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ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou podzimní
číslo našeho zpravodaje a to v době, kdy
již můžeme konstatovat, že skončila
výstavba splaškové kanalizace v obci.
Kromě několika drobností, které jsou ještě
postupně odstraňovány, byla stavba předána
dodavatelem (společnost IMOS Brno, a.s.)
investorovi (Obec Jezeřany-Maršovice).
Kanalizace je funkční a nic nebrání tomu, aby
se mohly jednotlivé domácnosti napojovat.
Vybudování kanalizační přípojky a následné
připojení obyvatel na splaškovou kanalizaci
je další důležitou etapou k odkanalizování
obce. Od začátku října jsou na obecním úřadě
k dispozici projekty kanalizačních přípojek
a mnozí z Vás si již projekty vyzvedli, ale je
potřeba, aby tak učinili co nejdříve, všichni
majitelé nemovitostí, kteří si vypracování
projektu objednali.
I na stránkách tohoto zpravodaje jsme
již v minulosti několikrát upozorňovali, že
každý občan, který produkuje odpadní vody
je plně odpovědný za to, jakým způsobem je
likviduje, všichni majitelé domů jsou povinni
zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních
vod. V souladu se zákonem o vodovodech
a kanalizacích může obec v přenesené
působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům
stavebního pozemku nebo staveb, na kterých
vznikají nebo mohou vznikat odpadní
vody, povinnost připojit se na kanalizaci
v případech, kdy je to technicky možné.
Majitel
nemovitosti
provádějící
zneškodňování odpadních vod vyvážením
na pole, zahrady nebo vypouštěním do
vodních toků se dopouští přestupku proti
zákonu o vodách a hrozí mu vysoké sankce od
vodoprávního orgánu nebo inspekce životního
prostředí.

Za povolené zneškodňování odpadních vod
se dle zákona považuje vypouštění odpadní
vody do domovní, nebo obecné kanalizace
ukončené odpovídající čistírnou odpadních
vod. Nebo mít vybudovanou nepropustnou
a zkolaudovanou jímku na odpadní vodu
a také věrohodně prokázat vyvážení této
jímky (nejlépe fakturou od firmy oprávněné
k vyvážení a nezávadné likvidaci odpadních
vod). Nebudou-li mít majitelé jímek tento
doklad k dispozici, nebo pokud dům jímkou
nebude vybaven vůbec, hrozí vlastníkům
vysoké pokuty za znečišťování životního
prostředí.
Bylo by vhodné, aby všechny
nemovitosti byly na splaškovou kanalizaci
napojeny co nejdříve. Je pochopitelné a to
i s ohledem na zhoršující se počasí, že ne
každý je připraven vybudovat kanalizační
přípojku do konce roku, ale s ohledem
na podmínky poskytovatele dotace
(SFŽP ČR) a následné vyhodnocení akce
k 31. 03. 2016, je co nejrychlejší napojení
žádoucí. Do konce uvedeného data by již
měly být napojeny všechny nemovitosti.
Další věc, která se blíží svému konci je
dokončení obnovy katastrálního operátu
(digitalizace katastrální mapy) v k.ú.
Maršovice, viz. na úřední desce i zde ve
zpravodaji zveřejněné Oznámení o dokončení
obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení
k veřejnému nahlédnutí, které se bude konat
za účasti pracovníků katastrálního úřadu
v zasedací místnosti obecním úřadu v pondělí
26. 10. 2015 (od 09:00 do 12:00 a od 13:00
do 15:00 hod.), ve čtvrtek 05. 11. 2015 (od
09:00 do 13:00 hod.) a pondělí 09. 11. 2015
(od 09.00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod.).
Další informace o dění v obci naleznete
v tradičně zveřejňovaných zápisech ze

zasedání zastupitelstva obce.
Doufám, že v pošmourném podzimním
počasí Vám zlepší náladu příspěvky našich
školáků, kteří píší o svých zážitcích z prázdnin
a že si vzpomenete na ty svoje, které jste zažili,
nejen v letošním roce, na svých dovolených.
A ještě závěrem Vám chci připomenout, že
přestože v tištěné podobě vychází zpravodaj
černobíle, na internetových stránkách obce
www.jezerany-marsovice.cz ho naleznete
barevný.
Pěkný podzim.
Ing. Petr Slavík
starosta
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Ze zasedání
zastupitelstva obce
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
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
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem
b) přenos dat mezi ČOV Loděnice a ČS2
Pojištění právní ochrany obce
Plnění usnesení z minulých zasedání ZO
Zprávy - starosta (předsedové výborů)
Rozpočtové opatření č. 3/2015 a č. 4/2015
Diskuse
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)
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)
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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, 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,
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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 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
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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.
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.
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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 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 20132016“, 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
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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 2013-2016“, pro rok
2015, jejímž předmětem je účelová neinvestiční
dotace na realizaci akce „Zabezpečení zásahu
jednotky SDH“.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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 po-
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třeba, 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 členům 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
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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 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
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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 souladu 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
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VAS, a.s. vyhlášeno mimořádné opatření, zákaz
zalévání a napouštění bazénů obecní vodou.
Problém, ale není pouze ve zvýšeném odběru
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.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 04/2015
konaného dne 26. 08. 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
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programu zasedání ZO byla zveřejněna, v souladu s obecním zřízením, na úřední desce obecního úřadu od 17. 08. 2015, současně způsobem
umožňující dálkový přístup (na „elektronické
úřední desce“) a způsobem v místě obvyklým,
hlášením v místním rozhlase. Členové ZO byli
svoláni elektronickou poštou.
Starosta dále konstatoval přítomnost nadpoloviční většinu členů ZO a podle § 92 odst.
3 obecního zřízení je zasedání ZO je usnášeníschopné. Je přítomno 9 členů ZO, nikdo
nechybí.
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 a zároveň předložil návrh na doplnění programu o bod 08 - Rozpočtové opatření č.
5/2015.
ZO nemělo k doplnění programu žádné připomínky a doplněný program schválilo.
Usnesení č. 01/04/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje následující program Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 04/2015
1. Zahájení (program, určení zapisovatele
a ověřovatelů, námitky proti zápisu)
2. Veřejná zakázka „Oprava střechy KD“
3. Splašková kanalizace
a) dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s dodavatelem stavby
b) dokončení stavby
c) kanalizační přípojky
4. DSO Moravskokrumlovsko - závěrečný účet
za rok 2014
5. ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko - závěrečný účet za rok 2014
6. Plnění usnesení z minulých zasedání ZO
7. Zprávy - starosta (předsedové výborů)
8. Rozpočtové opatření č. 5/2015
9. Diskuse
10. Ukončení
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Starosta konstatoval, že zápis a výpis
usnesení z minulého zasedání ZO byly vyvěšeny na úřední desce ve dnech 23. 06. 2015 až
10. 07. 2015 a zápis byl řádně ověřen. Členové
ZO neměli vůči tomuto zápisu žádné námitky.
Jako zapisovatele určil BS a jako ověřovatele navrhl RP a JS.
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. 02/04/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
č. 04/2015 Radka Podhrázkého a Ing. Jana
Slavíka.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 02: Veřejná zakázka „Oprava
střechy KD“
V rámci průběhu realizace veřejné zakázky
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„Oprava střechy KD“ bylo jednáno s dodavatelem ohledně změny druhu střešní krytiny,
když v nabídce byla uvedena pálená střešní taška Brněnka 14 režná a bylo možné ji nahradit
střešní taškou Brněnka 14 engoba, což představuje lepší povrchovou úpravu a cena za takovou
krytinu by byla jen o 20,– Kč za m2 vyšší než
za režnou. Dále po zahájení realizace dodavatel
oznámil objednateli, že mu vznikly náklady nad
rámec smlouvy o dílo, když plocha střechy je
větší oproti zadaným parametrům a to o 53 m2.
Bylo provedeno místní šetření za účelem zjištění skutečného stavu.
Veškeré práce byly realizovány se záměrem
zvýšení kvality díla a na základě provedeného
šetření je možné uznat tyto náklady nad rámec
smlouvy jako oprávněné. Celkové navýšení ceny
představuje částku 44.325,– Kč, což představuje
navýšení o 7% původní nabídkové ceny.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO dodatek smlouvy schválilo.
Usnesení č. 03/04/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje ve věci veřejné zakázky „Oprava
střechy KD“ Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne
04. 05. 2015, s dodavatelem Tesařství - pokrývačství Igor Horničár, Šumice 26, 671 75, IČ:
67030050, jejímž předmětem jsou dohodnuté
a uznané změny opravy střechy KD s tím, že
konečná cena dodávky je 681.501,– Kč, včetně
DPH, což představuje navýšení nabídkové ceny
o 44.325,– Kč.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 03: Splašková kanalizace
a) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s dodavatelem stavby
Ve věci veřejné zakázky na stavební práce
„Jezeřany-Maršovice – kanalizace“ byly a jsou
prováděny práce na stavbě splaškové kanalizace
v obci, ale zároveň bylo a je potřeba řešit dodatečné práce, změny a úspory řešící kolizní místa
a lokální úpravy. Jedná se o provedení dílčích
úprav, podle jednotlivých změnových listů č. 02
- změna rozsahu a technologie oprav krajských
komunikací, č. 03 - změna nivelety (zahloubení)
na stoce A, č. 04 - přeložky kolizí s dešťovými
kanalizacemi na stokách C a C-D, č. 05 - kolize
s propustkem na stoce A, č. 06 - vyúčtování
skutečně provedených rozsahů stok a přípojek
podle geodetického zaměření a č. 07- změna
rozsahu a technologie oprav živičných krytů
místních komunikací. Tyto změny si vyžádají
čerpání rozpočtové rezervy ve výši cca 985 tis.
Kč a tedy změnu sjednané ceny, která bude činit
39,97 mil. Kč (bez rezervy a DPH). Celková cena
daná smlouvou o dílo se nezmění, ale konečná
cena, díky nevyčerpané rezervě bude činit cca
48,38 mil. Kč, což je o 3 mil. Kč méně než byla
původní celková cena (včetně rezerva a DPH).
Aby mohly být práce řádně provedeny
a uhrazeny, v souladu s podmínkami a požadavky SFŽP, je potřeba schválit předložený Dodatek
č. 3 ke smlouvě o dílo.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO dodatek schválilo.
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Usnesení č. 04/04/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (č.
zhotovitele 2013 059 01/0750/13/VHS a DS),
mezi obcí a společností IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČ: 25322257, jehož předmětem jsou i dodatečné práce, změny
a úspory řešící kolizní místa a lokální úpravy
předmětu díla při vlastní výstavbě a provedení
dílčích úprav v realizaci podle změnových listů
č. 02 až 07.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 1 (RP) se zdržel
b) dokončení stavby
V současné době probíhají práce na dokončení povrchů místních komunikací a odstraňování nedodělků a oprav kanalizačního potrubí
na základě provedených kamerových zkoušek.
Opravy místních komunikací jsou a budou
prováděny ve větším rozsahu, než předpokládalo zadání stavby a to s ohledem jednak na jinou
skladbu živičných místních komunikací a sjednaných oprav nad rámec rýhy. Pouze některé
části místních komunikací byly z asfaltobetonu
a většina z nich má konstrukci tvořenou kamenivem s asfaltovým postřikem a zadrceným
drobným kamenivem, taková vozovka nemá takovou soudržnost, proto došlo ke zborcení povrchu komunikací ve větší šíři, než předpokládal projekt. Dalším důvodem, je skutečnost, že
některé části místních komunikací byly po dohodě s dodavatelem realizovány nad rámec rýhy
a to podle aktuální situace a stavu. Změny byly
prováděny a odsouhlaseny starostou, na základě oprávnění daných mu usnesením ZO. Jedná
se celkem o 803,5 m2 místních komunikací,
jejichž oprava bude provedena penetračním
makadamem, nad rámec stavby. Zároveň na
základě dohody s dodavatelem byla provedena,
nad rámec stavby, oprava a rozšíření (prodloužení) místní komunikace „U hřiště“, v rozsahu
225 m2, rovněž penetračním makadamem.
Náklady na tyto opravy nad rámec smlouvy,
po jednáních a dohodě s dodavatelem činí cca
356,– Kč/m2 a vycházejí z původní nabídky dodavatele v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby. Cena je cca 286 tis. Kč (opravy nad
rámec rýhy) a 80 tis. Kč (oprava komunikace
„U hřiště“).
Starosta ZO zároveň předložil změnový list
Místní komunikace – podíl obce, ohledně opravy místních komunikací a opravy komunikace
„U hřiště“, včetně položkového rozpočtu a navrhl schválení uvedených oprav tak, aby mohla
být stavba řádně dokončena a předána.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
RP se dotázal na realizaci a skladbu povrchů
na místních komunikacích, když povrchy měly
být z asfaltobetonu a nyní jsou nahrazeny penetračním makadamem.
Starosta informoval o průběhu realizace
a o skladbě povrchů na místních komunikacích
v jednotlivých úsecích. Oprava místních komunikací je v souladu s projektem, popř. schválenými změnami, a odpovídající část vozovek bude
opravena asfaltobetonem a část penetračním
makadamem.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO opravy
schválilo.
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Usnesení č. 05/04/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci stavby „Jezeřany-Maršovice
- kanalizace“ realizaci a následnou opravu povrchu místních komunikací nad rámec projektu
a smlouvy o dílo s dodavatelem, v předpokládané ceně cca 286.000,– Kč (bez DPH), s tím,
že konečno cenu za opravu odsouhlasí a schválí
starosta na základě skutečně provedených prací.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 06/04/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci stavby „Jezeřany-Maršovice
- kanalizace“ realizaci a opravu a rozšíření místní komunikace „U hřiště“, nad rámec projektu
a smlouvy o dílo s dodavatelem, v předpokládané ceně cca 80.000,– Kč (bez DPH), s tím, že konečnou cenu za opravu odsouhlasí a schválí starosta na základě skutečně provedených prací.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Starosta ZO rovněž předložil ZO změnové
listy na již schválené změny a provedené práce
nad rámec projektu a smlouvy o dílo, kdy se jedná o změnový list na rozdíly v délkách a počtu
kanalizačních domovních přípojek, změnový
list na posun proplachovací šachty a navíc změnový list na realizaci propustku na stoce „A-A“
v Jezeřanech.
Tyto změny nad rámec projektu a smlouvy
o dílo s dodavatelem, schválilo ZO na svém zasedání č. 02/2015, když cena (včetně DPH) za
prodloužení kanalizačních přípojek (usnesení č.
17/02/2015) činí 419.507,– Kč, cena za posun
proplachovací šachty (usnesení č. 18/02/2015)
činí 65.288,– Kč a cena za propustek na stoce
„A-A“ (schváleno v kompetenci starosty) činí
30.488,– Kč.
Členům ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO informaci starosty
ohledně cen za provedené práce - prodloužení
kanalizačních přípojek, posun proplachovací šachty a propustek na stoce „A-A“ vzalo na
vědomí.
c) kanalizační přípojky
V současné době jsou připravovány pro jednotlivé občany (zpracovaných cca 222 projektů
v I. kole) žádosti o poskytnutí dotace a smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v rámci
dotačního programu „Pořízení projektů kanalizačních přípojek“. Předpokládané předávání
projektů (bez územního souhlasu) a provedení
úhrady od občanů, se uskuteční v první polovině září 2015.
Ohledně připojení obecních nemovitostí na
splaškovou kanalizaci je třeba rozhodnout o postupu při realizaci a o výběru dodavatele. V rámci krátká diskuse se většina členů ZO vyjádřila
pro realizaci veřejné zakázky.
MH se dotázal na postup připojování jednotlivých nemovitostí před kostelem (stoka
„C-A“) zejména v případech, kdy odbočky k jednotlivým nemovitostem jsou v současné době
vyvedeny na kraji centrálního chodníku a bude
obtížné se v této oblasti napojovat, zejména
když jsou odbočky ve značné hloubce a je nutno
přejít přes jednotlivé inženýrské sítě.
Starosta uvedl, že by bylo možné tuto situaci řešit v rámci veřejné zakázky a odbočky
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vyvést až za centrální chodník. Dále navrhl, aby
obec realizovala napojení ostatních veřejných
budov (klubovna SDH, hala ČSCH a kabiny TJ).
Na základě diskuse a připomínek ZO, starosta předložil návrh realizovat veřejnou zakázku. 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 veřejnou zakázku schválilo.
Usnesení č. 07/04/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje veřejnou zakázku s názvem „Obecní
kanalizační přípojky“, jejímž předmětem je připojení obecních budov na splaškovou kanalizaci
a) jako veřejnou zakázku s oslovením,
b) předpokládanou hodnotu ve výši
200.000,– bez DPH,
c) text výzvy a v něm vymezené podmínky
veřejné zakázky.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 04: DSO Moravskokrumlovsko závěrečný účet za rok 2014
Návrh závěrečného účtu DSO Moravskokrumlovsko za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014,
a další dokumenty (Výkaz FIN, Rozvaha, Výkaz
zisku a ztráty, Příloha) byly uveřejněny na ÚD
obce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
ve dnech 30. 04. 2015 až 18. 05. 2015. Dne
25. 06. 2015 byl závěrečný účet svazku schválen
48. členskou schůzí DSO Moravskokrumlovsko.
Závěrečný účet za rok 2014 DSO Moravskokrumlovsko je ZO předkládán v souladu s ustanovením § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, kdy se závěrečný účet svazku obcí předkládá zastupitelstvům
členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení v orgánu svazku obcí.
Členům ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO Závěrečný účet DSO Moravskokrumlovko za rok 2014 vzalo na vědomí.
Ad. 05: ZSO Vodovody a kanalizace
Znojemsko - závěrečný účet za rok 2014
Návrh závěrečného účtu ZSO VaK Znojemsko za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2014, a další
dokumenty (Výkaz FIN, Rozvaha, Výkaz zisku
a ztráty, Příloha), Výkazu pro plnění rozpočtu
2014, Vyhodnocení rozpočtu za rok 2014, Vyhodnocení provozního rozpočtu 2014, Přehledu
o finančních tocích 2014, Přehledu o změnách
vlastního kapitálu 2014, Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného 2014, byly uveřejněny
na ÚD obce a způsobem umožňujícím dálkový
přístup ve dnech 10. 06. 2015 až 24. 06. 2015.
Dne 24. 06. 2015 byl závěrečný účet ZSO schválen valnou hromadou ZSO VaK Znojemsko.
Závěrečný účet za rok 2014 ZSO VaK Znojemsko je ZO předkládán v souladu s ustanovením § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, kdy se závěrečný účet svazku obcí předkládá zastupitelstvům
členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení v orgánu svazku obcí.
Členům ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné
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stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO Závěrečný účet ZSO
Vodovody a kanalizace Znojemsko za rok 2014
vzalo na vědomí.
Ad. 06: Plnění usnesení z minulých
zasedání ZO
Jednotlivá usnesení z minulého zasedání
ZO byla splněna a na doplnění starosta uvedl:
Záměry obce
Schválené záměry na prodej části pozemků p.č. 1193/1 a 1491/2 v k.ú. Jezeřany, jsou
zveřejněny na úřední desce OÚ od 25. 06. 2015
a budou předmětem jednání na příštím zasedání ZO.
Směny a prodej pozemků (Jezeřanská
strouha, ČS2)
Ještě před uskutečněním směny popř. prodeje pozemků, byla dne 26. 06. 2015, podána
žádost na MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí Žádost o vydání rozhodnutí
v pochybnostech o druhu pozemku ohledně
zda některé z dotčených pozemků jsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) a dne
17. 07. 2015 vydal správní orgán rozhodnutí, že
dotčené pozemky nejsou součástí ZPF. Nyní již
by nemělo nic bránit realizaci směny resp. prodeje, vše bude realizováno v průběhu září 2015.
Dotace od JMK
Smlouvy byly podepsány dne 19. 06. 2015
resp. 17. 07. 2015 a předány k podpisu ze strany statutárních zástupců krajského úřadu, ale
doposud nebyly vráceny. Přesto obec obdržela
od KÚ JMK avízo, že na účet bude zaslána neinvestiční dotace ve výši 30.000,– Kč na výzbroj
a výstroj JSDH.
Ad. 07: Zprávy - starosta (předsedové
výborů)
Starosta přednesl zprávu za období od
19. 06. 2015 do 26. 08. 2015.
Účast na jednáních
24. 06. 2015 – Valná hromada ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko, Znojmo
projednání návrhu závěrečného účtu ZSO
za rok 2014, zpráva o hospodaření, kalkulace
vodného a stočného za rok 2014.
25. 06. 2015 – 48. členská schůze DSO Moravskokrumlovsko, Moravský Krumlov
projednání návrhu závěrečného účtu DSO
za rok 2014, akce mikroregionu, dotace na kulturní akce od Nadace ČEZ.
22. 07. 2015 – setkání starostů v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce, Moravský
Krumlov
příprava akčního plánu rozvoje sdružení
obcí v rámci ORP Moravský Krumlov na období
2016-2017.
Radarový měřič rychlosti
Radarový měřič rychlosti je v provozu od
26. 05. 2015 na sloupu veřejného osvětlení za
kostelem ve směru do Maršovic. Upozorňuje na
překročení rychlosti nápisem „Zpomal děti“.
Ve dnech 28. 05. až 03. 06. 2015 byl na
místě nainstalován měřič průjezdnosti vozidel a následně došlo k vyhodnocení měření
s následujícím výsledkem: od 28. 05. 2015 do
03. 06. 2015 projelo ve směru do Maršovic 4187
vozidel, z tohoto množství projelo bez zapnutého radaru 2046 vozidel, když vyšší rychlostí než
55 km/h jelo celkem 341 vozidel. Rychlost překročilo 17 % vozidel. Po sepnutí radaru projelo
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2141 vozidel, když vyšší rychlostí než 55 km/h
projelo 86 vozidel. To znamená, že rychlost překročilo pouze 4 % vozidel.
Jedná se o radarový měřič RMR-30 od
společnosti EMPESORT s.r.o. jehož cena je
48.583,– Kč bez DPH, celkem 58.785,– Kč, a je
potřeba rozhodnout o jeho zakoupení.
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 zakoupení
radaru schválilo.
Usnesení č. 08/04/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje zakoupení radarového měřiče RMR30, od společnosti EMPESORT s.r.o., Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí, za cenu
58.785,– Kč.
Hlasování:
8 pro – 1 (JS) proti – 0 se zdrželo
Veřejné osvětlení
Správa a údržba veřejného osvětlení patří
do samostatné působnosti obce. V současné
době můžeme hovořit o tom, že veřejné osvětlení (VO) v obci je celkové ve špatném technickém
stavu na hranici životnosti. Bylo by potřeba
uvažovat o jeho celkové obnově.
Základním předpokladem pro provádění
správy a údržby VO je mít komplexní informaci
o tomto zařízení, vést řádnou a úplnou evidence, jejímž základem je pasportizace veřejného
osvětlení. Bylo by vhodné takový pasport vypracovat, náklady na jeho pořízení by se mohly
pohybovat od 10 do 15 tis. 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 uložilo
starostovi nechat pasport vypracovat.
Usnesení č. 09/04/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi, nechat vypracovat pasport
veřejného osvětlení v obci, do 30. 10. 2015.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Veřejný rozhlas
Obdobně jako veřejné osvětlení je veřejný
rozhlas na samé hranici životnosti a funkčnosti. Veřejný rozhlas je v současné době základní
prostředkem pro včasné a kvalitní informování
obyvatel nejen o běžných událostech, ale i pro
jejich vyrozumění v krizových situacích.
Rovněž i v tomto případě by bylo vhodné
provést posouzení stávající situaci a s ohledem
na skutečnost, že obec by mohla žádat, v rámci operačního programu životního prostředí,
v prioritní ose omezování rizika povodní, o poskytnutí dotace až ve výši 70 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, vypracovat projektovou dokumentaci a požádat o poskytnutí
dotace na vybudování bezdrátového rozhlasu
v obci s napojením na pracoviště integrovaného
záchranného systému. Předpokládané náklady
na vypracování projektu (které by byly uznatelnou položkou) cca 25 až 30 tis. 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 uložilo
starostovi nechat projekt vypracovat.
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Usnesení č. 10/04/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi, nechat posoudit stav veřejného rozhlasu v obci a popř. zadat vypracování projektu vybudování předpovědní a hlásné
povodňové služby a ochrany před povodněmi
(bezdrátového rozhlasu s napojením na složky
IZS) a podání žádosti o dotaci, do 30. 10. 2015.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 1 (JS) se zdržel
Žádost o bezúplatný převod pozemků
ZO schválilo svým usnesením č.
10/03/2014 ze dne 24. 04. 2014 bezúplatný
převod pozemků p.č. 177/4, p.č. 182/6, p.č.
182/10 a p.č. 189/1, v k.ú. Jezeřany do vlastnictví obce a zaslalo žádost na Státní pozemkový
úřad, který dne 10. 06. 2015 zaslal obci ohledně tohoto převodu sdělení, ve kterém uvádí, že
v případě pozemku p.č. 189/1, který se nachází
v ploše stávajícího hřbitova v Jezeřanech, bude
žádat o posouzení, zda k tomuto pozemku má
SPÚ právo hospodaření a u zbývajících pozemků, vyzval obec aby předložila studii posouzení
vlivu výrobní zóny na toto území.
Vypracování studie by představovalo náklady v řádu několika tisíc až desítek tisíc korun
a je třeba zvážit, zda obec bude takovou studii
pořizovat.
Podpora obecních tradic – Václavské hody
Jednou z nejdůležitějších událostí kulturního a společenského života v obci jsou krojované Václavské hody. S ohledem na finanční
náročnost pořizování a půjčování dívčích krojů a ubývající počet zavádějících párů, by bylo
vhodné, aby obec podpořila tuto pěknou tradici
a poskytla finanční podporu zúčastněným a to
formou finančního daru jako ocenění za prospěšnou činnost.
Dar by mohl činit 1.000,– Kč dívce, která
se v kroji zúčastní zavádění na hody (zapůjčení
kroje stojí cca 1.500,– Kč). Proto by bylo vhodné
vyčlenit v rozpočtu (v rámci rozpočtového opatření) částku cca 20.000,– Kč. V souladu se zákonem o obcích by bylo poté v pravomoci starosty
obce poskytnout finanční dar konkrétní osobě.
Starosta uvedl, že tento návrh vyšel z diskuse s představiteli chasy V následné diskusi
zaznělo, že finanční podporu těmto tradicím
uskutečňují i v okolních obcích, ale zároveň byla
zmíněna obava, zda taková to podpora povede
ke zvýšení zájmu o účast na zavádění.
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 vyčlenění finančních prostředků schválilo.
Usnesení č. 11/04/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje vyčlenění částky 20.000,– Kč na finanční dary v souvislosti s konáním tradičních
hodů.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Souhlas s umístěním sídla
S ohledem na ustanovení nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) byla obec
požádána, aby dala souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezka – Sbor dobrovolných hasičů Jezeřany-Maršovice, IČ: 45657211 na adrese Jezeřany-Maršovice 1. Starosta souhlas podepsal
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dne 18. 08. 2015.
Členům ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO vydání souhlas s umístěním sídla SDH vzalo na vědomí.
Ad. 08: Rozpočtová opatření č. 5/2015
Rozpočtové opatření č. 5/2015 upravuje
příjmy a výdaje v rozpočtu obce 2015, s ohledem na současné potřeby a usnesení přijaté ZO.
V příjmech se jedná o úpravy dotace na VPP
a přeplatek za energie v roce 2014. Ve výdajích
se jedná zejména o platy zaměstnanců na VPP
hrazené z dotace, úprava příspěvků sdružení
obcí podle skutečnosti (DSO MK a VaK Znojemsko), zvýšení zálohy na odběr plynu, nákup
popelnic a kontejnerů, výdaje týkající se požární ochrany (JSDH) - refundace za školení členů
JSDH, elektrickou energii v PZ a zvýšení cestovného na školení. Celkem se jedná o změnu
navýšení v příjmech a ve výdajích o 38.400,– Kč.
Do rozpočtu obce, bude tímto RO, zapojena
dotaci na výstroj a výzbroj ve výši 30.000,– Kč.
Zároveň budou vyčleněny finanční prostředky
na nákup radarového měřiče rychlosti (60.000,–
Kč), pasportizaci VO (15.000,– Kč), projekt
bezdrátového rozhlasu (30.000,– Kč) a částka
na finanční dary za účast na tradičních hodech
(20.000,– Kč). Tyto výdaje budou hrazeny z finančních prostředků z pol. Nespecifikované rezervy v par. Zájmová činnost v kultuře. (snížení
částky z 290.000,– Kč na 165.000,– Kč).
Před hlasováním byla dána možnost členům
ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO rozpočtové
opatření schválilo.
Usnesení č. 12/04/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2015.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad.09: Diskuse
V diskusi zaznělo:
BS upozornil na nefunkčnost osvětlení na
některých místech v obci.
Starosta uvedl, že oprava bude provedena
v první polovině září s tím, že obci bylo zapůjčeno 5 ks diodových svítidel, které budou umístěny na zkoušku místo již starých svítidel.
RP upozornil na skutečnost, že v některých
částech obce (v Maršovicích na výhoně) došlo
k propadu chodníků a nebylo uvedeno vše do
původního stavu.
Starosta uvedl, že ještě probíhají dokončovací práce a dodavatel bude na nedostatky upozorněn, aby je odstranil.
Ad. 10: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným občanům za účast a ukončil zasedání ve
20:20 hod.
Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Radek Podhrázký v.r.
Ing. Jan Slavík v.r.

červenec - září

červenec - září
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K jednomu zapomenutému výročí - Šebestián Freytag z Čepiroh
Letos v květnu uplynulo 430 let od úmrtí jedné z významných
osobností raně novověké Moravy – Šebestiána Freytaga z Čepiroh.
Mnozí se jistě zeptají, kdopak to byl… Dávno upadl v zapomnění
tento renesanční kavalír, vítěz od Lepanta, doktor obojího práva
a opat loucké premonstrátské kanonie. Škoda, že se o něm tak málo
ví, když jeho odkaz žije v jeho díle nedaleko odtud.
Šebestián Freytag z Čepiroh se narodil asi v roce 1533 do rodiny
českého rytíře Václava Freytaga z Čepiroh a Anny rozené Kotounské
z Utěšic. Již jako dítě byl velmi nadaný a rodiče se rozhodli dát jej
na studium k jezuitům. Jeho učitelem byl Wolfgang Piringer, který
působil v Praze, ve Vídni a v Olomouci. Jeho talent nezůstal utajen
ani císařskému dvoru. Podle neověřených zpráv jej někdy před rokem
1563 pověřil Maxmilián Habsburský výchovou svých synů, budoucích
českých králů a císařů Svaté říše římské Rudolfa II. a Matyáše. Patrně
někdy v letech 1563 – 1569 vstoupil mladý šlechtic do rytířského
duchovního řádu johanitů. Na konci 60. let 16. století se pak
Šebestián rozhodl pro studium práva. Vybral si vyhlášenou univerzitu
v Padově a na studiích jej podporoval olomoucký biskup Stanislav
Pavlovský. V Padově zůstal dva roky a kvůli intrikám spojeným
s volbou akademických hodnostářů uprchl na konci července 1571
do Benátek. O dva měsíce později se prý zúčastnil jakožto maltézský
rytíř slavné bitvy u Lepanta, ve které bylo 7. října rozmetena turecká
flotila křesťanskými vojsky. Krátce po bitvě je připomínán jeho pobyt
v Sieně, kde pokračoval ještě v následujícím roce studiem práv. Zůstal
zde až do roku 1573 a dokončil zde studium promocí 24. dubna.
Jeho život se pak ovšem odvíjel zcela proti očekávání. Z nadějného
advokáta se stal mnich.
Proč a jak k tomu došlo? Zcela přesně nevíme. Loucký klášter se
v době Šebestiánova návratu z italských studií nacházel v neutěšené
situaci. Špatné hospodaření opata Metoděje Hrůzy přivedlo klášter
do značných dluhů. Sám opat si vydržoval konkubínu a nezasahoval
vůbec do uvolněných mravů louckých konventuálů. Premonstrátský
klášter v Louce u Znojma stál na pokraji zániku. Šťastná souhra
 Šebestián Freytag z Čepiroh jako alegorie spravedlnosti

 Znak Šebestiána Freytaga z Čepiroh s jeho osobním heslem v nejstarší loucké
matrice
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okolností však způsobila náhlý obrat. Poté, co složil funkci pro
neschopnost řešit krizovou situaci Hrůzův nástupce Jiří Vohranický,
zasáhl sám císař Maxmilián. Nejvhodnějším řešením se mu zdálo
dosadit do opatského úřadu Ferytaga, který teprve nedávno –
patrně v květnu 1573 – vstoupil do klášterních zdí. Proč? Snad měl
císař na paměti vzorného a schopného vychovatele svých synů,
snad roli sehrály i osobní sympatie panovníka ke ctižádostivému
právníkovi. Kdo ví? Každopádně 7. října 1573 byl Šebestián Freytag
z Čepiroh zvolen jednohlasně opatem. Císař potvrdil volbu v prosinci
1573. S Šebestiánem nastoupila na opatský stolec silná osobnost
mimořádných kvalit a právě takovou loucký klášter potřeboval.
Následujícího roku přijal novopečený opat kněžské svěcení z rukou
pražského arcibiskupa Antonína Bruse z Mohelnice. Šebestiána
čekal nelehký úkol, kterého se však zhostil nadmíru dobře a pevně
se přitom držel své osobní devízy ADVERSIS CONSTANTIA DURO
(Věci nepříznivé překonám stálostí).
Opat se ihned pustil do práce. Zaplatil ze svého jmění nejpalčivější
dluhy. K povznesení kláštera přispěl účelným a promyšleným
hospodařením. Pokusil se získat zcizené klášterní statky, nechal
sepsat nový urbář pro lepší přehled o povinnostech poddaných,
uvedl do pořádku klášterní archiv. Důsledně kontroloval duchovní
na klášterních farách, z nichž mnoho bylo nevzdělaných, holdovalo
alkoholu či si vydržovalo konkubíny. K výchově kléru využíval
rad a zkušeností brněnských jezuitů. Trápil jej i nedostatek kněží,
a tak se rozhodl založit vlastní kněžský seminář v klášteře. Čtyři
roky zde učil gramatiku, logiku a poetiku Jiří Barthold Pontanus
z Breitenberka, humanistický básník a pozdější probošt svatovítské
kapituly. Opat se přátelil s politickými i kulturními špičkami tehdejší
společnosti. Byl v úzkém kontaktu s českým kancléřem Vratislavem
z Pernštejna, s papežským nunciem či španělským vyslancem. Tyto
známosti mnohdy stály za uspíšením císařova jednání o opatových
záležitostech.
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Opat byl rovněž velkým mecenášem a podporovatelem umění.
Jeho umělecký vkus určovaly především kontakty s císařským
dvorem a jeho někdejší studijní pobyt v Itálii. Ihned po nástupu do
opatského úřadu se pustil do oprav zchátralých klášterních budov. Pro
jejich realizaci si pozval italského architekta Pietra Barcu z Porlezza
u Milána. Rozsáhlá přestavba kostela byla zahájena v roce 1575.
Oprav se dočkal i poničený konvent a gotický kastel u řeky Dyje. Byla
postavena i budova semináře, nová hrobka pro opaty a bratry a roku
1578 by zřízena nová knihovna. Mistr Barca se podílel i na opravách
kostelů náležejících ke klášternímu panství. Roku 1577 byl opraven
kostel sv. Víta v Dyjákovičkách, rekonstrukcí prošly i kostely v Šatově
a Tasovicích. Zchátralý kostel sv. Markéty v Loděnicích byl přestavěn
a upraven v roce 1582. Do průčelí nad hlavní vchod nechal opat vsadit
svůj znak a nápisovou desku s oslavným textem, ve kterém se praví,
že v roce 1582… HAEC ECCLESIA RENOVATA ET DE INTEGRO
RESTAVRATA EST PER RMV PRAESVLEM DOM SEBASTIANV
FREYTAG A CZIEPIROH ET EQVI HIERU I.V.D. (tento kostel byl
opraven a od základu vystavěn ctihodným opatem Šebestiánem
Freytagem z Čepiroh, jeruzalémským rytířem a doktorem obojího
práva). Opat jako by nemluvil jen o kostele, ale i o celém klášterním
panství, které bylo znovu pozvednuto z prachu. Loděnickým
obyvatelům, převážně německy mluvícím a vyznávajícím z valné části
luteranismus, dával zcela jasně najevo svůj záměr vrátit Loděnice
katolickému pravověří. Podobně byl nápisová deska umístěna ji na věž
kostela sv. Jiljí v Prosiměřicích. Vedle výtvarného umění podporoval
opat i hudbu. Aby škole zajistil kvalitní učitele hudby, spojil se
Šebestián s dvorním kapelníkem Filipem de Monte, díky kterému
získal školené hudebníky z Itálie, kteří tehdy působili v císařské
kapele ve Vídni. Do Louky přinesli tehdy moderní italskou hudbu,
především dílo Palestrinovo v době, kdy ve většině německých oblastí
nebyl tento velikán italské renesanční polyfonie znám. Znojmo
a Louka se tak staly hudebním centrem Moravy. Začátkem roku 1575
také Louku navštívil jeden z nejvýznamnějších hudebníků své doby
Jacobus Gallus Handl, který pak opatovi poslal v roce 1581 sbírku
svých mešních skladeb.
Opat Šebestián však působil ve velmi složité době náboženských
rozporů. Se vzmáhajícím se protestantským hnutím musel svádět
boj na několika rovinách. Jednak ve Znojmě a jednak v jednotlivých
vesnicích patřících louckému klášteru. Problémy nepůsobili jen
luteráni, ale i skupina novokřtěnců a dokonce i kněží a řádoví

spolubratři, kteří se s novou disciplínou nechtěli smířit a ovlivněni
novými náboženskými skupinami inklinovali k jejich učení. Šebestián
si byl dobře vědom příčin rozvíjejícího se protestantismu: větší důraz
na Písmo svaté, vážnost, kterou požívali protestantští kazatelé,
nedostatek vzdělaných kněží plně oddaných katolické konfesi. Vsadil
tedy, jak již bylo řečeno, na výchovu kněžského dorostu, pečlivě vybíral
kandidáty kněžství a konventuály. Klášterní knihovna byla doplněna
o chybějící svazky breviáře a misálů. K mravnímu povznesení
konventu přispívali svými kázáními jezuité. Nepřátelských postojů se
opat dočkal i od šlechtických sousedů louckého panství. Především
majitelka vranovského panství Tereza Pöglová roz. z Dietrichštejna
působila opatovi velké potíže tím, že na svém panství vydržovala
nekatolické kazatele a neplnila své závazky vůči Louce. Šebestiánův
nesmiřitelný postoj však narážel na odpor i „ve vlastních řadách“. Tak
se například opat ocitl ve sporu s abatyší cisterciaček na Starém Brně
Annou, kterou urazil tím, že pochyboval o kvalitách jí dosazeného
kněze Martina Trinesia do Vrbovce. Nejvíce však opata trápil spor se
Znojemskými, který se protáhl na několik let a zůstal nedořešen ještě
několik let po opatově smrti.
Poslední léta opatova života byla poznamenána vleklými
zdravotními obtížemi. Ve svých dopisech si stěžuje na zhoršení zraku,
na píchání v bocích a na úporný kašel. Posledních 14 týdnů života byl
opat upoután na lůžko, trpěl velkými bolestmi a častým „tlučením
srdce“. To již jistě tušil, že se přiblížil konec. V únoru 1585 nechal
ještě poslat pro zemského lékaře Tomáše Jordána z Klausenburka
v naději na zlepšení chatrného zdraví. Zmírnění potíží bylo však
jen krátkodobé a tak Šebestián přistupuje ke jmenování svého
koadjutora a budoucího nástupce Šebestiána z Badenu. Vyčerpán
nemocí a horečnatým úsilím v boji pro katolickou konfesi zemřel
2. května 1585 ve 12. roce svého opatování a v 52. roce života. O deset
dní později byly opatovy tělesné ostatky pohřbeny v kapitulní kapli
louckého kláštera.
S opatem Šebestiánem odešel muž vynikajících kvalit, který se
po smrti stal legendou. V loucké tradici byl představován jako nový
zakladatel kláštera. Pro dějiny Moravy i pro naši místní historii
zůstane Šebestián Ferytag z Čepiroh významnou a pozoruhodnou
osobností politického, kulturního a především náboženského života
období renesance a reformace.
Petr Eckl

Správnou nohou do nového školního roku!
Tento článek je hlavně pro občany, kteří
se s ním nemohli seznámit prostřednictvím
internetu na webových stránkách obce
a zajímá je dění ve škole a školce v novém
školním roce 2015 – 2016.
V úterý 1. září 2015 jsme společně, za
přítomnosti pana starosty Ing. Petra Slavíka
a rodičů prvňáčků, vykročili do nového
školního roku 2015 - 2016. Doufejme, že
každý tou správnou nohou, a že bude tento
školní rok pro všechny klidný a úspěšný.
Spolu s námi do něj vykročili i tři naši malí
prvňáčci. Je to klučičí trojlístek Jiřík Ruibar,
Pavlík Slavík a Matoušek Tesař. Přejeme jim,
aby to jejich vykročení bylo tím správným
směrem.
A teď už k tomu novému školnímu roku.
O prázdninách bylo zakoupeno do školky
nové sportovní vybavení z větší části z peněz
Školské rady, z části z provozních peněz. Na
zahrádce před školkou byl firmou Stolařství
Musil postaven nový dřevěný hrací domek,
dále byl pracovníky OÚ proveden nový
nátěr ostatních herních prvků a upraveno
prostranství před oběma budovami. Oproti
informaci na internetu jsou již zabudovaná
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 Naši prvňáčci
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 Zahájení nového školního roku

nová vrata ke školní garáži, kde je sklad MŠ Ve škole bylo opraveno
obložení chodeb a proveden nový nátěr chodby protiskluzovým
lakem. Paní učitelky a uklízečky školku a školu pěkně vyzdobily
a připravily tak, aby se v ní všichni dobře cítili.
1. září 2015 nastoupilo do školy 28 žáků. 1. a 5. ročník vyučuje
jako třídní paní učitelka Mgr. Květoslava Bílová, 2., 3. a 4. ročník paní
učitelka Anna Lišková. Po nemoci se vrátila paní učitelka Mgr. Blanka
Heikenwälderová, která vyučuje Čj ve 2., 3. a 4. ročníku, angličtiny
a hudební výchovy. Předměty jsou ve třídách rozděleny a spojovány
podle ročníků a podle věku a všechny paní učitelky vyučují podle
potřeby. A už jen ve školní družině se zatím o 18 žáků stará paní
vychovatelka Helena Vinklerová. Ve školce je od září zapsáno 22
dětí, během roku by měly ještě nějaké nastoupit. O tyto děti se
starají vedoucí paní učitelka Alena Hamalová a paní učitelka Bc.
Jana Ruibarová. Provoz v MŠ zůstává stejný od 7.00 do 16.00 hodin.
O čisto a teplo ve škole a školce se starají paní uklízečky paní Hana
Švrčková a paní Jitka Burjanová. Dobré obědy ve školní jídelně nám
i nadále budou vaří paní kuchařky paní Jana Procházková a paní Jana
Smetanová. Bohužel, a co nás velice mrzí, nemůže již z rodinných
důvodů na škole učit hru na hudební nástroje pan ředitel ZUŠ
z Miroslavi Přemysl Forst. Učil na naší škole více než dvacet let a my
mu za to moc děkujeme. Náboženství bude i nadále vyučovat pan
Mgr. Petr Eckl a v říjnu bude domluven den výuky. Od října budou
na škole pracovat dva kroužky. Kroužek sportovních her každé úterý
povede paní učitelka Květoslava Bílová a taneční kroužek každou
středu paní učitelka Anna Lišková. O všem dění ve škole však budete
informováni prostřednictvím webových stránek obce a v dalších
vydáních obecního zpravodaje.
Tak tedy úspěšný krok pro všechny do toho nového školního roku
2015 - 2016!
Mgr. Květoslava Bílová
ředitelka školy
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Hodnocení okresní výstavy
Jezeřany-Maršovice
Dne 26. a 27. 9. 2015 proběhla v areálu ČSCH
Jezeřany okresní výstava, na kterou bylo dodáno
258 králíků, 200 kusů drůbeže a 300 kusů holubů.
Tato výstava byla zatím největší výstavou v okrese
Znojmo.
Na výstavě bylo uděleno 36 čestných cen, z
toho 3 ceny vítězné a za OV Znojmo 3 poháry –
nejlepší kolekce Znojma:
za králíky – Stehlík Antonín – Znojmo
za holuby – Haas Vlastimil – Jezeřany
za drůbež – Horák Miroslav – Znojmo
Organizace Jezeřany-Maršovice získala
na výstavě tato ocenění:
• vítěz výstavy – za holuby
– Ruibar František
• vítěz okresu – za holuby
– Haas Vlastimil
• čestné ceny – za holuby
– Haas, Ruibar, Procházka Miroslav
• čestné ceny – za drůbež
– 2x Haas, Ruibar

 Ocenění vystavovatelů – František Ruibar

Organizace se v soutěži okresu Znojmo
na této výstavě umístila:
•
holubi – 1. místo
•
drůbež – 3. místo
•
králíci – 6. místo
Sobotní návštěvnost výstavy dosáhla počtu
190 platících, nedělení pak 120. Za oba dva dny
tedy 310 platících.
Výbor ČSCH Jezeřany-Maršovice

 Okresní výstava v Hale chovatelů

 Vyhodnocení výsledků výstavy

 Členská schůze (únor 2015)
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 Ocenění vystavovatelů – Vlastimil Hass
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Václavské hody

 První tři stárci

 Volná zábava

 DH Zlaťanka se svými sólisty

 Václavské hody 2015 – skupinová fotografie

Chasa Jezeřany-Maršovice
Vás srdečně zve na zábavu

Kácení máje
která se bude konat
v sobotu 24.10.2015
od 20.00 hod.
v KD Jezeřany.
K tanci a poslechu bude hrát
dechová hudba IŠTVÁNCI ze Šardic.
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Společenská
kronika
(od 01. 07. 2015 do 30. 09. 2015)
 Životní jubilea
50 let
Bohuslav Heikenwälder
Irena Bergerová
Marcela Šlesová
Marie Zoufalá
Jaroslav Blažka
Petr Plch
Zdeněk Motyčka
55 let
Věra Musilová
Zdeněk Musil
Oldřiška Šťastná
Jiří Čáp

93 let
Marie Slavíková
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší
a pevné zdraví do dalších let.
 Sňatky
Lucie Ulreichová – Karel Rathouzský
Jezeřany-Maršovice Moravské Bránice
Blanka Heikenwälderová – Petr Krist
Jezeřany-Maršovice
Vlkoš
Novomanželům přejeme všechno nejlepší
na jejich společné cestě životem.
 Narozené děti
Viktorie Šlesová
Adam Hudec
Blahopřejeme rodičům k narození jejich
dítěte a srdečně je vítáme do života v naší
obci.

 Úmrtí
Marta Troppová
Vladislav Spálovský
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou
soustrast.
 Pohyb obyvatelstva
Přistěhovalo se 6 občanů
Odstěhoval se 1 občan
Narodily se 2 děti
Zemřeli 2 občani
K 30. 09. 2015 mají Jezeřany-Maršovice
766 obyvatel
Jezeřany: 455
Maršovice: 311
Muži: 396
Ženy: 370

60 let
Jan Šťastný
Petr Stehlík
65 let
Zdeněk Fráňa
Alena Novotná
Helena Böserlová
70 let
Hana Závišková
75 let
Emilie Hamalová
90 let
Marie Škrlová
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