015
a návrh smlouvy o dílo předložené vítězným
uchazečem a k dispozici byly veškeré materiály z výběrového řízení.
ZO diskutovalo o vhodnosti jednotlivých
druhů střešní krytiny a shodlo se na variantě
pálená krytina.
K předloženému návrhu smlouvy zazněly připomínky, kdy MU a JS upozornili
na krátkou záruční dobu (návrh na zvýšení
záruky na 5 let), MU na podmínky předání
a zabezpečení staveniště a bezpečnosti práce
a ochrany zdraví osob v prostoru staveniště,
zejména pokud bude znepřístupněna veřejná
část (chodník v uliční části budovy). ZO vyslovilo souhlas se způsobem úhrady ceny za
dílo ve splátkách.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO schválilo druh krytiny, výsledek
výběrového řízení a upravený návrh smlouvy
o dílo.
Usnesení č. 13/02/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu s vyhlášením „Oprava střechy KD“,
na základě Zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek předložené hodnotící komisí, variantu pálená krytina.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 14/02/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu s vyhlášením „Oprava střechy KD“,
na základě Zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek předložené hodnotící komisí, pořadí
nabídek podle výše nabídkové ceny, s tím že
nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč Tesařství - pokrývačství Igor Horničár, Šumice
26, 671 75, IČ: 67030050.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 15/02/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu s vyhlášením „Oprava střechy KD“
návrh smlouvy o dílo předložené vítězným
uchazečem Tesařství - pokrývačství Igor Horničár, Šumice 26, 671 75, IČ: 67030050, jejímž předmětem je provedení opravy střechy
KD, za cenu 637.176,– Kč, v souladu s požadavky zastupitelstva obce.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 16/02/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje a ukládá starostovi ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s vyhlášením
„Oprava střechy KD“, aby vydal rozhodnutí
o výběru nejvýhodnější nabídky a následně
podepsal smlouvu s vybraným uchazečem.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Ad. 07: Splašková kanalizace

Průběh a organizace výstavby
Ve věci stavby splaškové kanalizace byly
za uplynulé období ukončeny práce na uložení kanalizačního potrubí na všech stokách.
Co se týká odboček, tyto byly rovněž realizovány na stoce „C“ v Maršovicích, zbývá dořešit cca 10 odboček pro některé nemovitosti.
Byla provedena faktura za jednotlivá období (leden 2015 - cca 2.495.000,– Kč a únor
- cca 1.846.000,– Kč). Celkově bylo ke konci
února vyfakturováno a k dnešnímu dni uhrazeno cca 35.684.000,– Kč bez DPH, což představuje 91 % celkové prostavěnosti v rozsahu
díla. Dne 08. 04. 2015 byla na SFŽP odeslaná
4. Žádost o platbu, do které byly zahrnuty
faktury za leden a únor. Předpokládáme, že
vlastní náklady na tyto faktury budou hrazeny z úvěru obce u ČS, a.s., to znamená, že
poté, co budou finanční prostředky připsány na účet obce, by čerpání úvěru dosáhlo
výše 5.560.000,– Kč (maximální výše úvěru
7,7 mil. Kč).
Dne 25. 03. 2015 se uskutečnil 14. kontrolní den a dne 16. 04. 2015 15. kontrolní den, na kterých byla podána informace
o průběhu stavby a řešeny konkrétní problémy týkající se vlastní výstavby kanalizace.
Prodloužení délky odboček
V rámci projektové dokumentace pro stavební povolení, respektive pro zadání stavby
(DZS) byly trasy kanalizačních přípojek a odbočení pro kanalizační přípojky zakresleny
projektantem pouze orientačně v situacích
stavby, průběhy přípojek nebyly konzultovány s vlastníky přilehlých nemovitostí. Bylo
uvažováno s vysazením 288 kusů odbočení
v celkové délce 964 m, tj. cca 3,3 m na jednu
kanalizační přípojku.
Při obchůzkách a pasportu vnitřní kanalizace rodinných domů v rámci zpracovávání
samostatných projektových dokumentací
kanalizačních přípojek byla upřesněna přesná trasa kanalizačních přípojek, respektive
odbočení pro kanalizační přípojky, která byla
přenesena do projektové dokumentace pro
provádění stavby (DPS). V rámci upřesnění
tras přípojek došlo k posunům míst napojení na kanalizační stoku a samotné trasy
kanalizační přípojky. Odbočení pro kanalizační přípojky bylo v prováděcí dokumentaci
navrhováno dle konkrétní situace, vždy za
zpevněnou část komunikace nebo plochy,
s přihlédnutím na stávající inženýrské sítě
a to tak, aby bylo pro vlastníky připojovaných
nemovitostí zajištěno nejjednodušší způsob
napojení na uliční stoku. Tyto úpravy v projektové dokumentaci si však vyžadují navýšení investičních nákladů stavby.
V současné době je ve spolupráci se stavebním dozorem a dodavatelem, na základě
geodetického zaměření jednotlivých odboček
a položkového soupisu prací a dodávek týkajících se odboček, prováděno odsouhlasení
provedených víceprací na základě kterého
bude provedena jejich úhrada.
Technická poznámka:
V 19:25 se dostavil PE, počet přítomných
členů ZO je 8.
Posunutí proplachovací šachty
Na základě požadavků vlastníků nemovitostí v k.ú. Loděnice, bylo jednáno a dohod-
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nuto umístění proplachovacích a vzdušníkových šachet na jejich pozemcích. V jednom
případě však vlastník dodatečně vznesl námitku proti umístění šachty a v rámci společného jednání došlo k jejímu posunutí, což dodavatel realizoval, ale nad rámec smluvního
vztahu a je potřeba náklady uhradit.
Oprava místních komunikací
V rámci stavby bude dodavatel provádět
zapravení místních komunikací v rozsahu
daném projektem a skutečným provedením stavby v rýze jednotlivých výkopů a to
podle jednotlivých úseků asfaltobetonem,
penetrací, popř. štěrkem. V některých úsecích místních komunikací by bylo vhodné
provést opravu ostatních částí komunikace
a zapravení povrchů komunikací celoplošně.
Tyto opravy jsou technicky a ekonomicky
neoddělitelné, měly by navazovat na opravy prováděné dodavatelem a i v rámci záruk
a navazujících prací, by bylo vhodné řešit
provedení oprav jedním dodavatelem. Částka
je orientační, stanovená na základě odhadu
předpokládaných nákladů a bude upřesněna
na základě nabídky dodavatele.
Poskytnutí finančního příspěvku
V květnu by měly být vyhotoveny a na
stavební úřad předány projekty kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti,
zpracované v I. kole, se žádostí o vydání
územního souhlasu. Po jejich předání občanům a po kolaudaci stavby, by se mohly začít
domácnosti připojovat.
Při výstavbě domovní kanalizační přípojky je potřeba postupovat dle pokynů provozovatele kanalizace, které byly zveřejněny
v obecním zpravodaji. S ohledem na skutečnost, že 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) a bude-li stavba přípojky
schválena, vyplní pracovník provozu kanalizace protokol (list „C“) a předá jej žadateli. Za
provedení kontroly a za vystavení protokolu
bude vlastníkovi objektu účtováno 500,– Kč.
S ohledem na zájem obce, aby připojení
nemovitostí proběhlo co nejdříve a v souladu
s požadavky na provoz kanalizace, by bylo
možné rozšířit dotační program „Pořízení
projektů kanalizačních přípojek“ o úhradu
poplatku za připojení, pokud vlastník nemovitosti předloží doklad o jeho zaplacení do
konce roku 2015.
Synchronizace čerpání odpadních
vod na ČOV
V současné době je ještě řešen problém
týkající se čerpání odpadních vod na ČOV,
kdy technologicky není možné čerpat zároveň z kanalizace jezeřanské a loděnické, je
potřeba rozšířit sytém přenosu dat a zabezpečit oddělené čerpání. Problém je řešen ve
vzájemné spolupráci zástupců obou obcí
s budoucím provozovatelem.
ZO diskutovalo o jednotlivých bo-
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dech, zejména ohledně opravy místních
komunikací.
RP uvedl, že by nebylo vhodné provádět
opravu místních komunikací v celé šíři, neboť
výkopy budou v průběhu času klesat a bylo
by vhodné s realizací v tomto rozsahu ještě
počkat. BS souhlasil s tímto názorem a doporučil případný další postup konzultovat se
stavebním dozorem.
JS doporučil věc realizovat samostatně
a to opět formou výběrového řízení na dodavatele a posouzení jednotlivých nabídek.
Starosta uvedl, že opravy místních komunikací jsou řešeny ve spolupráci projektanta,
stavebního dozoru a dodavatele. Případné
„propady“ vozovky by byly řešeny formou reklamace a záruky u dodavatele. Předpokládaná cena do 1 mil. Kč je ve výši zakázky malého rozsahu, o které by mohl ZO rozhodnout,
s ohledem na uváděné důvody, mimo obecní
směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu. V rozpočtu obce je vyčleněn 1 mil. Kč
jako rezerva na opravy místních komunikací a náklady na opravy místních komunikací
v budoucnosti vyšší, než by tomu bylo nyní.
Poté starosta přeložil ZO návrhy usnesení týkající se jednotlivých výdajů výstavby
kanalizace.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO jednotlivé návrhy schválilo mimo návrhu usnesení týkajícího se opravy místních
komunikací.
Usnesení č. 17/02/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci stavby „Jezeřany-Maršovice - kanalizace“ realizaci a následnou úhradu
prodloužení délky odboček nad rámec projektu a smlouvy o dílo s dodavatelem, v délce cca 350 metrů a v ceně cca 600.000,– Kč,
s tím, že konečnou délku a cenu odsouhlasí
a schválí starosta na základě jejich geodetického zaměření a položkového soupisu prací
a dodávek předloženého dodavatelem.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 18/02/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci stavby „Jezeřany-Maršovice - kanalizace“ realizaci a následnou úhradu
posunutí proplachovací šachty PŠ8 nad rámec smlouvy o dílo s dodavatelem, v ceně cca
70.000,– Kč, s tím, že konečnou cenu schválí
starosta na základě položkového soupisu prací a dodávek předloženého dodavatelem.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci stavby „Jezeřany-Maršovice - kanalizace“ realizaci a následnou úhradu
opravy povrchu místních komunikací nad rámec projektu a smlouvy o dílo s dodavatelem,
v předpokládané ceně do 1.000.000,– Kč,
s tím, že oprava místních komunikací bude
technicky navazovat na opravy místních komunikací dodavatelem, s tím, že konečnou
cenu za opravu odsouhlasí a schválí starosta
na základě nabídky dodavatele.
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Hlasování:
2 (PS,SH) pro
5 (RP,BS,JS,RŠ, MU) proti
1 (PE) se zdržel
Usnesení č. 19/02/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci programu pro poskytování
dotací z rozpočtu obce s názvem „Pořízení
projektů kanalizačních přípojek“, jeho doplnění o poskytnutí finančního příspěvku
500,– Kč po předložení dokladu o úhradě
provedení kontroly kanalizační přípojky a za
vystavení protokolu vlastníkovi objektu od
provozovatele kanalizace, s tím že se prodlužuje lhůta pro příjem žádostí a pro realizaci
projektu do 31. 12. 2015.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 08: Plnění usnesení z minulých
zasedání ZO

Jednotlivá usnesení z minulého zasedání
ZO byla splněna a na doplnění starosta uvedl:
Jednotná komunikace v lokalitě
Za kostelem
Starosta realizoval a zadal veřejnou zakázku Jednotné komunikace v lokalitě Za
kostelem, v souladu se směrnicí o evidenci
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, když uzavřel smlouvu o dílo se zhotovitelem Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební (dále jen „VUT FS“). Předmětem
smlouvy je zpracování projektové dokumentace na stavbu „ Za kostelem – I. etapa“, ve
stupni PDPS, za cenu 30.000,– Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
vzalo na vědomí realizaci veřejné zakázky
a uzavření smlouvy o dílo.
Přechod pro chodce
Možnost zřízení přechodu byla konzultována na odboru dopravy Městského
úřadu Moravský Krumlov a následně, dne
12. 03. 2015, byla objednána studie „Prověření možnosti umístění přechodu pro chodce
u základní školy“, jejímž předmětem je prověřit možnost umístění přechodu pro chodce
u křižovatky silnice III/4133 a místní komunikace vedoucí k základní škole. Studii vypracuje VUT FS za cenu 9.000,– Kč bez DPH.
Zakázka by měla obsahovat, mimo jiné
návrh prověření možnosti umístění přechodu pro chodce přes silnici III/4133 včetně posouzení potřebnosti přechodu pro chodce dle
normy ČSN 736110, alternativní variantu
jako místo pro přecházení a odhad finančních
nákladů obou variant.
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
vzalo na vědomí vypracování studie zřízení
přechodu pro chodce.
Ad. 11: Zprávy - starosta (předsedové
výborů)

Starosta přednesl zprávu za období od
12. 12. 2015 do 26. 02. 2015.
Účast na jednáních
10. 03. 2015 – Krajská setkání SMO,
Brno
krajská setkání se zaměřuje na aktuální
témata samospráv, financí, sociální oblast,
zaměstnanost, životní prostředí, zkrátka na
informace co se chystá nejen v letošním roce
včetně legislativních změn.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

17. 03. 2015 – Den malých obcí,
Prostějov
aktuální informace zejména z oblasti
financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky přímo od zástupců jednotlivých
ministerstev.
19. 03. 2015 – Členská schůze DSO Moravskokrumlovsko, Moravský Krumlov
Rozpočet DSO pro rok 2015, meziobecní
spolupráce, dotace od skupiny ČEZ
21. 05. – 22. 05. 2015 – XIV. Sněm SMO,
Olomouc
Starosta se nemůže zúčastnit sněmu,
proto vystavil plnou moc pro obec Vedrovice.
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
vystavení plné moci vzalo na vědomí.
Veřejně prospěšné práce (VPP)
Od 01. 05. 2015 bude uzavřena smlouva
s úřadem práce na obsazení tří pracovníků na
veřejně prospěšné práce. Úřad práce byl požádán o výjimku, aby na VPP mohli nastoupit
pracovníci, kteří se zúčastnili VPP v loňském
roce. O výjimce ani o konkrétních osobách
rozhodnuto nebylo.
Odpadové hospodářství
Od 01. 04. 2015 byly v obci rozmístěny
kontejnery na bioodpad, a to po jednom kontejneru na každé sběrné místo a tři kontejnery byly umístěny u areálu TJ.
Dne 28. 03. 2015 se uskutečnil sběr
a svoz nebezpečného odpadu, náklady činily
10.792,– Kč. Ve dnech 10. až 12. 04. 2015 se
konal sběr a svoz velkoobjemového odpadu,
náklady činily 27.283,– Kč.
Je potřeba znovu upozornit občany
a provádět osvětu, protože se neustále opakují případy, kdy do kontejnerů určených na
konkrétní komoditu jsou vhazovány odpady,
které tam nepatří a které by jejich původci
mohli likvidovat např. jako velkoobjemový
odpad či směsný komunální odpad. Dalším
nešvarem je ukládání odpadu mimo kontejnery a to v lepším případě v igelitových pytlích, v horších volně kolem kontejnerů (plasty, sklo, apod.)
V neposlední řadě, nebezpečný odpad by
měl být předáván přímo odvozci, ale občané
ho hromadí na místě již několik hodin dopředu a opět lze tolerovat uložení odpadu do
pytlů, krabic či nádob, ale jejich volné odložení, bez minimálního zabezpečení, v případě
kdy se jedná o jedy, barvy, saponáty, ředidla
apod. je nepřípustné.
S ohledem na skutečnost, že kontejnery
na sběrných místech jsou neustále přeplňovány a ne všude je možno odložit všechny
komodity, starosta navrhuje rozšířit množství a druh sběrných nádob a to konkrétně
a jeden kontejner na plasty, jeden na papír
a dvě nádoby na sklo a jejich rozmístění na
jednotlivá sběrná místa.
Náklady na pořízení nádob by činily
cca 20.000,– Kč a náklady na svoz by se při
současných cenách navýšily o 20.000,– Kč
za rok ((finanční prostředky jsou v rozpočtu
vyčleněny).
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 jednotlivé návrhy schválilo.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Usnesení č. 20/02/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci odpadového hospodářství
doplnění sběrných míst na tříděný odpad
o jeden kontejner na plasty a kompozitní
obaly, jeden kontejner na papír a dvě nádoby
na sklo.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Spolupráce s Českým rozhlasem
Obec obdržela nabídku od Českého rozhlasu Brno ohledně zviditelnění obce ve vysílání během jednoho všedního dne v jednotlivých pořadech.
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
spolupráci s ČR Brno vzalo na vědomí.
Radarový měřič rychlosti
Obdrželi jsme nabídku na 30denní zapůjčení radarového měřiče rychlosti na vyzkoušení, spolu se statistický modulem zaznamenávající průměrné a nejvyšší rychlosti v čase
a počet projetých vozidel (pět dní před a pět
dní po zpuštění radaru). V případě zakoupení
radaru měření zdarma jinak cca 5.000,– Kč.
Při využití této možnosti je potřeba zvážit,
kam bychom radar umístili (začátek obce,
škola).
ZO diskutovalo problematiku měření
rychlosti a jednotliví členové ZO souhlasili
s vyzkoušením radaru v úseku před křižovatkou ke škole.
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
zkoušku radarového měřiče rychlosti vzalo
na vědomí.
Videoprůvodce Českou republikou
Obec obdržela nabídku na prezentaci
obce na informačním turistickém portále
www.cestujemepocr.cz, který spravuje společnost Aspida, s.r.o., která dříve vydávala
průvodce v knižní podobě.
Protože skončila platnost naší prezentace, bylo by možné provést aktualizaci textu,
kontaktů, případně výměnu nových fotografií, popř. zveřejnit seznam kulturních,
společenských a sportovních akcí. V průběhu
roku se mohou zdarma libovolně měnit texty i foto i doplňovat pozvánky na pořádané
akce. Také je možné vložit na server video
o dění v obci. Videa jsou umístěna na úvodní straně informačního turistického portálu.
Na portálu je umístěno 90% měst a obcí ČR.
Cena za prodloužení prezentace je 1210,– Kč
včetně DPH za rok.
ZO diskutovalo problematiku prezentace
obce a členové ZO byli proti placené prezentaci obce.
Ad. 12: Rozpočtová opatření č. 2/2015

RO č. 2/2015 upravuje některé výdaje
v rozpočtu obce 2015, s ohledem na současné potřeby a usnesení přijaté ZO. Změna
výdajů je prováděna zejména s ohledem na
výdaje realizovaná v souvislosti se splaškovou kanalizací, zejména navýšení výdajů na
opravu místních komunikací (600.000,– Kč
z rezervy), a příspěvky občanům na projekty a připojení na splaškovou kanalizaci (navýšení o 200.000,– Kč z rezervy), navýšení
výdajů na opravu střechy KD o 160.000,– Kč
na 760.000,– Kč (z rezervy) a navýšení výdajů (o 17.600,– Kč) na úhradu daní (směna
pozemků) a lékařské prohlídky členů JSDH
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(o 2.400.-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 rozpočtové opatření schválilo.
Usnesení č. 21/02/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2015.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad.17: Diskuse

V diskusi nezazněly žádné připomínky
a podněty.
Ad. 18: Ukončení

Starosta poděkoval členům ZO a přítomným občanům za účast a ukončil zasedání
v 21:35 hod.
Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jan Slavík v.r.
Miroslav Ulreich v.r.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 03/2015
konaného dne 18. 06. 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
10. 06. 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 5 členů ZO. Omluven je SH, MH, JS, RP z pracovních důvodů.
Někteří z omluvených se dostaví během
zasedání.
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 (RS), Miroslav Ulreich (MU).
Ad. 1: Úvod, zahájení

Starosta seznámil ZO s programem zasedání ZO.
ZO nemělo k doplnění programu žádné
připomínky a doplněný program schválilo.
Usnesení č. 01/03/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje následující program Zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č.
03/2015
1. Zahájení (program, určení zapisovatele

duben - červen

a ověřovatelů, námitky proti zápisu)
2. Žádostí občanů a organizací
a) Zbyněk Čech - Žádost o prodej obecního pozemku (část pozemku p.č.
1193/1 v k.ú. Jezeřany)
b) Ing. Roman Chytrý - Žádost o odkoupení nemovitého majetku (část pozemku p.č. 1491/2, k.ú. Jezeřany)
3. Směna, koupě a prodej pozemků v k.ú.
Jezeřany
a) směna pozemků p.č. 1491/31 za pozemky p.č. 31/14 a p.č. 31/15
b) směna pozemků p.č. 1491/32, p.č.
1491/33 a p.č. 1491/34 za pozemky
p.č. 31/16, p.č. 31/17 a p.č. 31/19
c) směna pozemků p.č. 1491/35 a p.č.
2352/56 za pozemky p.č. 31/20, p.č.
34/2 a p.č. 35/8
d) koupě pozemku p.č. 35/9
e) prodej pozemku p.č. 2/19
4. Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
a) akce „Oprava střechy KD“
b) akce „Zabezpečení zásahu jednotky
SDH“
5. Splašková kanalizace
a) splaškové kanalizační přípojky Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s Jihomoravským
krajem
b) přenos dat mezi ČOV Loděnice a ČS2
6. Pojištění právní ochrany obce
7. Plnění usnesení z minulých zasedání ZO
8. Zprávy - starosta (předsedové výborů)
9. Rozpočtové opatření č. 3/2015 a č.
4/2015
10. Diskuse
11. Ukončení
Hlasování:
5 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Starosta konstatoval, že zápis a výpis
usnesení z minulého zasedání ZO byly vyvěšeny na úřední desce ve dnech 30. 04. 2015
až 18. 05. 2015 a zápis byl řádně ověřen. Členové ZO neměli vůči tomuto zápisu žádné
námitky.
Starosta upozornil na chybný text, bod.
09. Zprávy – starosta (předsedové výborů),
kde je uveden chybný text „Starosta přednesl zprávu za období od 12. 12. 2015 do
26. 02. 2015.“, správně patří „Starosta přednesl zprávu za období od 27. 02. 2015 do
23. 04. 2015.“
Jako zapisovatele určil BS a jako ověřovatele navrhl RS a MU.
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. 02/03/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č.
03/2015 Radka Šlese a Miroslava Ulreicha.
Hlasování:
5 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 02: Žádostí občanů a organizací

a) Zbyněk Čech - Žádost o prodej obecního pozemku (část pozemku p.č. 1193/1
v k.ú. Jezeřany)

duben - červen

Žadatel chce využívat pozemek pro zpracování a dopravu dřeva pro svůj dům. Uvedená část pozemku se nachází mezi dvěma
soukromými pozemky mimo obslužnou komunikaci (cestou), nachází se zde sklep, který je užíván jiným občanem.
Je třeba zvážit, zda obec upřednostní
prodej pozemku před současným stavem.
Záměr prodat odpovídající část uvedeného
pozemku by bylo možné schválit a následně
po jeho zveřejnění, poté co se další zájemci či
občané vyjádří a popř. předloží své nabídky,
rozhodnout.
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. 03/03/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje záměr obce prodat nemovitý
majetek - část pozemku p.č. 1193/1, ostatní
plocha, o výměře cca 250 m2, v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
5 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Technická poznámka:
V 18:18 se dostavil JS, počet přítomných
členů ZO je 6.
b) Ing. Roman Chytrý - Žádost o odkoupení nemovitého majetku (část pozemku
p.č. 1491/2, k.ú. Jezeřany)
Původní záměr obce prodat uvedenou
část pozemku byl zveřejněn na úřední desce
OÚ ve dnech 23. 01. 2015 až 13. 02. 2015
(v nadpisu chybně označen jako Záměr obce
směnit nemovitý majetek). Proti záměru byla
vznesena námitka současným uživatelem pozemku a dne 10. 06. 2015 podal žádost o odkoupení uvedeného pozemku. Zúčastněné
osoby byly vyrozuměny, aby se k věci vyjádřily a popř. podaly svoje nabídky, původní žadatel osobně sdělil starostovi, že pokud o pozemek projevil zájem jeho současný uživatel,
nebude mu bránit a na žádosti nebude trvat.
Proto by bylo vhodné znovu zveřejnit
záměr, který opraví původní chybu v zápise
a umožní připravit podklady pro prodej části
uvedeného pozemku.
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 a uložilo starostovi připravit kupní smlouvu.
Usnesení č. 04/03/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje nové zveřejnění záměru obce prodat část pozemku p.č. 1491/2, ostatní plocha, cca 40 m2, v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 03: Směna, koupě a prodej pozemků
v k.ú. Jezeřany

ZO svým usnesením č. 31/05/2014, ze
dne 07. 07. 2014 schválilo 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 (kde
vede kanalizační stoka), tak aby nejen příjezdová cesta, ale rovněž pozemek pod ČS2,
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byl ve vlastnictví obce. Dále ZO svým usnesením č. 10/01/2015 ze dne 26. 02. 2015
schválilo záměr směnit části pozemku p.č.
1491/2, rovněž z výše uvedeného důvodu.
Záměr byl zveřejněn na ÚD od 02. 03. 2015
do 23. 03. 2015.
Na základě dohody s vlastníky, vypracovaných geometrických plánů a souhlasu
stavebního úřadu s dělením pozemků byly
vypracovány směnné smlouvy, která jsou
předkládány ZO ke schválení. Realizací níže
uvedených směn pozemků je realizován záměr obce vlastnit uvedené pozemky.
a) směna pozemků p.č. 1491/31 za pozemky p.č. 31/14 a p.č. 31/15
Geometrickým plánem je oddělena
část obecního pozemku p.č. 1491/3 a vytváří se nový pozemek p.č. 1491/31, který
je tak předmětem směny za pozemky p.č.
31/14 a p.č 31/15, mezi obcí a paní Boženou
Kampasovou.
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 směnu a smlouvu schválilo.
Usnesení č. 05/03/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje směnu obecního pozemku p.č.
1491/31, o výměře 202 m2, orná půda, v k.ú.
Jezeřany za pozemky p.č. 31/14, o výměře
206 m2, ostatní plocha a p.č. 31/15, o výměře 40 m2, ostatní plocha, oba v k.ú. Jezeřany, které jsou ve vlastnictví paní Boženy
Kampasové, bytem Jezeřany-Maršovice 10,
s doplatkem pro paní Boženu Kampasovou
1.540,– Kč.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 06/03/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice a paní Boženou Kampasovou, bytem Jezeřany-Maršovice 10, jejímž
předmětem je směna obecního pozemku p.č.
1491/31 v k.ú. Jezeřany, za pozemky p.č.
31/14 a 31/15 v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) směna pozemků p.č. 1491/32, p.č.
1491/33 a p.č. 1491/34 za pozemky p.č.
31/16, p.č. 31/17 a p.č. 31/19
Geometrickými plány jsou odděleny části
obecních pozemků p.č. 1491/2 a p.č. 1491/3
a vytváří se nové pozemky p.č.1491/32, p.č.
1491/33 a p.č.1491/34, které jsou tak předmětem směny za pozemky p.č. 31/16 a p.č.
31/17, mezi obcí a paní Evou Zoufalou.
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 směnu a smlouvu schválilo.
Usnesení č. 07/03/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje směnu obecních pozemků
p.č. 1491/32, o výměře 56 m2, orná půda,
p.č. 1491/33, o výměře 63 m2, ostatní plocha a p.č. 1491/34, o výměře 25 m2, ostatní
plocha, všechny v k.ú. Jezeřany, za pozemky

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

p.č. 31/16, o výměře 62 m2, ostatní plocha,
p.č. 31/17, o výměře 24 m2, ostatní plocha,
oba v k.ú. Jezeřany, které jsou ve vlastnictví
paní Evy Zoufalé, bytem Jezeřany-Maršovice 11, s doplatkem ve prospěch obce ve výši
2.030,– Kč.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 08/03/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice a paní Evou Zoufalou, bytem
Jezeřany-Maršovice 11, jejímž předmětem
je směna obecních pozemků p.č. 1491/32,
p.č. 1491/33 a p.č. 1491/34, v k.ú. Jezeřany,
za pozemky p.č. 31/16 a p.č. 31/17, v k.ú.
Jezeřany.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c) směna pozemků p.č. 1491/35 a p.č.
2352/56 za pozemky p.č. 31/20, p.č.
34/2 a p.č. 35/8
Geometrickým plánem jsou odděleny části obecních pozemků p.č. 1491/2
a p.č. 2352/12 a vytváří se nové pozemky
p.č.1491/35 a p.č. 2352/56, které jsou tak
předmětem směny za pozemky p.č. 31/20,
p.č. 34/2 a p.č. 35/8, mezi obcí a paní Boženou Královou.
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 směnu a smlouvu schválilo.
Usnesení č. 09/03/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje směnu obecních pozemků p.č.
1491/35, o výměře 41 m2, ostatní plocha
a p.č. 2352/56, o výměře 228 m2, orná půda,
oba v k.ú. Jezeřany, za pozemky p.č. 31/20,
o výměře 15 m2, ostatní plocha, p.č. 34/2,
o výměře 244 m2, vodní plocha a p.č. 35/8
o výměře 52 m2, ostatní plocha, všechny
v k.ú. Jezeřany, které jsou ve vlastnictví paní
Boženy Králové, bytem Jezeřany-Maršovice
286, s doplatkem ve prospěch paní Boženy
Králové ve výši 1.470,– Kč.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 10/03/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí
Jezeřany-Maršovice a paní Boženou Královou, bytem Jezeřany-Maršovice 286, jejímž
předmětem je směna obecních pozemků p.č.
1491/35 a p.č. 2352/56, v k.ú. Jezeřany, za
pozemky p.č. 31/20, p.č. 34/2 a p.č. 35/8,
v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
d) koupě pozemku p.č. 35/9
Geometrickým plánem byl rovněž oddělen i pozemek p.č. 35/9, které je tak předmětem koupě, mezi obcí a panem Vítězslavem
Formanem.
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 koupi a smlouvu schválilo.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Usnesení č. 11/03/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje koupi pozemku p.č. 35/9, o výměře 32 m2, ostatní plocha, v k.ú. Jezeřany,
který je ve vlastnictví pana Vítězslava Formana, bytem Jezeřany-Maršovice 12, za cenu
1.120,– Kč.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 12/03/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice a panem Vítězslavem Formanem, bytem Jezeřany-Maršovice 12, jejímž
předmětem je koupě pozemku p.č. 35/9,
v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
e) prodej pozemku p.č. 2/19
Záměr obce prodat uvedený pozemek byl
řádně schválen usnesením ZO č. 08/01/2015
ze dne 26. 02. 2015 a vyvěšen na úřední desce ve dnech 02. 03. 2015 až 23. 03. 2015.
Kromě Bc. Lucie Motyčkové se žádní další
zájemci nevyjádřili ani nepředložili svoje
nabídky. Prodej bude možno realizovat dle
schváleného záměru.
Byl vypracován geometrický plán, který odděluje část pozemku p.č. 2/4 a vytváří
novou parcelu 2/19, která je tak předmětem
prodeje. Kupující uhradí kupní cenu, správní
poplatek na vklad do KN a náklady na zaměření a vytyčení pozemků v terénu.
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 prodej a smlouvu schválilo.
Usnesení č. 13/03/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje prodej obecního pozemku p.č.
2/19, o výměře 89 m2, ostatní plocha, v k.ú.
Jezeřany, za cenu 3.115,– Kč, Bc. Lucii Motyčkové, bytem Jezeřany-Maršovice 106.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 14/03/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice jako prodávajícím a Bc. Lucií
Motyčkovou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej obecního pozemku p.č. 2/19,
v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 04: Dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje

a) akce „Oprava střechy KD“
Dne 26. 02. 2015 podala obec žádost
o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu JMK
z dotačního programu „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ pro rok 2015,
s názvem projektu „Oprava střechy KD“, jejímž předmětem byla výměna střešní krytiny
na budově kulturního domu.
Na základě usnesení č. 6551/15/R100 ze
dne 27. 04. 2015 a usnesení č. 1765/15/Z18
ze dne 30. 04. 2015 byla obci poskytnuta dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce
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2015 ve výši 200.000,– Kč. Je potřeba dotaci přijmout a schválit smlouvu o poskytnutí
dotace.
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 přijetí dotace a smlouvu schválilo.
Usnesení č. 15/03/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok
2015 v rámci dotačního programu „Program
rozvoje venkova Jihomoravského kraje“, ve
výši 200.000,– Kč.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 16/03/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Program rozvoje venkova
Jihomoravského kraje“, pro rok 2015, jejímž
předmětem je účelová neinvestiční dotace na
realizaci akce „Oprava střechy KD“.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b)
akce „Zabezpečení zásahu
jednotky SDH“

Dne 26. 02. 2015 podala obec žádost
o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu JMK
z dotačního programu „Dotační program
JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDHO
JMK 2013-2016“, jejímž předmětem bylo zabezpečení výstrojí a výzbrojí jednotky SDH.
Obci byla poskytnuta dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 30.000,– Kč. Je
potřeba dotaci přijmout a schválit smlouvu
o poskytnutí dotace.
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 přijetí dotace a smlouvu schválilo.
Usnesení č. 17/03/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje přijetí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
pro rok 2015 v rámci dotačního programu
„Dotační program JMK na požární techniku
a věcné prostředky k řešení mimořádných
událostí JSDHO JMK 2013-2016“, ve výši
30.000,– Kč.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 18/03/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Dotační program JMK na
požární techniku a věcné prostředky k řešení
mimořádných událostí JSDHO JMK 20132016“, pro rok 2015, jejímž předmětem je
účelová neinvestiční dotace na realizaci akce
„Zabezpečení zásahu jednotky SDH“.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

duben - červen

Ad. 05: Splašková kanalizace

Průběh a organizace výstavby
Ve věci stavby splaškové kanalizace byly
za uplynulé období realizovány dokončovací práce a kompletace technologie na ČS1
a ČS2, a přípravné práce na provedení úpravy
povrchů místních komunikací. Na základě
kamerových zkoušek byly ještě realizovány
opravy závad na jednotlivých stokách. Dne
16. 06. 2015 by se měla uskutečnit zkouška funkčnosti kanalizace a dne 18. 06. 2015
předpřejímka kanalizace.
Byla provedena faktura za duben 2015
ve výši cca 972.000,– Kč (v březnu a květnu
fakturováno nebylo). Celkově bylo ke dni
31. 05. 2015 vyfakturováno a k dnešnímu
dni uhrazeno cca 36,5 mil. Kč bez DPH, což
představuje 93 % celkové prostavěnosti
v rozsahu díla.
Dne 08. 06. 2015 byla na SFŽP odeslaná
5. žádost o platbu, do které byly zahrnuta
faktura za duben 2015 a faktury za TDI a AD,
celkem cca 1.152.000,– Kč. Vlastní zdroje
obce ve výši 243.000,– Kč budou hrazeny
v rámci rozpočtu pro rok 2015. Čerpání úvěru je ve výši 5.560.000,– Kč.
Projekty kanalizačních přípojek
Byly vyhotoveny projekty kanalizačních
přípojek a dne 28. 05. 2015 bylo předáno celkem 222 projektů včetně žádostí na vydání
územního souhlasu na stavební úřad v Moravském Krumlově. Byly uhrazeny správní
poplatky za žadatele ve výši 57.250,– Kč,
v rámci dotačního programu (DP) „Pořízení
projektů kanalizačních přípojek).
Ve druhém kole jsou dokončovány projekty dalších kanalizačních přípojek, které
nebyly připraveny pro první kolo. Jedná se
celkem asi o další 70 projektů.
S ohledem na výše uvedené a z důvodu
nutnosti kompletace veškerých podkladů pro
předání stavby investorovi (obci), vyúčtování
dotace a předložení dokladů SFŽP a následné
žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, je
reálné napojování jednotlivých nemovitostí
v průběhu září či října 2015.
a) splaškové kanalizační přípojky - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene s Jihomoravským kraje
Pro napojení jednotlivých domácností
byly při výstavbě kanalizačních stok vysazeny odbočky a provedeno odbočení pro kanalizační přípojky. Část kanalizačních přípojek
je vedena rovněž přes pozemky Jihomoravského kraje (jedná se zejména o silnici III.
třídy), kde je potřeba, aby bylo zřízeno věcné
břemeno spočívajícího v povinnosti strpět
zřízení, provoz, údržbu, opravy a odstranění
splaškové kanalizace za úplatu.
Co se týká umístění kanalizačního řadu
ve státní komunikaci, má již obec s Jihomoravským krajem uzavřeny smlouvy o budoucí
smlouvě na zřízení věcného břemene. V daném případě bude postupováno obdobně,
popř. společně. Aby jednotlivý občané nemuseli vstupovat do jednání s Jihomoravským
krajem a hradit náklady na pořízení jednotlivých geometrických plánů a hradit za věcné břemeno, je vhodné, aby tak učinila obec,
proto je ZO předkládána uvedená smlouva
Před hlasováním byla dána možnost čle-

duben - červen

nům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy
a ZO smlouvu schválilo.
Usnesení č. 19/03/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene mezi Obcí Jezeřany-Maršovice a Jihomoravským krajem,
v rámci stavby „Splašková kanalizace Jezeřany-Maršovice, Splaškové kanalizační přípojky“, jejímž předmětem je následné uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene na kanalizační přípojky na pozemcích Jihomoravského kraje.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) přenos dat mezi ČOV Loděnice a ČS2
Na minulém zasedání bylo ZO informováno řešení problému synchronizace čerpání
odpadních vod na ČOV a ČS2, kdy technologicky není možné čerpat zároveň z obou kanalizací a je potřeba rozšířit sytém přenosu
dat a zabezpečit oddělené čerpání (blokování
souběhu nátoku z obou kanalizací). Problém
je řešen ve vzájemné spolupráci zástupců obou obcí s budoucím provozovatelem.
V rámci projektu výstavby ČOV Loděnice ani
v rámci projektu splaškové kanalizace v obci
nebyl problém řešen a vyvstal teprve při zkušebním provozu kanalizace v Loděnicích.
ZO je předložena nabídka společnosti
GDF spol. s.r.o., která zabezpečuje dodávku
přenosu dat pro splaškovou kanalizaci s návrhem tří variant. Po jednání s provozovatelem je jako nejvhodnější varianta - přenos
dat datovým protokolem přímo do modemu
GPRS oboustranně (monitoring poruch a vybraných technologických stavů a povelování
vybrané technologie). Součástí nabídky je
GSM/GPRS modem. Bez realizace uvedeného
opatření by nebylo možné spolehlivě kanalizaci provozovat.
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 řešení a realizaci schválilo.
Usnesení č. 20/03/2015

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci stavby splaškové kanalizace
v obci a jejího provozu, způsob řešení a vlastní realizaci blokování souběhu nátoku odpadních vod na ČOV Loděnice dle návrhu společnosti GDF spol. s r.o., v ceně cca 122.000,– Kč
bez DPH, s tím, že konečnou cenu schválí starosta na základě skutečného provedení.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 06: Pojištění právní ochrany obce

Pojišťovna D.A.S. jako specializovaná pojišťovna na pojištění právní ochrany nabízí
pojištění pro obce a zastupitele, právní servis
a v případě sporů poskytne písemnou či telefonickou poradu, uhradí náklady zvoleného
advokáta, zaplatí soudní poplatky a znalecké
posudky. Konkrétně pomůže při problémech
se zaměstnanci, vandalizmem, při poškozování obecního movitého majetku, v přestupkovém či trestním řízení, při škodách
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způsobených nezákonným rozhodnutím
a nesprávným úředním postupem apod.
Obec obdržela nabídku od zástupce pojišťovny nabídku pro 9 členů ZO a 3 zaměstnance a sporné částce při pojistných sporech do 5
mil. Kč ve výši 15.750,– Kč
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Někteří členové ZO se vyjádřili
k předložené nabídce záporně. Žádné další
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO pojištění neschválilo, protože usnesení nebylo přijato.
Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje na základě nabídky společnosti
D.A.S. Rechtsschutz AGl, pobočka pro ČR,
pojištění právní ochrany obce za roční pojistné 15.750,– Kč.
Hlasování:
2 (MU,PS) pro
4 (RS,BS,PE,JS) proti
0 se zdrželo
Ad. 07: Plnění usnesení z minulých
zasedání ZO

Jednotlivá usnesení z minulého zasedání
ZO byla splněna a na doplnění starosta uvedl:
Účetní závěrky a závěrečný účet
Schválené dokumenty byly doplněny
a jsou uloženy na OÚ. Závěrečný účet za rok
2014 byl předán na podatelnu KÚ JMK dne
30. 04. 2015.
Ředitelka PO ZŠaMŠ byla o schválení
účetní závěrky a o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014 vyrozuměna písemně dne
24. 04. 2015.
Dotace z rozpočtu obce a nové zásady
Žadatelé byly o poskytnutí dotace informování, byly podepsány smlouvy a finanční
prostředky poukázány na jejich účet, popř.
vyplaceny v hotovosti.
Nové zásady připravuje starosta k projednání ve finančním výboru.
Dne 16. 06. 2015 byla na OÚ doručena
žádost o finanční dotaci z rozpočtu obce ve
výši 3.000,– Kč, od MS Sobotka na projekt
„MDD – Sportovní odpoledne“, jehož cílem
je seznámení dětí s přírodou formou soutěží, který se uskuteční dne 21. 06. 2015.
S ohledem na skutečnost, že o příspěvku do
3.000,– Kč rozhoduje starosta ve zkrácené
formě, byla žádost vyřízena kladně.
Co se týká těchto dotací, bylo v rozpočtu
obce vyčleněno pro letošní rok 200.000,– Kč,
když z těchto prostředků jsou hrazeny nejen
žádosti z řad místních spolků a občanů, ale
jsou zde rovněž poskytovány členské příspěvky pro spolky, ve kterých je obec členem,
v letošním roce to představuje dalších cca
10.500,– Kč, Svaz měst a obcí (3.500,– Kč),
Spolek pro obnovu venkova (2.000,– Kč),
Energoregion 2020 (4.000,– Kč) a Okresnímu sdružení hasičů (1.000,– Kč). Proto
bude podán návrh navýšení rozpočtových
výdajů na dotace neziskovým organizacím
o 14.000,– Kč (viz. RO č. 4/2015).
VZ „Oprava střechy KD“
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky obdrželi všichni žadatelé e-mailem dne
24. 04. 2015, nikdo neměl připomínky. V sou-
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ladu s požadavky ZO byla doplněna smlouva
o dílo, která byla podepsána dne 04. 05. 2015
a dne 12. 05. 2015 byla zveřejněna na profilu zadavatele spolu s Písemnou zprávou zadavatele.
Odpadové hospodářství
Kontejnery a nádoby byly objednány u společnosti SITA CZ a.s. a dodány, jejich cena by
měla být 16.200,– Kč bez DPH, faktura doposud
vystavena nebyla.
Technická poznámka:
V 19:10 se dostavil SH, počet přítomných
členů ZO je 7.
Ad. 11: Zprávy - starosta (předsedové
výborů)
Starosta přednesl zprávu za období od
24. 04. 2015 do 18. 06. 2015.
Účast na jednáních
27. 04. 2015 – 2. oﬁciální setkání představitelů obcí SO ORP Moravský Krumlov v rámci projektu Meziobecní spolupráce, Moravský
Krumlov
postup při realizaci projektu, základní cíle
projektu ve čtyřech oblastech - oblast školství
- zajištění volnočasových aktivit v menších obcích, spolupráce obcí a škol při získávání a zpracování dotací školám v malých obcích, oblast sociální - aktivizace seniorů do veřejného života,
využití pečovatelské služby v rámci působnosti
správního obvodu ORP Moravský Krumlov,
oblast odpadového hospodářství - předcházení
vzniku černých skládek, modernizace a sdílení
techniky – snížení pořizovacích nákladů pro
jednotlivé obce, oblast cestovního ruchu – sestavení kulturně společenského programu ročního kalendáře nových akcí.
11. 05. 2015 – Školení k novému občanskému zákoníku ve vazbě na zákon o obcích
pro představitele měst a obcí, Brno
školení k jednotlivým ustanovením občanského zákoníku.
Zvonička v Maršovicích - kulturní
památka
Dne 19. 05. 2015 vydalo Ministerstvo kultury rozhodnutí, ve kterém prohlásilo návesní
zvonici z první poloviny 19. století s kamennou
barokní sochou sv. Jana Nepomuckého s podstavcem, kulturní památkou.
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
vzalo na vědomí prohlášení zvonice za kulturní
památku.
Studie „Možnosti prověření umístění
přechodu pro chodce u základní školy“
ZO je předkládána studie „Prověření možnosti umístění přechodu pro chodce u základní
školy“, jejímž předmětem je prověřit možnost
umístění přechodu pro chodce u křižovatky silnice III/4133 a místní komunikace vedoucí k základní škole, kterou vypracovalo VUT FS, Ing.
Martin Smělý.
Starosta navrhl, aby byla studie zveřejněna,
aby se k ní občané mohli vyjádřit a aby ZO mohlo rozhodnout na příštím zasedání o dalším
postupu.
Nedostatek vody ve veřejném vodovodu
Ve dnech od 07. 06. 2015 do 15. 06. 2015
bylo ve spolupráci s provozovatele vodovodu
VAS, a.s. vyhlášeno mimořádné opatření, zákaz
zalévání a napouštění bazénů obecní vodou.
Problém, ale není pouze ve zvýšeném odběru
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vody a jejím množství ve vodojemu v tomto
období, ale jedná se o dlouhodobější problém
zejména s ohledem na kvalitu vody.
V pátek 19. 06. 2015 se na OÚ uskuteční
jednání zástupců VAS, a.s. (provozovatele),
VAK Znojemsko (majitele) a starosty jednotlivých obcí napojených na skupinový vodovod
Loděnice.
Jarmark řemesel a místních produktů, Oslavy 90. let založení SDH
Jezeřany-Maršovice
Dne 27. 06. 2015 se uskuteční na návsi v Jezeřanech společný Jarmark řemesel a místních
produktů, který pořádá Obec Jezeřany-Maršovice, pod záštitou DSO Moravskokrumlovsko
a oslavy 90. let založení SDH, která pořádá SDH
Jezeřany-Maršovice.
Z důvodu konání jarmarku a oslav bude
v tento den provedena přechodná úprava provozu s omezením vjezdu motorových vozidel do
prostoru před KD a OÚ.
S ohledem na zajištění zdárného průběhu
akce, požádat starosta členy ZO, aby se aktivně podíleli na organizaci a nastínil jednotlivé
potřeby.
Spolupráce s Českým rozhlasem
Obec bude ve vysílání Českého rozhlasu
Brno prezentována ve středu dne 24. 06. 2015.
Technická poznámka:
V 19:30 se dostavil MH, počet přítomných
členů ZO je 8.
Radarový měřič rychlosti
Radarový měřič byl zapůjčen a instalován
dne 26. 05. 2015 na sloup veřejného osvětlení
za kostelem ve směru do Maršovic. Upozorňuje
na překročení rychlosti nápisem „Pozor děti“.
Vyhodnocení měření ze statistického modulu
zaznamenávající průměrné a nejvyšší rychlosti
v čase a počet projetých vozidel, bude obci dodáno během několika dnů.
Starosta požádal ZO o sdělení poznatků
k provozu radaru.
BS projevil souhlas s ponecháním radaru
na uvedeném místě, neboť regulace rychlosti
je především v oblasti křižovatky pod základní
školou vhodná.
JS se vyjádřil k řešení bezpečnosti chodců,
především dětí, v křižovatce pod základní školou, návrhem jiné možnosti místo radarů, a to
regulačních semaforů pro omezování rychlosti
vozidel. Nejde pouze o informativní charakter,
jako v případě radaru, ale o skutečnou regulaci rychlosti projíždějících vozidel v případě, že
překročí povolenou rychlost. Navrhl, aby obec
jednala také o tomto způsobu regulace dopravy
a zjistila možnosti a podmínky tohoto efektivního řešení.
Starosta uvedl, že již byl informován, že se
v tomto případě jedná o dopravní značení a většinou se tato zařízení schvalují a uvádějí do provozu na velmi frekventovaných místech.
Ad. 12: Rozpočtová opatření č. 3/2015
a č. 4/2015
Rozpočtová opatření upravují některé výdaje v rozpočtu obce 2015, s ohledem na současné
potřeby a usnesení přijaté ZO.
Rozpočtové opatření č. 3/2015 provedl
starosta ke dni 31. 05. 2015 z toho důvodu, že
nebyly vyčleněny dostatečné finanční prostředky ve výdajích, a to záloha na vodu pro ZŠaMŠ
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ve výši 23.400,– Kč a s ohledem na rozhodnutí
ZO bylo potřeba nechat vyhotovit geometrické plány pro směnu, prodej a koupi pozemků.
Tyto výdaje byly plně kryty navýšenými příjmy,
konkrétně vrácené zálohy a přeplatky za vodu
a energie a ještě úhrada za umístění kontejneru
na textil (500,– Kč).
Rozpočtové opatření č. 4/2015 dále v příjmech upravuje zvýšený výběr daně z příjmů
fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (o 15.000,– Kč) na 31.000,– Kč a přeplatky za elektřinu (o 8.000,– Kč). Ve výdajích se
jedná o převodu dotací z rozpočtu obce jednotlivým žadatelům na příslušné paragrafy (z par.
6171, pol. 5229 na par. 5512, pol. 5222 (SDH),
par. 3414, pol. 5222 (TJ)) a zároveň navýšení
o 14.000,– Kč, nově zálohy na elektřinu pro ČS1
a ČS2 (8.000,– Kč) a roční kontrolu DH (3.000,–
Kč), dohody o provedení práce (o 10.000,– Kč)
sekání trávy (Jezeřanská strouha).
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 rozpočtová
opatření schválilo.
Usnesení č. 21/03/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2015, které
provedl starosta ke dni 31. 05. 2015.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 22/03/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2015.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad.17: Diskuse
V diskusi zaznělo:
MH vznesl připomínku ohledně množství
a kvality vody ve vodovodu s tím, aby pokud
možno nedocházelo k výpadkům v zásobování
a znečišťování vody sedimenty.
MU se dotázal, kdy bude provedena konečná úprava místních komunikací.
Starosta odpověděl, že přesný termín nezná, protože podle informací od dodavatele
stavby, se mu doposud nepodařilo dohodnout
se subdodavatelem živičných povrchů.
Ad. 18: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným občanům za účast a ukončil zasedání
v 20:10 hod.
Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Radek Šles v.r.
Miroslav Ulreich v.r.

duben - červen

Vítání občánků
Dne 17. května 2015 se v zasedací místnosti obecního úřadu
uskutečnilo tradiční Vítání občánků. Slavnostního setkání se

duben - červen

zúčastnilo celkem 9 dětí se svými rodiči. S programem básniček
a písniček vystoupily i děti ze základní školy.
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Vzhůru na prázdniny!
Už nebo konečně? Každý si na tuto otázku odpoví po svém.
Jedno je jisté. Konec školního roku je tady a s ním i očekávaný
odpočinek od školních lavic. Než si ho ale každý po svém bude užívat,
připomeňme si ještě poslední měsíce školního roku. Naposledy jsme
se rozloučili o Velikonocích. Velikonoční turnaj se nám protáhl díky
chřipce až na týden po Velikonocích, protože hodně dětí chybělo.
Nic to však nezměnilo na sportovní bojovnosti všech, kteří se ho
účastnili. 8. dubna jsme navštívili divadelní představení v Mor.
Krumlově spolu s naší školkou a školkou z Loděnic s názvem „Jarní
pohádka“ a pomaličku tak vítali jaro. 29. dubna pořádala školní
družina „Kadeřnickou soutěž“. Bylo až neuvěřitelné, jak krásné
účesy dokázaly některé slečny vytvořit. Opravdu se bylo na co dívat.
30. dubna už bylo jaro v plném proudu a kolem školky a školy se to
opět hemžilo malými i většími čaroději a čarodějnicemi. Konal se
totiž jejich další slet a po splněných úkolech, které pro ně připravily
paní učitelky z mateřské školy Hamalová a Ruibarová zase na rok
zmizeli do všech koutů světa. 7. května jeli žáci 4. a 5. ročníku s paní
učitelkou Liškovou do Mor. Krumlova na anglické divadlo „Jackie
and the Giant“. 15. května k nám zavítalo maňáskové divadlo
Horákových z Hodonína s pohádkou s prvky ekologické výchovy
„Skřítek Vítek“. 27. května navštívili s paní učitelkou Bílovou žáci
1. a 2. ročníku Městskou knihovnu v Moravském Krumlově. V rámci
projektu „Knížka pro prvňáčka“ a „Škola naruby“ se tu účastnili malé
výtvarné dílničky a besedy s názvem „Etiketa vesele a hravě“, kde si
připomenuli, jak se správně chovat. A už jsme v červnu. Na svátek
dětí 1. června jsme byli pozváni na jahodovou plantáž do Bratčic.
Nejenom, že jsme se dozvěděli hodně o pěstování jahod a prohlédli
si obrovskou jahodovou plantáž, ale mohli jsme si i nasbírat
bírat jahody
a pořádně jsme se jich najedli! Bylo to tak trošku místo
jahodového poháru v Olbramovicích, který se letos
z důvodu výstavby kanalizace v Olbramovicích nekonal.
Ale určitě se nám jahodová plantáž zalíbila a doufáme,
že to nebylo naposledy! A vybíjenou a kopanou jsme si
vynahradili 5. června, kdy si za námi přišli zasportovat
žáci ze školy ve Vedrovicích. 2. června se konal další
ročník „Kuličkiády“ - soutěže se vším, co je kulaté, kterou
připravila paní vychovatelka Vinklerová. 8. června přijeli
pracovníci Městské knihovny a kulturního střediska
v Mor. Krumlově s panem králem Abecedou pasovat
naše prvňáčky na malé čtenáře a vyhodnotit nejlepšího
čtenáře z 2.ročníku v rámci již zmíněného projektu.
Dostali pěknou knížku a od paní učitelky dostali naši
malí čtenáři velkou perníkovou školu se svým jménem
m
a titulem „Malý čtenář“!

nevedli špatně. 19. června se konal již 13. ročník atletické olympiády
malotřídních škol. Získali jsme 7 medailí z toho 1 zlatou, 3 stříbrné
a 3 bronzové. A protože je nás málo a každý mohl soutěžit jen ve dvou
disciplínách, sportovali skoro všichni. V celkovém umístění škol jsme
byli na 5. místě.
I letos nás velice mrzí, že jedna žákyně odchází na jinou školu.
Tentokrát už to nechám bez většího komentáře. To, že tu máme školu
malotřídní se spojenými ročníky – za to nemůžeme a jsme i tak za ni
na vesnici rádi. Pokud na to mají někteří rodiče jiný názor, mají na to
právo. Jen doufáme, že většina rodičů ví, že některé děti potřebují
i doma pomoci a dohled a hlavně se musí snažit děti samotné a platí
to tak všude.
A už jsme na úplném konci školního roku. Ještě odevzdáme
staré učebnice, dostaneme nové, a to nejdůležitější - vysvědčení.
Rozloučíme se s našimi páťáky, vyhodnotíme sběr léčivých bylin,
společně ukončíme školní rok 2014 - 2015 a potom už se všichni
rozejdeme užívat si prázdniny a dovolenou.
Chtěla bych touto cestou na konci školního roku poděkovat všem,
kteří škole pomáhají, podporují ji a věří nám. Všem paním učitelkám
za pěknou, ale náročnou práci, paním kuchařkám za velice dobré
obědy a paním uklízečkám za pěkné a čisté prostředí obou budov.
Užijte si všichni zaslouženého prázdninového odpočinku a v novém
školním roce 2015 - 2016 na shledanou!
Květoslava Bílová
ředitelka školy

V návaznosti na ekologický a environmentálníí
program pracovnic Národního parku Podyjí, o kterém
m
jste se dozvěděli v minulém zpravodaji a konal se u náss
ve škole, jsme uspořádali společný školní výlet do tohoto
o
chráněného území a na hrad Bítov. Prošli jsme naučnou
u
stezkou s výkladem a z pěkné výšky Hardeggské vyhlídky
ky
jsme si prohlédli nejmenší malebné rakouské městečko
ko
Hardegg. Na konci si děti zařádily na hřišti s lanovými
mi
průlezkami a houpačkami a vydali jsme se na hrad Bítov.
v.
Tady byl ráj pro děti, které, a to si myslím, že všechny, mají
ají
rády zvířátka. Tolik vycpaných zvířátek pohromadě určitě
tě
nikdy neviděly! Samozřejmě nezbytnou součástí výletu byl
i nákup různých možných i ne… suvenýrů. Potom si ještě
ště
prohlédly malou domácí ZOO a vydali jsme se k domovu.
vu.
Přijeli jsme trošku později, protože se nám polámal autobus
us
a musel pro nás přijet náhradní. Ale i to patří k dobrodružství
tví
školních výletů! 16. června si naši malí školkáčci a žáci 1.
a 2. ročníku poslechli v mateřské škole anglickou pohádku
dku
pro nejmenší a tak trošičku se dostali do světa jiného
ého
jazyka. 17. června soutěžili naši nejlepší matematici na
soutěži „Lískulka“ ve Vedrovicích. V konkurenci 13 škol
a 87 soutěžících i z velkých škol jako bylo Znojmo, Miroslav,
slav,
Olbramovice, Vémyslice a další si naši malí matematici vůbec
ůbec
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HASIČI OSLAVILI VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ
Dne 27. 06. 2015 proběhla na návsi v Jezeřanech oslava 90. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů v Jezeřanech. Přípravy této
náročné akce věnovali pořadatelé náležitou péči a na pravidelných
schůzích, které se konaly pravidelně již od ledna tohoto roku,
připravili bohatý a velmi zajímavý program.
Samotné oslavy byly zahájeny nástupem, na kterém došlo
k slavnostnímu předání nového hasičského praporu starostou obce
starostovi hasičů. Po té se všichni zúčastnění, včetně pozvaných
hasičů z okolních obcí a historických střelců sv. Gotharda, se za
doprovodu dechové hudby Polanka, vydali slavnostním průvodem
k místnímu kostelu, kde byla panem farářem Jaroslavem Kárníkem,
místním rodákem, sloužena mše svatá a bylo požehnáno praporu
SDH Jezeřany-Maršovice. Po mši se průvod vydal zpět před kulturní
dům, kde proběhl za zvuku státní hymny a čestné salvy, pietní akt
s položením věnce k pomníku padlých spoluobčanů v 1. světové válce.

 Slavností průvod obcí

 Slavnostní salva po položení věnce k pomníku padlých (Střelci sv. Gotharda)
 Předání nového hasičského praporu

Následně vystoupily děti z folklórního kroužku Rozmarýnek
z Pohořelic. Jejich vystoupení ohodnotilo na 180 přihlížejících, dlouho
trvajícím potleskem. Neobvyklým zážitkem pro všechny přítomné,
byla dynamická ukázka hašení požáru pomocí ruční stříkačky
tažené zdatným koňským spřežením. Tato ukázka byla hasiči z SDH
Kobylnice pojata s humorem a tak si mnozí přihlížející odnesli nejen
zážitek, ale i mokrý oděv, avšak i tito vzali vše s humorem. Dalším
bodem programu bylo vystoupení žáků z místní mateřské a základní
školy. Toto vystoupení se neslo v duchu oslav, bylo připraveno
nejen pro občany z Jezeřan-Maršovic, ale hlavně pro všechny hasiče
a všechny děti, od školkáčků až po ty nejstarší, předvedly krásné
recitační a pěvecké výkony. Zvláště pak závěrečná píseň, složená
paní ředitelkou Květoslavou Bílovou přímo pro hasiče k jejich svátku,
vehnalo mnohým přítomným slzy do očí. Za svůj dárek byly naše děti
odměněny bouřlivým potleskem.

 Žehnání praporu v kostele sv. Cyrila a Metoděje

 Příprava ruční stříkačky k hašení (SDH Kobylnice)

 Řazení průvodu po ukončení slavnostního žehnání

Ve 13:00 hod. bylo na návsi zahájeno veřejné slavnostní
shromáždění, na kterém starosta hasičů přednesl vzpomínkový
projev k historii sboru. Na tomto shromáždění byli představiteli
sboru oceněni zasloužilí hasiči, samotná obec a mnozí spoluobčané
a firmy, kteří mají podíl na úspěšné činnosti SDH.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Program pokračoval ukázkou HZS z Moravského Krumlova,
když profesionální hasiči předvedli práci s plošinou, vyproštění
zraněného z vozidla a hašení hořícího vozidla. Bylo se opravdu na co
dívat. Na závěr předvedli svoje umění mladší i starší žáci hasiči, jak
si umí poradit s požárem a za pomocí požární stříkačky PPS-12. Po
předvedeném výkonu byli rovněž odměněni velkým potleskem od
přihlížejících.
Po celý den v zasedací místnosti OÚ probíhala výstava hasiči
očima dětí a to jak k historii a vzniku sboru v Jezeřanech, tak
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i v Maršovicích, stejně tak bylo po celý den od pořadatelů zajištěno
bohaté a chutné pohoštění.
Vážení a milý spoluobčané, čtenáři zpravodaje!
Dovolte mi, prosím, abych touto cestou poděkoval Vám všem, kteří
jste v sobotu přišli na náves podpořit svůj sbor dobrovolných hasičů.
Zvláště bych chtěl poděkovat paním učitelkám a velmi šikovným dětem
z MŠ a ZŠ za překrásné a dojemné vystoupení, které věnovaly svým
hasičům.
Srdečně děkuji všem ženám, které pro nás a pro Vás upekly báječné
koláče, velké poděkování patří panu Mgr. Petru Ecklovi zas vypracování
a zajištění brožury k 90letům SDH. Děkuji obci za poskytnutou ﬁnanční
pomoc, bez které by nebylo možno uskutečnit oslavy v takovém rozsahu.
Ze všeho nejvíc však děkuji všem svým hasičům, od nejmladších
po ty nejstarší, všem dobrovolníkům, za to že přiložili ruku k dílu
a mohli jsme díky jim prožít jeden velmi krásný nevšední den u nás
v Jezeřanech-Maršovicích.
Závěrem vzkaz pro ty co zůstali sedět doma: máte čeho litovat.
Děkuji všem a při oslavách 100. výročí na shledanou

 Vystoupení folklórního kroužku Rozmarýnek z Pohořelic

Antonín Špaček, starosta SDH

 Vystoupení dětí MŠ

 Hašení požárů ruční stříkačkou

 Vystoupení žáků ZŠ

 Ukázka hašení požáru mladí hasiči (mladší žáci)

 Vystoupení DH Polanka v doprovodném programu

 Ukázka hašení požáru mladí hasiči (starší žáci)

duben - červen

 Výstava z historie SDH v zasedací místnosti OÚ
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TJ Jezeřany-Maršovice - sezóna 2014/2015
V sezóně 2014/2015 v TJ Jezeřany-Maršovice působila
čtyři fotbalová družstva. Hráči „A“ mužstva hráli druhou sezónu
v krajské soutěži (I.B třída, sk.B), v okresní soutěži startovalo

„B“ mužstvo (IV.B třída, sk.B) a naši nejmladší startovali
v okresní soutěži žáků a družstvo přípravky v okresní soutěži
starší přípravky (sk. C).

Konečná tabulka - I.B třída, skupina B
Poř.

„A“ - střelci branek

Tým

Záp

V

R

P

Skóre

Body

(Prav)

1.

TJ Čechie Zastávka

26

19

3

4

80:27

60

(21)

Milan Šles

8

4

4

2.

TJ Sokol Blížkovice

26

13

6

7

52:40

45

(6)

Michal Novotný

5

2

3

3.

FC Pálava Mikulov

26

12

8

6

56:37

44

(5)

Jan Zajíc

4

1

3

4.

TJ TATRAN Kohoutovice

26

11

10

5

47:33

43

(4)

Zdeněk Haněl

2

1

1

5.

SK Chvalovice

26

13

4

9

53:38

43

(4)

Václav Šles

2

0

2

6.

TJ Sokol Pohořelice

26

10

8

8

37:35

38

(-1)

Radek Galáš

1

1

0

7.

SK Tuřany

26

8

9

9

36:29

33

(-6)
Michal Bíla

1

1

0

8.

TJ DYNAMO Cvrčovice

26

9

6

11

49:79

33

(-6)

9.

SK Újezd u Brna

26

9

6

11

35:41

33

(-6)

Michal Vrzal

1

1

0

10.

TJ Rajhradice

26

9

6

11

62:56

33

(-6)

Aleš Klopar

1

1

0

11.

TJ Jezeřany-Maršovice

26

8

6

12

29:41

30

(-9)

Radek Šles

1

1

0

12.

TJ Tatran Šatov

26

8

5

13

42:46

29

(-10)

Petr Becha

1

0

1

13.

TJ Horní Kounice

26

7

6

13

42:51

27

(-12)

Jan Machala

1

0

1

14.

TJ Baník Zbýšov

26

2

5

19

32:99

11

(-28)

Jakub Popela

1

0

1

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic
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Konečná tabulka - IV.B třída, skupina B
Poř.

Tým

Záp

V

R

P

Skóre

„B“ - střelci branek
Body

(Prav)

1.

FK Práče B

22

20

1

1

103:20

61

(28)

2.

TJ Jezeřany-Maršovice B

22

18

2

2

80:15

56

(23)

3.

TJ Rybníky

22

11

2

9

47:47

35

(2)

4.

TJ Sokol Skalice

22

11

1

10

52:48

34

(1)

5.

TJ Dobřínsko

22

10

3

9

56:39

33

(0)

6.

TJ Těšetice

22

9

3

10

44:51

30

(-3)

7.

TJ Loděnice

22

9

2

11

34:45

29

(-4)

8.

TJ Olbramovice B

22

8

3

11

44:52

27

(-6)

9.

TJ Sokol Trstěnice

22

7

4

11

22:61

25

(-8)

10.

FK Tavíkovice

22

6

1

15

30:69

19

(-14)

11.

FK Lechovice

22

5

2

15

29:60

17

(-16)

12.

TJ Sokol Branišovice

22

5

2

15

37:71

17

(-16)

duben - červen
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Jméno

celkem podzim

jaro

Jakub Popela

15

7

8

Milan Hájek

10

7

3

Václav Šles

8

6

2

Tomáš Soukop

6

1

5

Lukáš Vlk

6

3

3

Michal Kampas

6

5

1

Jan Otčenášek

5

5

0

Michal Vrzal

4

1

3

Martin Adámek

3

2

1

Milan Šles

3

3

0

Richard Hájek

3

1

2

Michal Bíla

3

0

3

Daniel Becha

2

0

2

Milan Caha

2

0

2

Jan Machala

2

0

2

Zdeněk Haněl

2

0

2

Jan Šles

1

1

0

Zbyněk Janda

1

1

0

Aleš Klopar

1

0

1

Karel Břinek

1

0

1

Marek Badin

1

0

1
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Konečná tabulka - Přípravka
Okrsní soutěž starší přípravky, skupina C
Poř. Tým

Přípravka
střelci branek

Záp

V

R

P

Skóre

Body

(Prav)

Jméno

celkem podzim jaro

1.

TJ SOKOL Šanov

27

24

1

2

310:79

73

(34)

Vladimír Pokora

58

22

36

2.

Jiřice/Litobratřice

27

22

0

5

156:76

66

(24)

Kristýna
Drewniaková

20

10

10

3.

TJ Olbramovice

27

16

5

6

164:100

53

(11)

Adam Hamala

15

7

8

4.

TJ Sokol Hrádek

27

13

2

12

144:107

41

(-1)

Ondřej Chrást

10

4

6

5.

Suchohrdly u Mir./Bohutice

26

13

2

11

169:121

41

(-1)

Jan Houšť

9

1

8

6.

TJ Jezeřany-Maršovice

27

12

1

14

134:117

37

(-2)

Ondřej
Buchmayer

6

2

4

7.

FC Miroslav

27

11

3

13

171:170

36

(-3)

Jan Laurenčík

5

0

5

8.

TJ Horní Kounice

27

9

0

8

132:217

27

(-15)

Jiří Šenkýř

2

2

0

9.

TJ Družstevník Hostěradice

27

7

1

19

124:161

22

(-17)

Viktor Kousal

1

1

0

10.

Trstěnice/Skalice

28

0

1

27

34:390

1

(-38)

Pavel Slavík

1

1

0

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic
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Konečná tabulka - Žáci
okresní soutěž
Poř. Tým

Žáci
střelci branek

Záp

V

R

P

Skóre

Body

(Prav)

1.

TJ Cukrovar Hrušovany/J

16

11

3

2

65:24

36

(12)

2.

TJ Jezeřany-Maršovice

16

12

0

4

83:23

36

(12)

3.

FK Práče

16

10

2

4

52:30

32

(8)

4.

FC Rakšice

16

10

1

5

61:34

31

(4)

5.

Jaroslavice /Micmanice

16

9

1

6

72:39

28

(4)

6.

TJ SOKOL Šanov

16

5

4

7

37:46

19

celkem

podzim

jaro

Bohuslav Lang

37

15

22

Jiří Kratochvíl

11

3

8

Jan Smetana

8

4

4

Dominik Novotný

6

3

3

Vladimír Pokora

5

2

3

Tomáš Badin

4

1

3

Jakub Pavlíček

3

1

2

Filip Hamala

3

2

1

Martin Šír

3

0

3

Josef Mikeska

1

0

1

(-5)

7.

FK Hatě

16

4

1

11

29:76

13

(-11)

8.

Božice/Mackovice

16

3

2

11

33:85

11

(-13)

9.

TJ Olbramovice

16

0

2

14

14:89

2

(-19)

Žáci skončili na pěkném druhém místě, jenom proto,
že dvakrát prohráli v soutěži s mužstvem Hrušovan. Mají
stejně bodů, lepší skóre. Velký dík patří trenéru Františku

Jméno

Novotnému ml. Naši nejmladší hráči skončili na šestém místě
z deseti účastníků. Hoši a dívky děkujeme.

Všem fotbalistům přejeme do příští sezóny, ať se Vám daří, hodně vyhraných zápasů a pěkných chvil s fotbalem.
duben - červen

19

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Společenská
kronika
(od 01. 04. 2015 do 30. 06. 2015)

 Životní jubilea
50 let
Marie Troppová
55 let
Blanka Balatková
Lubomír Boudný
70 let
Anna Kremláčková
Jan Slavík
Jan Světlík
75 let
Bohuslav Slavík
Jana Pelikánová
Jan Slavík
80 let
Vladimír Novotný
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší
a pevné zdraví do dalších let.

 Narozené děti
David Veselý
Eliška Blažková
Petr Čech
Blahopřejeme rodičům k narození jejich
dítěte a srdečně je vítáme do života v naší
obci.

Jan Hus a jeho odkaz
„Kdo přidává vědění, přidává práce. Kdo
mluví pravdu, hlavu mu rozbíjí. Ze smrti kdo
hrůzu má, ten radost z života ztrácí. Nade
vším vítězí pravda.“… Jak nadčasová jsou
slova kněze, univerzitního učitele, filozofa,
teologa a církevního reformátora mistra
Jana Husa. Vystihují charakter a životní
úsilí člověka, který život zasvětil hledání
pravdy. Snad právě ono hledání pravdy je
kamenem úrazu hodnocení této významné
osobnosti naší národní historie. Vždyť naše
minulost nezná kontroverznější osobnost.
Nemá smysl zabředávat do školometských
a notoricky opakovaných reálií jeho života.
Spíše se ptejme, co Hus znamená pro dnešek,
pro současného člověka.
Minula staletí, kdy Hus vnášel do života
české společnosti pachuť kacířství a rozkolu.
Překonán je i obraz myslitele ideologicky
zanesený patosem národního obrození
a pokřivený socialistickým světonázorem.
Husovský rok před nás staví nové otázky a je
třeba hledat na ně upřímně a bez stereotypů
pravdivé odpovědi. Hus by jistě nestál
o laciná klišé.
Kým tedy byl a je mistr Jan Hus?
Především z něj vyzařuje opravdovost
a hloubka křesťanského života. Hus byl
katolickým knězem a své kněžství žil jako
dar, miloval Krista a jeho lásce se zcela
odevzdal. Betlémský kazatel se upřímně
snažil dorůstat do dokonalosti a svatosti
života. Nebyl dokonalý a za dokonalého se
nikdy nepovažoval. Sám vzpomínal na to,
co jej ke kněžské kariéře kdysi vedlo: „Když
jsem byl žáčkem, měl jsem tehdy na mysl, abych
byl brzo knězem, měl dobré bydlo a rúcho, a byl
lidem vzácen.“ Osobní konverze z něj učinila
horlivého dělníka na vinici Páně.

Druhým aspektem je Husova touha
po pravdě. Nechce pravdu jako Pilát
relativizovat. Stále znovu ji hledá, dopouští se
omylů, ale ukazuje ochotu se jich vzdát, budeli řádně poučen autoritami. Pilně studuje,
ať již jako filozof nebo jako teolog. Spolu
s anglickým reformátorem a oxfordským
profesorem Johnem Wycliffem se nadchne
pro reformu církve a její návrat k ideálu
prvotních křesťanských obcí. Bolestně se
jej dotýká papežské schizma, které učinilo
církevní hierarchii nevěrohodnou. Jeho
působiště - Betlémská kaple - se stává
východiskem reformace „zdola“, od nejširších
lidových mas. Když vidí svou milovanou
církev v bahně nešvarů, nedokáže v ní vidět
pravou církev Kristovu, nepřipouští v ní
hříšníky. Má příliš vysoké nároky a právě
zde se dostává na tenký led. Do Kostnice
putuje s přesvědčením, že své názory obhájí.
Jeho ideály, tvrdošíjnost, se kterou hájí svá
stanoviska a neústupnost koncilu se Husovi
stanou osudným. Jeho život ukončí plameny
hranice na břehu Rýna 6. července 1415.
Jak tedy hodnotit Husovu osobnost? Byl
zbožný a mravně vysoko stojící kněz a člověk
upřímně hledající pravdu. Na sklonku života
se s pocitem marnosti světské spravedlnosti
odvolal ke Kristu, kterého miloval. Uděláme
nejlépe, když konečný soud nad Husem
přenecháme právě jemu. My sami se snažme
žít opravdový život, který naplníme prací pro
své bližní. Usilujme o pravdu, ale nečiňme si
na ni monopol. A mějme na mysli Husovu
prosbu z listu věrným Čechům: „Také prosím,
abyste sě milovali, dobrých násilím tlačiti nedali
a pravdy každému přáli.“

 Úmrtí
Marie Čápová
Karel Čáp
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou
soustrast.

 Pohyb obyvatelstva

Přejeme

Přistěhovali se 3 občani

klidné prožití

Odstěhovalo se 5 občanů

léta

Narodily se 3 dětí

a pěkné

Zemřeli 2 občani

prázdniny!
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