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ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Vážení spoluobčané,

čas utíká jako voda a rok 2015 se
nezadržitelně blíží ke svému konci. Ještě před
tím, než vstoupíme do roku nového, čekají
nás nejkrásnější svátky v roce. Kouzlo Vánoc
spočívá především v tom, že je prožíváme
v kruhu svých nejbližších a plně si uvědomujeme
co pro nás rodina a přátelé znamenají. Každý
z nás si přeje prožít tyto sváteční dny v klidu,
pohodě a příjemné atmosféře. Konec roku nás
nutí, abychom zavzpomínali na to, co jsme
v minulosti prožili, ale rovněž přemýšlíme
a hodnotíme, co se nám, v právě končícím roce,
povedlo popř. nepovedlo a zároveň si dáváme
různá osobní či pracovní předsevzetí do roku
nového.
Ještě jednou se můžeme ohlédnout za
akcí, která byla v posledních letech pro obec
a její občany, velmi náročná a to výstavba
splaškové kanalizace. O její důležitosti jsme se
již namluvili a napsali více jak dost (naposledy
v úvodním slovu minulého čísla zpravodaje).
Stavba byla značně finančně náročná a obec
by ji nebyla schopna realizovat, nebýt dotace
od Evropské unie, Státního fondu životního
prostředí ČR a Jihomoravského kraje, proto
na chodbě obecního úřadu, byly umístěny stálé
pamětní desky, které uvádějí výši příspěvků
jednotlivých poskytovatelů dotací. Další
akcí, kterou se nám podařilo realizovat, byla
oprava střechy kulturního domu. Nová střešní
krytina, klempířské prvky a hromosvod,
dávají jistotu, že budova je zabezpečena proti
povětrnostním vlivům a v následujících letech
bude možné investovat další prostředky do
oprav a vybavení.
Přestože jsme museli do stavby kanalizace
investovat nemalé vlastní finanční prostředky,
které jsme museli ušetřit v průběhu
předchozích několika let a zároveň jsme si další
museli půjčit, pořád nám v rozpočtu zůstávají

peníze, které však budeme muset investovat
s rozvahou a v závislosti na jejich důležitosti,
na straně jedné a naléhavosti na straně druhé.
A to bude naše odpovědnost pro následující
období.
Co se týká společenského života v naší
obci, jsem rád, že v kulturním kalendáři se již
tradičně objevují akce, které přinášejí pohodu
a dobrou náladu. V listopadu (17. 11. ) jsme
uskutečnili Setkání seniorů, na kterém se
bavili, zpívali a vzpomínali naši spoluobčané
důchodového věku. Rovněž divadelní soubor
Pod Parou nazkoušel a sehrál, divadelní
představení Měsíční pohádka. Kdo z Vás
představení neviděl, má možnost ho spatřit
ještě první sobotu v novém roce (02. 01. ). Další
akcí, na které si odpočinete od předvánočního
shonu a můžete se nechat okouzlit vánoční
atmosférou, je Vánoční besídka (21. 12. ).
Tu si připravili, nejen pro svoje rodiče, děti
ze základní školy. A ještě než nastane Štědrý
den, se všichni sejdeme na návsi v Jezeřanech
(23. 12. ), na Živém Betlémě, abychom si
společně navodili tu pravou vánoční atmosféru.
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Krásné Vánoce a šťastný nový rok.
Ing. Petr Slavík, starosta
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce a pracovníků obecního úřadu, popřál
krásné a radostné prožití vánočních svátků, štěstí a pohodu v kruhu Vašich nejbližších, úspěšný
vstup do nového roku 2016, pevné zdraví a hodně osobních a pracovních úspěchů.
Ing. Petr Slavík, starosta

Ze zasedání
zastupitelstva obce
ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 05/2015
konaného dne 11. 11. 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 03. 11. 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 usnášeníschopné. Je přítomno 7 členů ZO. Omluven
je MH a SH z pracovních důvodů, SH se 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 nemělo k programu žádné připomínky
a doplněný program schválilo.
Usnesení č. 01/05/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje následující program Zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 05/2015
1. Zahájení (program, určení zapisovatele
a ověřovatelů, námitky proti zápisu)
2. Žádosti občanů a organizací
a) Pavel Kadlic – Žádost o změnu územního
plánu pozemků v k.ú. Jezeřany
b) Marta Boudná – Stížnost na postup obce
při realizaci kanalizace
c) RWE GasNet, s.r.o. – Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení
a o smlouvě budoucí nájemní
d) Diecézní charita Brno, Oblastní charita
Znojmo - Žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce na rok 2016
e) Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s.
- Žádost o podporu zřízení nového babyboxu v Břeclavi
3. Prodej obecních pozemků
a) části pozemku p.č. 1491/2, ostatní plocha, k.ú. Jezeřany, cca 40 m2,
b) části pozemku p.č. 1193/1, ostatní plocha, k.ú. Jezeřany, cca 250 m2,
4. Školství - dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo
5. Projekt „Protipovodňová opatření obce
Jezeřany-Maršovice“

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

6. Veřejná zakázka „Obecní kanalizační
přípojky“
7. Splašková kanalizace
8. Inventarizace majetku a závazků obce za
rok 2015
9. Rozpočtové opatření č. 6/2015 a č. 7/2015
10. Plnění usnesení z minulých zasedání ZO
11. Zprávy - starosta (předsedové výborů)
12. Diskuse
13. Ukončení
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Starosta konstatoval, že zápis a výpis usnesení z minulého zasedání ZO byly vyvěšeny na
úřední desce od 07. 09. 2015 do 23. 09. 2015
a zápis byl řádně ověřen. Členové ZO neměli
vůči tomuto zápisu žádné námitky.
Jako zapisovatele starosta určil BS a jako
ověřovatele navrhl PE a RS.
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. 02/05/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č.
05/2015 Mgr. Petra Eckla a Radka Šlese.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 02: Žádosti občanů a organizací
a) Pavel Kadlic – Žádost o změnu územního
plánu pozemků v k.ú. Jezeřany
Žadatel žádá o změnu územního plánu,
který doplnil plánkem předpokládané výstavby rodinných domků na svých pozemcích, resp.
pozemcích společnosti KAPA WOOD - CZ s.r.o.,
U Školky 1750, 68801 Uherský Brod.
Obec má schválený územní plán z roku
2001, který byl 2x doplněn změnou č. 1 z roku
2005 a změnou č. 2 z roku 2010. Tento územní
plán již není v souladu se zákonem č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 188 tohoto zákona, územní plán obce
schválený před 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2020 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak
pozbývá platnosti.
Bez ohledu na uvedenou žádost, by bylo
vhodné rozhodnout o dalším postupu obce
při pořízení nového územního plánu, tak aby
byl v souladu se stavebním zákonem, navíc
s ohledem na skutečnost, že proces přípravy
a pořízení nového územního plánu je zejména
finančně a časově náročná záležitost a bylo by
vhodné tento proces absolvovat v tomto volebním období.
Byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy. ZO vzalo žádost na vědomí.
b) Marta Boudná – Stížnost na postup obce
při realizaci kanalizace
Paní Marta Boudná si stěžuje na postup
obce při výstavbě splaškové kanalizace, kdy nebyla odkanalizována ulice Pérky.
Odkanalizování nebylo provedeno s ohle-
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dem na skutečnost, že bez celkové rekonstrukce
inženýrských sítí v této lokalitě, by nebylo možné zde splaškovou kanalizaci umístit. Na návrh
projektanta o tom rozhodlo ZO svým usnesením č. 16/04/2011 ze dne 20. 05. 2011.
Rozvinula se diskuse ohledně budoucího
řešení, zda by nebylo možné provést prozatím pouze odkanalizování zmiňované lokality
nebo realizovat i opravu opěrné zdi. S diskuse
vyplynulo, že by bylo vhodné znovu kontaktovat projektanty a pokusit se alespoň částečně
realizovat splaškovou a dešťovou kanalizaci,
bez nutnosti realizovat rekonstrukci v celém
rozsahu.
Byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné další
stanovisko sděleno nebylo. ZO vzalo stížnost na
vědomí.
c) RWE GasNet, s.r.o. – Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení
a o smlouvě budoucí nájemní
Na základě jednání ohledně realizace rozvodů plynu v lokalitě výstavby nových rodinných
domů v lokalitě Za kostelem, předložila společnost RWE GasNet, s.r.o. obci návrh smlouvy
o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení
a o smlouvě budoucí nájemní, jejímž předmětem
je stanovení podmínek napojení v budoucnu
realizovaného plynárenského zařízení k distribuční soustavě, se závazkem uzavřít v budoucnu smlouvu o pronájmu plynárenského zařízení
včetně uvedení výše nájemného. Uvedenou
smlouvu je potřeba uzavřít, aby mohla být realizována výstavba inženýrských sítí v dané
lokalitě.
Technická poznámka:
V 18:35 se dostavila SH, počet přítomných
členů ZO je 8.
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. 03/05/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení,
o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi Obcí Jezeřany-Maršovice a společností
RWE GasNet, s.r.o., jejímž předmětem je stanovení podmínek napojení v budoucnu realizovaného plynárenského zařízení k distribuční soustavě, se závazkem uzavřít v budoucnu smlouvu
o pronájmu plynárenského zařízení včetně uvedení výše nájemného.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
d) Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo - Žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce na rok 2016
Charita požádala o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2016 na činnost Oblastní
charity Znojmo. Poskytnutím dotace bude podporována záslužná činnost a podpořena charitní sociální a zdravotní služba, kterou mohou
využívat i občané naší obce.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své sta-

říjen - prosinec

novisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO vyčlenění částky schválilo.
Usnesení č. 04/05/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje vyčlenění částky 3.000,– Kč v rámci
rozpočtu obce pro rok 2016 pro Oblastní charitu Znojmo.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
e) Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s.
- Žádost o podporu zřízení nového babyboxu v Břeclavi
Pan Ludvík Hess požádal o podporu darem
na zřízení nového babyboxu v Břeclavi. Obec již
poskytla dar na zřízení babyboxu ve Znojmě,
proto další finanční dar nebude poskytnut.
Byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy. ZO vzalo žádost na vědomí.
Ad. 03: Prodej obecních pozemků
a) části pozemku p.č. 1491/2, ostatní plocha, k.ú. Jezeřany, cca 40 m2
Záměr obce prodat uvedený pozemek byl
řádně schválen usnesením ZO č. 04/03/2015
ze dne 18. 06. 2015 a vyvěšen na úřední desce
ve dnech 25. 06. 2015 až 11. 11. 2015. Žádní
další zájemci se nevyjádřili ani nepředložili svoje nabídky. Prodej bude možno realizovat dle
schváleného záměru. Bude vyhotoven geometrický plán, dle schváleného záměru, na základě
kterého bude vyhotoven návrh kupní smlouvy
a následně prodej realizován za cenu 35,– Kč za
m2, náklady s vyhotovením geometrického plánu uhradí kupující. Prodejem pozemku bude realizován záměr obce prodat uvedený pozemek.
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 souhlasilo
s prodejem pozemku.
Usnesení č. 05/05/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
souhlasí s uskutečněním prodeje části obecního
pozemku p.č. 1491/2, v k.ú. Jezeřany, o výměře
cca 40 m2, panu Ing. Romanu Chytrému, na základě geometrického plánu, který bude vyhotoven v souladu se zájmy obce.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) části pozemku p.č. 1193/1, ostatní plocha, k.ú. Jezeřany, cca 250 m2
Záměr obce prodat uvedený pozemek byl
řádně schválen usnesením ZO č. 03/03/2015 ze
dne 18. 06. 2015 a vyvěšen na úřední desce ve
dnech 25. 06. 2015 až 11. 11. 2015. Žádní další
zájemci se nevyjádřili ani nepředložili svoje nabídky. Prodej bude možno realizovat dle schváleného záměru. Prodejem pozemku bude realizován záměr obce prodat uvedený pozemek.
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 souhlasilo
s prodejem pozemku.
Usnesení č. 06/05/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice

říjen - prosinec

souhlasí s uskutečněním prodeje části obecního
pozemku p.č. 1193/1, v k.ú. Jezeřany, o výměře
cca 250 m2, panu Zbyňku Čechovi, na základě
geometrického plánu, který bude vyhotoven
v souladu se zájmy obce.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 04: Školství - dodatek zřizovací
listiny příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola, JezeřanyMaršovice, okres Znojmo
Obec má zřízenou příspěvkovou organizaci
Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo. Dle ustanovení § 132
občanského zákoníku je jménem právnické
osoby její název, který musí odlišit právnickou
osobu od jiné osoby a obsahovat označení její
právní formy. Do 31. 12. 2015 je potřeba název
příspěvkové organizace, jako právnické osoby,
dát do souladu s ustanoveními občanského
zákoníku.
Je potřeba změnit zřizovací listinu, proto je
ZO předložen její Dodatek č. 1, kterým se mění
název příspěvkové organizace z názvu Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice,
okres Znojmo, na Základní škola a Mateřská
škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo, příspěvková organizace.
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.
Usnesení č. 07/05/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace obce Jezeřany-Maršovice, kterým se mění název příspěvkové organizace na
Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo, příspěvková organizace.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 08/03/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi podat žádost o zápisu změny
názvu příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres
Znojmo, příspěvková organizace, do rejstříku
škol a školských zařízení, do 20. 11. 2015.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Starosta dále uvedl, že obec vyslovila souhlas, v souladu s vedením školy, se zapojením
školy k projektu Místních akčních plánů rozvoje
vzdělávání (MAP), kdy územím pro zpracování
MAP je území správního obvodu Moravského
Krumlova (obce s rozšířenou působností) a navrhovaným koordinátorem je Město Moravský
Krumlov.
Dále seznámil ZO s tím, že na internetových stránkách obce je od 23. 10. 2015 k dispozici Výroční zpráva školy za školní rok 20142015, kterou vypracovala ředitelka školy Mgr.
Květoslava Bílová a kterou předložila ke schválení školské radě.
Ad. 05: Projekt „Protipovodňová
opatření obce Jezeřany-Maršovice“
Na základě usnesení ZO č. 10/04/2015 dne
26. 08. 2015, kdy starosta měl nechat posoudit
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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. Po posouzení stavu místního
rozhlasu, zejména stavu hlásičů, bylo vedeno
jednání se společností ENVIPARTNER, s.r.o.
a dohodnuta spolupráce na projektu „Protipovodňová opatření obce Jezeřany-Maršovice“
a následně podepsána Smlouva o dílo, jejímž
předmětem je zpracování projektové dokumentace a zpracování žádosti a zajištění nezbytných
dokladů k žádosti o dotaci, která bude podána
do Operačního programu Životní prostředí.
Jedná se o dotace v rámci 4. výzvy OPŽP v prioritní ose 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, specifický cíl: 1.4 – Podpořit
preventivní protipovodňová opatření, kdy jsou
podporovány projekty budování a rozšíření
varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.
Zpracování projektové dokumentace předpokládá náklady ve výši 30.000,– Kč bez DPH,
zpracování žádosti o dotaci, včetně vyplnění patřičných dokladů rovněž 30.000,– Kč bez DPH.
Tyto náklady jsou v případě, že na projekt bude
poskytnuta dotace uznatelnou položkou. Žádosti o dotace ve výše uvedené výzvě jsou přijímány do 13. 11. 2015 a předpokládá se, že na
jaře příštího roku bude vyhlášena další výzva.
Proto je potřeba připravit a doložit všechny potřebné doklady pro podání žádosti.
Starosta předložil ZO smlouvu a zpracovaný projekt. 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 a projekt schválilo a uložilo starostovi
podat žádost o dotaci.
Usnesení č. 09/05/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Jezeřany-Maršovice a společností ENVIPARNER, s.r.o.,
Brno, Vídeňská 55, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace a podání dotace
a následná realizace projektu „Protipovodňová
opatření obce Jezeřany-Maršovice“.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 1(JS) se zdržel
Usnesení č. 10/05/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje projekt „Protipovodňová opatření
obce Jezeřany-Maršovice“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 11/05/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi podat žádost o poskytnutí
dotace na projekt „Protipovodňová opatření
obce Jezeřany-Maršovice“ v rámci 4. výzvy
OPŽP, do 13. 11. 2015.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 06: Veřejná zakázka „Obecní
kanalizační přípojky“
Na základě usnesení ZO č. 07/04/2015 dne
26. 08. 2015 bylo uskutečněno poptávkové ří-
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zení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu
„Obecní kanalizační přípojky“, jejímž předmětem je provedení díla 7 kanalizačních přípojek
pro obecní budovy.
Výzva byla zveřejněna na profilu zadavatele
a ÚD ve dnech 13. 10. 2015 až 04. 11. 2015, kdy
bylo možno podávat nabídky. Svou nabídku zaslalo sedm zájemců a po posouzení a hodnocení
nabídek lze konstatovat, že nejvýhodnější nabídku předložila společnost Inženýrské stavby
Jebáček s.r.o., Popice 11, 669 02 Znojmo.
Vybraný dodavatel předložil nejvýhodnější
nabídku s nejnižší nabídkovou cenou a může
s ním být uzavřena smlouva o dílo. Po konečném rozhodnutí ZO bude vyhotoveno rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky, které
bude zasláno e-mailem uchazečům a následně
uzavřena smlouva s vítězným uchazečem.
Starosta předložil ZO zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek a návrh smlouvy. Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
MU se vyjádřil k některým bodům a formulacím ve smlouvě ohledně víceprací s tím, aby
měla obec možnost rozsah víceprací a jejich
úhradu ovlivnit.
JS navrhl, aby smlouvu posoudil právník
a aby v budoucnu byly dodavatelům předkládány vlastní návrhy smluv.
ZO zprávu a smlouvu schválilo s tím, že
starosta bude uvedenou smlouvu konzultovat
s právníkem, provede její úpravu a předloží
dodavateli.
Usnesení č. 12/05/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „Obecní kanalizační přípojky“, na základě
Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek předložené starostou, jako nejvýhodnější nabídku
společnosti Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.,
Popice 11, 669 02 Znojmo, IČ: 29366186.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č.13/05/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu „Obecní kanalizační přípojky“ návrh
smlouvy o dílo předložené vítězným uchazečem
společností Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.,
Popice 11, 669 02 Znojmo, IČ: 29366186, jejímž předmětem je provedení díla kanalizačních
přípojek pro obecní budovy, za cenu 457.288,–
Kč bez DPH.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č.14/05/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi, aby před podpisem smlouvy
o dílo ve věci veřejné zakázky malého rozsahu
„Obecní kanalizační přípojky“, nechal návrh
smlouvy zkontrolovat právníkem a upravil ji dle
požadavků zastupitelstva obce.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 07: Splašková kanalizace
Dokončení stavby
V průběhu měsíce září 2015 byly dokončeny práce na stavbě „Jezeřany-Maršovice – kanalizace“ a ještě v měsíci říjnu odstraňovány
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vady nebránící provozu, tak jak byly zjištěny
při předání a převzetí díla, které se uskutečnilo
22. 09. 2015 (viz. předložený zápis).
Veškeré práce, které byly realizovány na
základě Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, se
společností IMOS Brno, a.s., byly SFŽP akceptovány, byly vystaveny poslední faktury
a dne 09. 11. 2015 byla odeslána poslední
žádost o platbu ohledně poskytnutí dotací
na jejich úhradu. Celkové náklady stavby tak
činí cca 50.832.000,– Kč, z toho dotace z EU
34.042.500,– Kč, dotace ze SFŽP 2.002.500
Kč, půjčka od SFŽP 2.002.500,– Kč, dotace od JMK 2.002.500,– Kč a vlastní zdroje
obce 10.782.000,– Kč (z toho bankovní úvěr
5.560.000,– Kč). Byly vyhotoveny pamětní desky, které budou umístěny na chodbě obecního
úřadu.
Dne 30. 10. 2015 se uskutečnila závěrečná
kontrolní prohlídka stavby, na jejímž základě
odbor životního prostředí MěÚ Pohořelice, vydá
kolaudační rozhodnutí. Dne 25. 11. 2015 se
uskuteční závěrečná kontrolní prohlídka stavby
příjezdové komunikace k ČS1, kterou provede
odbor dopravy MěÚ Moravský Krumlov.
Kanalizačních přípojky
Od konce září jsou občanům, majitelům jednotlivých nemovitostí, předávány projekty kanalizačních přípojek (I.kolo), přijímány žádosti
a uzavírány smlouvy s občany na částečnou
úhradu nákladů na pořízení projektů kanalizačních přípojek (1.000,– Kč) a úhradu správního
poplatku za vydání územního souhlasu 250,–
Kč, resp. 500,– Kč za právnickou osobu).
Zároveň je možno se již na splaškovou kanalizaci připojovat a občanům, kteří se připojí
do 31. 12. 2015, je proplácen i poplatek 500,–
Kč za připojení (v souladu s dotačním programem „Pořízení projektů kanalizačních přípojek“), formou dodatku ke smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce.
Ke dni 09. 11. 2015 bylo uhrazeno na stavebním úřadě (i za obecní přípojky) celkem
55.250,– Kč a vydáno 198 projektů a tedy vyplaceno 198.000,– Kč a za 51 připojených nemovitostí částka 25.500,– Kč.
Vyčlenění finančních prostředků na řešení problémů
Při vysazování odboček pro kanalizační
přípojky nebylo možné vždy provést jejich vysazení za inženýrské sítě a to s ohledem na jejich
množství a délku a následné připojení jednotlivými majiteli nemovitostí. Nejproblematičtější
úsek napojení s ohledem na hloubku vyústění
odboček (2,5 až 3 m), hustotu inženýrských sítí
a skutečnost, že se jedná o krajský pozemek,
jsou odbočky k nemovitostem za centrálním
chodníkem od kostela ke křižovatce ke škole.
Bylo by vhodné zajistit provedení výkopu odbornou firmou tak, aby nedošlo k problémům
a chodník byl co nejdříve průchodný. S ohledem
na výše uvedené, by překop chodníku v délce 2
metry hradila obec a na to by byly použity vyčleněné finanční prostředky. Stejně tak by mohlo
být postupováno v případech, kdy by se vyskytly komplikace s připojením, nad síly a možnosti
majitele přípojky. O jejich použití by po posouzení konkrétní situace rozhodl starosta.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
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členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO vyčlenění finančních prostředků schválilo.
Usnesení č. 15/05/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje vyčlenění částky 100.000,– Kč na
realizaci výkopových prací při řešení problémů
s přechodem odboček kanalizačních přípojek
přes inženýrské sítě v pozemcích patřících Jihomoravskému kraji, které jsou dotčeny Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 26. 06. 2015.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 08: Inventarizace majetku a závazků
obce za rok 2015
Je potřeba provést inventarizace majetku
a závazků obce za rok 2015 a to v souladu se
zákonem o účetnictví, prováděcí vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků a směrnicí obce
pro provedení inventarizace majetku. Inventarizace bude provedena členy zastupitelstva obce
ve složení jednotlivých inventarizačních komisí
a v termínech stanovených na základě Příkazu
k provedení inventarizace v roce 2015 a Plánu
inventarizace na rok 2015, které starosta předložil ZO.
Byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO příkaz a plán vzalo na
vědomí.
Ad. 09: Rozpočtové opatření č. 6/2015
a č. 7/2015
Rozpočtová opatření upravují některé příjmy a výdaje v rozpočtu obce 2015, s ohledem
na aktuální potřeby ve financování obce a usnesení přijatá ZO.
Rozpočtové opatření č. 6/2015, provedené starostou ke dni 30. 09. 2015, upravuje
v příjmech zejména navýšení daňových příjmů DPFO ze samostatně výdělečné činnosti
(o 20.000,– Kč), dotaci od JMK (200.000,– Kč)
a dotace na VPP (cca o 15.000,– Kč). Ve výdajích se jedná zejména o dorovnání ceny za měřič
rychlosti (o 600,– Kč), použití dotace na opravu
střechy KD (200.000,– Kč), dohody o provedení práce – sekání trávy (o 6.500,– Kč) platy
a odvody za VPP (cca 15.000,– Kč) a výdaje za
elektrickou energii KD (o 19.000,– Kč) a OÚ
(o 10.000,– Kč).
Rozpočtové opatření č. 7/2015, provedené
starostou ke dni 31. 10. 2015, upravuje v příjmech zejména navýšení dotace na VPP (cca
o 13.000,– Kč), úhradu prodeje dřeva (o 4.700,–
Kč) a přijaté pojistné za vstupní dveře na OÚ
(22.000,– Kč). Ve výdajích se jedná zejména
o opravu veřejného osvětlení (o 10.500,– Kč),
sběr nebezpečného odpadu (o 5.000,– Kč), platy
a odvody za VPP (cca 13.000,– Kč) a výdaje za
služby IT (o 3.000,– Kč) a opravy na OÚ – výměna dveří (o 10.000,– 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 rozpočtová
opatření schválilo.
Usnesení č. 16/05/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2015, které
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provedl starosta ke dni 30. 09. 2015.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 17/05/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2015, které
provedl starosta ke dni 31. 10. 2015.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 10: Plnění usnesení z minulých
zasedání ZO
Jednotlivá usnesení z minulého zasedání
ZO byla splněna a na doplnění starosta uvedl:
Radarový měřič
Konečná cena radarového měřiče byla
60.600,– Kč, když prodloužená konzola stála
navíc částku 1.815,– Kč.
Pasport veřejného osvětlení
Pasport veřejného osvětlení vypracoval,
na základě objednávky, Lubomír Škrla, Růžová
153, Valašské Meziříčí za částku 9.980,– Kč.
Pasport obsahuje zaměření svítidel a rozvaděčů
přes GPS souřadnice, fotodokumentaci a celkové shrnutí světelných bodů, sloupů a rozvaděčů.
Starosta předložil pasport ZO, byla dána
možnost členům ZO a přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy
a ZO vyhotovení pasportu veřejného osvětlení
vzalo na vědomí.
Finanční dar – Hody 2015
Finanční dary, schválené usnesením ZO č.
11/04/2015 v souvislosti s konáním tradičních
hodů, byly vyplaceny ve výši 10.000,– Kč.
Ad. 11: Zprávy - starosta (předsedové
výborů)
Starosta přednesl zprávu za období od
27. 08. 2015 do 11. 11. 2015.
Účast na jednáních
05. 11. 2015 – Den malých obcí, Prostějov
aktuální výzvy v programovacím období
2014-2020, plnění příjmů obecních rozpočtů,
problematika návrhu nového odměňování
zastupitelů.
10. 11. 2015 – seminář Program rozvoje
obce, MMR ČR, Rozdrojovice
elektronické aplikace MMR - tvorba, realizace a hodnocení programu rozvoje obce.
Dotace od Jihomoravského kraje na akci
„Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH
obce na rok 2015“
Dne 14. 07. 2015 požádal starosta JMK
o poskytnutí dotace pro jednotky SDH v rámci
programu „Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2015“, na příspěvek na
odbornou přípravu členů Jednotky SDH. Školení se v letošním roce zúčastnili celkem čtyři
členové Jednotky SDH a byla jim realizována
náhrada ušlého výdělku a cestovné v celkové
výši cca 5.700,– Kč. JMK poskytne obci dotaci
ve výši 2.400,– Kč. Starosta ZO předložil návrh
smlouvy o poskytnutí dotace a 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, čle-
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ny ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO přijetí
dotace a smlouvu schválilo.
Usnesení č. 18/05/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2015“ na výdaje
za odbornou přípravu členů Jednotky SDH, ve
výši 2.400,– Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 19/05/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 033907/15/
OKH, jejímž předmětem je poskytnutí dotace
„Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH
obce na rok 2015“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Návrh rozpočtu obce pro rok 2016
ZO je předkládán návrh rozpočtu obce
pro rok 2016, který v základních parametrech
vychází a navazuje na rozpočtový výhled obce
na období 2016-2017, z předpokladu schválení
státního rozpočtu pro rok 2016 a v podrobnostech pak z realizovaných příjmů a výdajů letošního rozpočtu a předpokladu jejich naplnění.
Rozpočet obce je navržen jako schodkový
s tím, že schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých let (přebytku hospodaření
za rok 2015). Rozpočet obce zajišťuje základní
chod obce, běžnou správu a údržbu obce, údržbu a opravy obecního majetku, chod obecního
úřadu a příspěvkové organizace. Hlavními prioritami pro rok 2016 jsou úkoly, které se nepodařilo zabezpečit v letošním roce, dokončení
kanalizačních přípojek k obecním budovám,
vybudování inženýrských sítí pro dokončení
výstavby rodinných domků v lokalitě „Za kostelem“. Rovněž úkol, vytvořit předpoklady pro
vyúčtování přijatých dotací a půjček a splácení
půjček a úvěru za splaškovou kanalizaci, zůstává i pro rok 2016, včetně úspěšného závěrečného vyúčtování této akce.
Příjmy rozpočtu jsou tvořeny, jako každý
rok, zejména daňovými příjmy, které jsou nejvýznamnější součástí rozpočtu a představují
95% veškerých příjmů obce. Při stanovení jejich výše návrh vychází z předpokládané výše
výnosu jednotlivých daní v letošním roce. Co
se týká místních poplatků, tak návrh předpokládá, pro rok 2016, jejich změnu. Příspěvek na
výkon státní správy, který je obci poskytován
prostřednictvím Jihomoravského kraje, zůstává
na přibližné výši, zvyšuje se cca o 2.000,– Kč.
Ostatní příjmy rovněž zůstávají stejně jako v letošním roce.
Výdaje rozpočtu vychází rovněž z výdajů
letošního roku (mimo nákladů na vybudování
splaškové kanalizace) a zajištění základního
chodu obce. Bude potřeba vybudovat kanalizační přípojky k obecním budovám (600 tis. Kč),
vybudování inženýrských sítí pro RD (1.500 tis.
Kč). Další výdaje slouží k zajištění chodu obce
(údržba a opravy obecního majetku, veřejné
osvětlení, sběr a svoz komunálního, velkoobjemového, nebezpečného a biologického odpadu), činnosti obecního úřadu (výkonu státní
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správy a samosprávy), zabezpečení provoz školky a školy (neinvestiční příspěvek příspěvkové
organizaci). Dále návrh rozpočtu počítá s podporou společenského a kulturního života v obci,
příspěvky společenským organizací a spolkům
a podporou tradičních akcí.
Financování představuje zabezpečení financování schodku rozpočtu, který bude hrazen z finančních prostředků minulých let - přebytkem hospodaření roku 2015, který návrh
předpokládá ve výši cca 5 mil. Kč. Dále již bude
potřeba hradit splátky dlouhodobě přijatých
půjčených prostředků (cca 813 tis. Kč na splátky úvěru od ČS, a.s., půjčky od SFŽP a půjčky od
svazku VaK Znojemsko).
Návrh rozpočtu obce pro rok 2015 bude
nejméně po dobu 15 dnů před projednáním
v zastupitelstvu obce zveřejněn na úřední desce
a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup, od 12. 11. do 10. 12. 2015.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané
uplatnit buď, písemně ve lhůtě stanovené do
04. 12. 2015, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 09. 12. 2015.
Byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO návrh rozpočtu vzalo
na vědomí.
Nový územní plán obce
Pokud by ZO vyčlenilo v rozpočtu obce pro
rok 2016 finanční prostředky na pořízení nového územního plánu, který musí být v souladu s obecnými zásadami územního plánování,
je nutné, aby ZO v souladu s ustanovením § 6
odst. 5 písm. b) stavebního zákona schválilo
žádost obce o pořízení územního plánu a jako
pořizovatele.
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 pořízení územního plánu schválilo.
Usnesení č. 20/05/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje pořízení Územního plánu obce Jezeřany-Maršovice a Žádost obce o pořizování
územního plánu obce.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 21/05/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje Městský úřad Moravský Krumlov (odbor výstavby a územního plánování) jako pořizovatele Územního plánu obce
Jezeřany-Maršovice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Nadstandard IDS JMK pro rok 2016
V rámci zajištění financování nadstandardu systému IDS JMK dopravní obslužnosti IDS
JMK, spojů 14 a 15, na lince 446 (Moravský
Krumlov – Loděnice), obec hradila v roce 2014
částku 21.672,– Kč, v roce 2015 21.065,– Kč.
Částka nadstandardu pro rok 2016 byla společností KORDIS JMK vypočtena na 21.745,– Kč.
S ohledem, že uvedené spoje zkvalitňují dopravní obslužnost zejména pro děti, studenty, pedagogy a pracují naší obce, dojíždějící do Loděnic
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(popř. Pohořelic) a Moravského Krumlova, je
navrhováno nadstandard hradit i v roce 2016.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
JS poukázal na skutečnost, že v rámci IDS
JMK byla obci zrušena přímá linka do Pohořelic a bylo by vhodné se dotázat IDS JMK na
statistiku vytíženosti a využívání linky 164,
a na tomto základě případně v případě malé
vytíženosti požádat o změnu trasy, aby linka
zajížděla přímo do naší obce. Dále uvedl, že pro
nás z neznámých důvodů, pravděpodobně pouze z historických, zajíždí naše linka 513 do obce
Medlov, čímž je linka odkloněna od přímé trasy
a občanům naší obce se tak cesta do Brna prodlužuje o 10 minut. Vyřešení uvedené situace,
aby linka 513 nezajížděla do Medlova, by pro
cestující znamenalo časovou úlevu. Požádal, zda
by nemohl být vznesen oficiální dotaz na provozovatele IDS JMK, popř. vyžádány údaje o využívání jednotlivých spojů na uvedených linkách.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO nadstandard schválilo.
Usnesení č. 22/05/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje financování systému IDS JMK mezi
Obcí Jezeřany-Maršovice a Jihomoravským
krajem za účelem zajištění nadstandardu dopravní obslužnosti IDS JMK na lince 446 (Moravský Krumlov – Loděnice) pro rok 2016 ve
výši 21.745,– Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Vloupání do budovy OÚ
V noci 14. 09. 2015 došlo k vloupání do
budovy OÚ, které provedl doposud neznámý
pachatel. Došlo k poškození vstupních dveří
včetně zárubně, ale po jeho vniknutí do chodby byl spuštěn výstražný systém, který pachatele odradil od dalšího protiprávního jednání.
Svým jednáním způsobil škody na majetku obce
(vstupních dveřích) ve výši 23.062,– Kč. Vstupní dveře byly následně vyměněny. Škodu, po
odečtení spoluúčasti ve výši 1.000,– Kč, uhradila pojišťovna.
Byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO událost vzalo na vědomí.
Senior taxi
Ivo Ulman, Jezeřany-Maršovice 129, provozovatel taxislužby, nabídl obci provozování
Senior taxi, za finanční spoluúčasti obce. Senior taxi je dopravní služba pro seniory zejména k návštěvě lékaře. Předpokládaná dotace
obce by měla činit 15,– Kč/km na jednu jízdu
(cena dotace dopravy do MK, při ujetých 26
km, by byla 390,– Kč) nebo paušální částkou
5.000,– Kč/měsíčně.
Byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Rozvinula
se diskuse, ohledně potřeby takovou službu zavádět, o případném nastavení pravidel provozu
a příspěvku (nákladů) ze strany obce.
JS uvedl, že v případě takové žádosti by
ideálně sám žadatel - podnikatel měl předložit
také průzkum trhu a poptávky mezi cílovou
skupinou – seniory naší obce, jako podklad pro

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

rozhodování. Nemá význam rozhodovat o zavedení nové služby, pokud není zjištěn zájem
o tuto službu. Dále doporučil se informovat
v Moravském Krumlově na zkušenosti, kde již
tato služba probíhá.
ZO nabídku vzalo na vědomí.
Ad.12: Diskuse
V diskusi zaznělo:
Starosta uvedl, že dnešního dne obdržel žádost o vyjádření a k urychlenému řešení současného stavu silnice v průmyslové zóně, podepsanou zástupci podnikatelských subjektů. Uvedl,
že obec má vyčleněny finanční prostředky na
opravy místních komunikací, ale problematika
účelové komunikace v průmyslové zóně nemá
jednoduché řešení, protože její stav se odvíjí od
její vytíženosti a techniky a vozidel, které po
komunikaci jezdí. Její špatný stav nebyl způsobem pouze technikou dodavatele splaškové
kanalizace.
Je možno opravit menší či větší díry v komunikaci, ale problém dezolátního stavu před
vjezdem do zemědělského areálu a blízkém okolí to nevyřeší. Již v minulosti bylo hledáno řešení, ale základním předpokladem se jeví odvedení povrchové dešťové vody mimo komunikaci.
JS upozornil na stále nevyřešenou problematiku přechodu pro chodce na křižovatce pod
základní školou. Starosta uvedl, že věc předloží
k projednání na příštím zasedání ZO.
Mgr. Květoslava Bílová, ředitelka školy,
požádala ZO, aby zvážilo vyčlenění finančních
prostředků na budoucí investice do oprav budov základní a mateřské školy. V diskusi zazněly návrhy na možné postupy jednotlivých
oprav a případné využití dotačních titulů např.
na zateplení budov nebo modernější způsoby
vytápění.
JS podpořil návrh paní ředitelky pro vyšší
investice do budovy školy. Problematika oprav,
investic do budovy školy by se měla řešit maximálně komplexně a efektivně za současného využití všech dostupných dotačních titulů včetně
„Zelené úsporám“.
RP se dotázal na další předpokládaný termín realizace sběru velkoobjemového odpadu.
Starosta uvedl, že další sběr proběhne na
jaře 2016.
Ad. 13: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným občanům za účast a ukončil zasedání
v 21:20 hod.
Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Petr Eckl v.r.
Radek Šles v.r.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 06/2015
konaného dne 09. 12. 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
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programu zasedání ZO byla zveřejněna, v souladu s obecním zřízením, na úřední desce obecního úřadu od 01. 12. 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 usnášeníschopné. Je přítomno 8 členů ZO. Omluvena je SH
z pracovních důvodů.
Použité iniciály členů ZO:
Mgr. Petr Eckl (PE), Mgr. Svatava Hájková
(SH), Milan Hamala (MH), Radek Podhrázký
(RP), Mgr. Bohuslav Slavík (BS), Ing. Jan Slavík
(JS), Ing. Petr Slavík (starosta), Radek Šles (RŠ),
Miroslav Ulreich (MU).
Ad. 1: Úvod, zahájení
Starosta seznámil ZO s programem zasedání ZO.
ZO nemělo k programu žádné připomínky
a program schválilo.
Usnesení č. 01/06/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje program Zasedání Zastupitelstva
obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2015
1. Zahájení (program, určení zapisovatele
a ověřovatelů, námitky proti zápisu)
2. Žádosti občanů a organizací
a) Žádost - vyjádření a řešení stavu silnice
k průmyslové zóně
b) ČSCH - Žádost o finanční dotaci z rozpočtu obce
c) Žádost o spolupráci - kanalizační přípojky k RD č.p. 113 a 114
3. Záměr obce pronajmout nebo poskytnout
jako výpůjčku nemovitý majetek – vklad
majetku stavby „Splašková kanalizace, Jezeřany-Maršovice“ do hospodaření ZSO
Vodovody a kanalizace Znojemsko
4. Zřízení věcného břemene - Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330034939/
001, s E.ON Distribuce, a.s. (stavba „Jezeřany-Maršovice, přípojka NN, ČS2“)
5. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2015,
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů
6. Směrnice č. 1/2015 - Zásady poskytování
dotace z rozpočtu obce Jezeřany-Maršovice
7. Rozpočet obce pro rok 2016
8. Rozpočtový výhled na období 2017 až 2018
9. Rozpočtové opatření č. 8/2015 a č. 9/2015
10. Plnění usnesení z minulých zasedání ZO
11. Zpráva o činnosti (starosta, předsedové
výborů)
12. Diskuse
13. Ukončení
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Starosta konstatoval, že zápis a výpis usnesení z minulého zasedání ZO byly vyvěšeny na
úřední desce od 20. 11. 2015 do 07. 12. 2015
a zápis byl řádně ověřen. Členové ZO neměli
vůči tomuto zápisu žádné námitky.
Jako zapisovatele starosta určil BS a jako
ověřovatele navrhl RP a MU.

říjen - prosinec

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. 02/06/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
č. 06/2015 Radka Podhrázkého a Miroslava
Ulreicha.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 02: Žádosti občanů a organizací
a) Žádost - vyjádření a řešení stavu silnice
k průmyslové zóně
Zástupci podnikatelských subjektů, žádají
o vyjádření a k urychlenému řešení současného stavu silnice v průmyslové zóně. O žádosti
starosta informoval ZO v diskusi na minulém
zasedání ZO, popsal situaci, současný stav
a možné řešení. Bylo by vhodné posoudit stav
komunikace odborníkem, popř. nechat zpracovat studii či projekt pro opravu či rekonstrukci
této komunikace. Jedním z hlavních problémů
zmiňované lokality je dle vyjádření některých
podnikatelských subjektů odkanalizování povrchových vod.
Byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
BS se dotázal na majetkoprávní vztahy
uvedené komunikace. Jelikož zmiňovaná komunikace není zcela ve vlastnictví obce, bylo
by vhodné oslovit ostatní vlastníky a jednat
o případném výkupu pozemků pod komunikací. V případě, že jsou vlastníky popř. i podnikatelské subjekty, které podaly žádost, bylo by
na místě uvažovat o jejich oslovení a finančním
podílu na opravě komunikace.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy. ZO vzalo
žádost na vědomí.
Technická poznámka:
V 18:20 se dostavila SH, počet přítomných
členů ZO je 9.
b) ČSCH - Žádost o ﬁnanční dotaci z rozpočtu obce
Žadatel podal žádost o finanční dotaci
z rozpočtu obce ve výši 8.000,– Kč na akci „Organizace výstavy drobného zvířectva“, která se
tradičně konala na Václavské hody. Jedná se
o podporu společenské organizace za účelem
uskutečňování aktivit ve prospěch občanů obce
a propagaci obce Jezeřany-Maršovice, proto je
navrhováno dotaci schválit.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO dotaci
schválilo.
Usnesení č. 03/06/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2015 pro Český svaz chovatelů Základní organizace Jezeřany-Maršovice ve výši 8.000,– Kč, na
realizaci projektu „Organizace výstavy drobného zvířectva“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

říjen - prosinec

c) Žádost o spolupráci - kanalizační přípojky
k RD č.p. 113 a 114
Žadatelé žádají o vybudování odbočky
splaškové kanalizace v místech, kde mají být
realizovány kanalizační přípojky k nemovitostem č.p. 113 a 114, na obecním pozemku p.č.
1491/4, v k.ú. Jezeřany, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace.
Dle zjištění se jedná cca o délku 30 metrů
a uvedené veřejné prostranství je občas využíváno k průjezdu vozidel. Po zvážení situace se jeví
jako vhodnější zajistit, aby uvedená část obce
nebyla průjezdná, aby se spíše omezil průjezd
vozidel dopravním značením a byla zde možnost jen pro příjezd ke zde stojícím rodinným
domkům.
Byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
V diskusi zazněl názor, že obdobných případů může být v obci více a mohli by být vznášeny
další žádost a zda by nebylo možné zřídit společnou přípojku pro oba sousedící domy.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy. ZO vzalo
žádost na vědomí.
Ad. 03: Záměr obce pronajmout nebo
poskytnout jako výpůjčku nemovitý
majetek – vklad majetku stavby „Splašková
kanalizace, Jezeřany-Maršovice“ do
hospodaření ZSO Vodovody a kanalizace
Znojemsko
S ohledem na skutečnost, že ZO svým
usnesením č. 13/04/2013 ze dne 27. 06. 2013
schválilo zajištění budoucího provozu splaškové
kanalizace, v souladu s podmínkami operačního programu Životní prostředí, ve „vlastnickém
modelu“, kdy obcí spoluovládaný subjekt (prostřednictvím vlastnické společnosti Svaz VKMO
s.r.o.) zajistí provoz vlastními silami, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Jedná se o provozování splaškové kanalizace prostřednictvím
zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko, kdy obec je členem svazku. Proto
bude potřeba vybudovanou splaškovou kanalizaci vložit do hospodaření ZSO VaK Znojemsko. Aby mohl být naplněn „vlastnický model“
je potřeba připravit a schválit smlouvu o vkladu
majetku do hospodaření ZSO VaK Znojemsko,
ale nejdříve je potřeba v souladu s obecním zřízením (§ 39) schválit a zveřejnit na úřední desce
záměr obce pronajmout nebo poskytnout jako
výpůjčku majetek stavby „Splašková kanalizace,
Jezeřany-Maršovice“, za účelem vkladu majetku do hospodaření ZSO Vodovody a kanalizace
Znojemsko, aby se k záměru mohli zájemci vyjádřit a předložit svoje nabídky.
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. 04/06/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr pronajmout nebo poskytnout
jako výpůjčku majetek - stavba „Splašková kanalizace, Jezeřany-Maršovice“, nacházející se
na pozemcích parc. č. 1494/1, 911/70, 1487/3,
1482, 1490/1, 1486 a 1487/8 v k.ú. Maršovice, parc. č. 1478/1, 2/1, 1478/6, 2/15, 1362/9,
1362/4, 3/2, st. 55, 1491/2, 2352/12, 2352/13,

7

1491/1, st. 109, 2357/2, 2350, 1491/4,
1190/15, 1491/3, 31/5, 31/2, 31/3, 31/9, 35/3,
35/6, 36/3, 2090/1, 2091/65, 2091/64, 34/1,
31/8, 2011/21, 2016/14, 2016/15, 133/1,
133/5, 133/13, 1216/64, 1216/141, 2349,
1236/2, 1237/1, 2351, 1293/5, 1293/1, 1293/8,
1293/9, 1293/10, 1293/12, 1293/14, 1293/2,
37, 2352/13, 1293/2, v k.ú. Jezeřany a na parc.
č. 641, 3544, 3543, 3540/2, 3541, 3530, 3323,
644, 3326/1, 3324 v k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova, blíže specifikované jako stavební objekty kanalizační sítě - Gravitační stoky
a výtlaky Jezeřany, Gravitační stoky a výtlaky
Maršovice, Čerpací stanice na síti – ČS1, Čerpací stanice na síti – ČS2, Oplocení ČS1, provozní
soubory Čerpací zařízení ČS1 a Čerpací zařízení
ČS2, a Příjezdová komunikace k ČS1, za účelem
vkladu majetku do hospodaření ZSO Vodovody
a kanalizace Znojemsko.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 04: Zřízení věcného břemene Smlouva o zřízení věcného břemene č.
ZN-014 330034939/ 001, s E.ON Distribuce,
a.s. (stavba „Jezeřany-Maršovice, přípojka
NN, ČS2“)
Ke stavbě ČS2 byla realizována přípojka
NN a rozsah věcného břemene byl vymezen
dne 18. 11. 2015 geometrickým plánem č.
537-4228/2015. K podepsání smlouvy se obec
zavázala svým dřívějším rozhodnutím schválením smlouvy o budoucí smlouvě, která byla
schválena usnesením ZO č. 07/02/2012 ze dne
22. 03. 2012.
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. 05/06/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu č. ZN-014330034939/001,
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s., jejímž předmětem je
realizace stavby „Jezeřany-Maršovice, přípojka
NN, ČS2“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 05: Obecně závazná vyhláška
obce č. 2/2015, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Dne 14. října 2015 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 266/2015 Sb., kterým se mění
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, který s účinností
od 1. ledna 2016 do praxe zavádí několik podstatných změn, souvisejících s problematikou
obecně závazných vyhlášek. Dle ustanovení
§ 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích bude
od 1. ledna 2016 nově od místního poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů osvobozuje určitý okruh fyzických
osob a dále přináší změnu v možnosti vyměření všech místních poplatků u nezletilých osob.
S účinností od 1. ledna 2016 již nebude možné
vyměřit poplatek poplatníkovi, který je ke dni
splatnosti nezletilý a nenabyl plné svépráv-
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nosti nebo který je ke dni splatnosti omezen
ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník
spravující jeho jmění. Vznikne-li takové osobě
nedoplatek na poplatku, přechází poplatková
povinnost tohoto poplatníka na zákonného
zástupce nebo tohoto opatrovníka, přičemž
zákonný zástupce nebo opatrovník mají stejné
procesní postavení jako poplatník.
Dále na základě ustanovení § 16a zákona
o místních poplatcích může obecní úřad na
žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně
prominout poplatek podle § 10b nebo jeho
příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. Uvedená
možnost prominutí poplatku se tak týká pouze
místního poplatku za svoz komunálního odpadu a obdobně dle ustanovení § 16b, může
obecní úřad z moci úřední poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout při
mimořádných, zejména živelných událostech,
a to všem poplatníkům, jichž se důvod prominutí týká. Rozhodnutí o prominutí se vyvěsí na
úřední desce obecního úřadu a současně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Tato možnost prominutí se týká všech místních
poplatků.
Společně s novou OZV je předkládán návrh
Přílohy - Rozúčtování skutečných nákladů obce
předchozího roku 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu, ze které je
stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm.
b), a následně celkový místní poplatek pro rok
2016. Skutečné náklady na svoz a uložení netříděného komunálního odpadu od občanů obce
za rok 2014 činily 351.743,– Kč a skutečné náklady za osobu činí 444,– Kč.
Navíc je třeba uvést, že obec má další náklady na odpadové hospodářství a to na sběr a svoz
separovaného, nebezpečného a bioodpadu.
Tyto náklady nejsou do výše uvedených skutečných nákladů zahrnuty.
Od 1. ledna 2016 se tak obecně závazná vyhláška obce č. 2/2012, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dostane do rozporu se zákonem,
konkrétně v případě solidární odpovědnosti
nezletilých osob a jejich zákonných zástupců
za zaplacení poplatku. Proto je nezbytné s účinností k 1. lednu 2016 ji změnit. Ostatní obecně
závazné vyhlášky obce se nemění.
Výše poplatku se nezměnila od roku 2012
a je třeba zohlednit skutečnost, že dle zákona
o místních poplatcích a dle skutečných nákladů
za rok 2014 by poplatek mohl činit až 694,– Kč.
Sazba poplatku pro rok 2016 je proto navrhována ve výši 500,– Kč.
Starosta předložil ZO návrh obecně závazné
vyhlášky a přílohu. Před hlasováním byla dána
možnost členům ZO a přítomným občanům
sdělit své stanovisko. ZO vyjádřilo souhlas s navrhovaným řešením a vyhlášku schválilo.
Usnesení č. 06/06/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Ad. 06: Směrnice č. 1/2015 - Zásady
poskytování dotace z rozpočtu obce
Jezeřany-Maršovice
S ohledem na novelizaci zákona č.250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), která se týká zejména postupu pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z územních rozpočtů, schválilo zastupitelstvo
obce svým usnesením č. 16/01/2015 ze dne
26. 02. 2015, v souladu s ustanovení § 10c zákona, program pro poskytování dotací z rozpočtu
obce s názvem „Podpora volnočasových aktivit
v roce 2015“. Jedná se o tzv. „programové“ dotace, určené poskytovatelem (obcí) v programu.
Dotace a návratné finanční výpomoci upravuje
zákon v § 10a až § 10d, § 10a odst. 2 zákona
stanoví tři možné typy dotací. Mimo výše uvedenou „programovou“ dotaci ještě „individuální dotaci“, která je určena žadatelem v žádosti
o poskytnutí dotace a stanovenou zvláštním
právním předpisem.
Výkladem ustanovení tohoto zákona
a s přihlédnutím k dosavadnímu způsobu poskytování dotací z rozpočtu obce v našem případě, se jedná o „individuální“ dotace, kdy žadatel
v žádosti uvede, na jaký účel o dotaci žádá a poskytovatel dotace rozhodne, zda žádosti vyhoví.
V takovém případě není nutno postupovat dle
§ 10c zákona, přesto by bylo vhodné přijmout
nové zásady.
Předkládané zásady, návrh žádosti a vzorová smlouva jsou ZO předkládány v souladu s jeho usnesením č. 12/02/2015, ze dne
23. 04. 2015 s tím, že byly projednány ve finančním výboru (FV) a do předloženého návrhu byly
připomínky FV zapracovány.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
JS jako předseda FV informoval ZO o tom,
že uvedené dokumenty byly ve FV projednány
za účasti starosty, změny a připomínky FV byly
akceptovány a dokumenty aktualizovány pro
zasedání ZO. Sdělil usnesení FV, aby ZO předložené zásady schválilo.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO směrnici schválilo.
Usnesení č.07/06/2015
Zastupitelstvo
obce
Jezeřany-Maršovice schvaluje Směrnici č. 1/2015 - Zásady o poskytování dotace z rozpočtu obce
Jezeřany-Maršovice.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 07: Rozpočet obce pro rok 2016
Návrh rozpočtu obce pro rok 2016, včetně
Důvodové zprávy k návrhu rozpočtu pro rok
2016, byl ve dnech 16. 11. 2015 až 09. 12. 2015
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a na
elektronické úřední desce umožňující dálkový
přístup. Návrh byl rovněž předložen finančnímu výboru. Ze strany občanů nebyly vzneseny
k návrhu rozpočtu žádné konkrétní návrhy či
připomínky.
Rozpočet pro rok 2016 je schodkový s tím,
že příjmy jsou rozpočtovány ve výši 8.104.000,–
Kč, výdaje ve výši 13.491.000,– Kč. Schodek je
uhrazen finančními prostředky z minulých let
(přebytek hospodaření za rok 2015), financová-
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ní je ve výši 5.387.000,– Kč, když 6.415.000,–
Kč je přebytek hospodaření a -1.028.000,– Kč
jsou splátky úvěru od ČS, a.s., půjčky od SFŽP
a VaK Znojemsko.
Rozpočet pro rok 2016 vytváří předpoklady
pro zajištění základního chodu obce s možností
investic, určené na kanalizační přípojky k obecním budovám (580.000,– Kč), inženýrské sítě
k RD v lokalitě Za kostelem (1.500.000,– Kč),
územní plán (300.000,– Kč) a rezervu ve výši
1.300.000,– Kč, a dále další výdaje do oprav
a obnovy obecního majetku.
Přebytek hospodaření 2015 předpokládáme
(dle současného plnění příjmů a výdajů obecního rozpočtu) cca 7,6 mil. Kč, tedy o 1,2 mil. Kč
více než bude zapojeno přebytku do rozpočtu.
Tato suma tak nebude do rozpočtu zapojena
a bude použita pro vratku dotace JMK ve výši
1.663.000,– Kč (vyúčtování k 31. 12. 2017).
Oproti návrhu rozpočtu navrhuji následující změny a doplnění:
chybně uvedená částky, výdaje – sběr a svoz NO
z 18.000,– Kč na 15.000,– Kč, par. 3751
pol. 5169............................... 15.000,– Kč,
navýšení služeb bankovních ústavů o úroky z úvěru od ČS, a.s. (80.000,–
Kč) a z půjčky SFŽP (20.000,– Kč)
z 19.500,– Kč na 119.500,– Kč, par. 6310
pol. 5163............................. 119.500,– Kč,
navýšení výdajů bude kryto financováním, změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o část z přebytku hospodaření 2015, z 6.100.000,– Kč na 6.415.000,– Kč,
pol. 8115.......................... 6.415.000,– Kč,
a uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
půjčených prostředků byly v návrhu rozpočtu nebyla započtena splátka půjčky
od VaK Znojemsko ve výši 215.000,–
Kč, z -813.000,– Kč na -1.028.000,– Kč,
pol. 8124 ........................-1.028.000,– Kč.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
JS jako předseda FV uvedl, že FV návrh rozpočtu projednal bez připomínek a sdělil usnesení, že FV doporučuje ZO rozpočet obce pro rok
2016 schválit.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO schodkový
rozpočet schválilo.
Usnesení č. 08/06/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje schodkový Rozpočet obce pro rok
2016.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 08: Rozpočtový výhled na období
2017 až 2018
Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem
obce sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Je sestaven
na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků na dobu 2 let následujících po
roce, na který se sestavuje roční rozpočet, tedy
od 2017 do 2018.
V předloženém rozpočtovém výhledu je
zobrazen rok 2016 (dle navrženého rozpočtu)
a v následujících letech 2017 a 2018. Počáteční
stav peněžních prostředků ke dni 01. 01. (řádek
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A) v roce 2016 je 7.615.000,– Kč, tedy o částku,
kterou předpokládáme dle příjmů a výdajů tohoto roku. V příjmové oblasti jsou nejvýznamnějším příjmem daňové příjmy (P1) a v menší
míře příjmy z pronájmu obecního majetku a poskytování služeb - nedaňové příjmy (P2) a příjmy z prodeje majetku – kapitálové příjmy (P3)
a přijaté dotace (P4). Co se týká výdajů, největší
část jsou běžné výdaje (V1), které jsou určené
zejména na zabezpečení chodu obce, v roce
2016 obsahují 4 mil. Kč v rezervách (o jejich použití rozhodne v průběhu roku dle potřeby ZO),
v letech 2017 a 2018 jsou již bez těchto rezerv
a jejich navýšení je o 1 % oproti předchozímu
roku. V roce 2017 jsou tyto výdaje navýšeny
o vratku dotace JMK ve výši 1.663.000,– Kč. Na
kapitálové výdaje – investice (V2) je možno každý rok využít cca 800.000,– Kč, v příštím roce
jsou investice vyšší (viz. bod. 07).
Již příští rok a následně v letech následujících se projeví splátky úvěru od ČS, a.s. (V3),
splátka cca 49.359,– Kč měsíčně (cca 600.000,–
Kč ročně) a půjčky od SFŽP a VaK (V4), splátka
53.106,– Kč čtvrtletně (cca 213.000,– Kč ročně), resp. 215.000,– Kč ročně
Byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
JS jako předseda FV uvedl, že FV rozpočtový výhled taktéž projednal bez připomínek
a doporučuje jeho schválení.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO rozpočtový výhled schválilo.
Usnesení č. 09/06/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtový výhled na období 2017
až 2018.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 09: Rozpočtové opatření č. 8/2015
a č. 9/2015
Rozpočtové opatření upravuje příjmy a výdaje rozpočtu pro rok 2015, s ohledem na aktuální potřeby ve financování obce a usnesení
přijatá ZO.
Rozpočtové opatření č. 8/2015, provedené
starostou ke dni 30. 11. 2015, upravuje příjmy
a výdaje dotace na VPP, v příjmech navýšení za
prodej pozemků (o 2.300,– Kč) a ve výdajích za
služby v kultuře (o 2.300,– Kč) za hudbu na akci
Setkání seniorů.
Rozpočtové opatření č. 9/2015, provede
starosta do konce roku 2015, pokud dojde k příjmům a výdajům, které nejsou v rozpočtu dostatečně zohledněny a pokud bude potřeba vyrovnat rozpočtové příjmy a výdaje dle skutečného
stavu. Rozpočtové opatření starosta předloží
ZO na prvním zasedání ZO v roce 2016.
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 a starostu jako odpovědnou
osobu schválilo.
Usnesení č. 10/06/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2015, které
provedl starosta ke dni 30. 11. 2015
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Usnesení č. 11/06/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje starostu jako odpovědnou osobu ke
schválení Rozpočtového opatření č. 9/2015 a to
i v případě pokud uvedené rozpočtové opatření
bude nad rámec kompetence starosty.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 10: Plnění usnesení z minulých
zasedání ZO
Jednotlivá usnesení z minulého zasedání
ZO byla splněna a na doplnění starosta uvedl:
Žádosti občanů a organizací
Všichni žadatelé byli o výsledku projednání
jejich žádostí (stížností) informováni prostřednictvím e-mailu. Smlouva se společností RWE
GasNet, s.r.o. byla již podepsána jak investorem (12. 11. 2015) tak budoucím nájemcem
(25. 11. 2015).
Prodej obecních pozemků
Zájemci byli vyrozuměni a vyzváni, po vzájemné dohodě, aby nechali vypracovat, v souladu s požadavky obce, geometrické plány, na
základě kterých budou zpracovány a ZO předloženy kupní smlouvy.
Příspěvková organizace (ZŠaMŠ)
Žádost o zápis změny názvu příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola,
Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo do rejstříku škol a školských zařízení, v souladu s § 146,
§ 149 školského zákona, spolu s dodatkem a výpisem usnesení ZO, byla dne 19. 11. 2015 odeslána na Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Projekt „Protipovodňová opatření
obce Jezeřany-Maršovice“
Ve spolupráci se zástupci společnosti ENVIPARTNER, s.r.o. byly zkompletovány podklady
pro podání žádosti. Samotná žádost byla podána elektronicky dne 12. 11. 2015, prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+. Dne
04. 12. 2015 jsme byli vyzváni k doplnění žádosti, což bylo provedeno dne 09. 12. 2015.
VZ „Obecní kanalizační přípojky“
Návrh smlouvy byl právníkem upraven
s požadavky ZO, zejména s ohledem na vícepráce. Upravený návrh smlouvy byl dodavatelem
akceptován a smlouva bude podepsána dne
14. 12. 2015. Práce by měly být zahájeny začátkem rok 2016
Vyčlenění finančních prostředků
V rámci vyčleněných finančních prostředků
byly zatím realizovány práce ve čtyřech případech, v hodnotě cca 35.000,– Kč.
Rozpočtová opatření
RO byla realizována k uvedeným datům.
Dotace od JMK
Smlouva byla podepsána a dne 12. 11. 2015
odeslána na JMK a finanční prostředky byly připsány na účet obce.
Územní plán
Žádost obce o pořizování územního plánu
byla dne 24. 11. 2015 odeslána na Městský úřad
Moravský Krumlov, odbor výstavy a územního
plánování. Předpoklad je, že v první polovině
roku bude realizováno výběrové řízení na zpracovatele územního plánu.
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Financování nadstandardu IDS JMK
Dne 12. 11. 2015 byl o schválení financování vyrozuměn zástupce společnosti KORDIS
JMK, a.s. a následně jsme 27. 11. 2015 obdrželi
od náměstka hejtmana JMK přípis o vyčíslení
finančního příspěvku ve výši 21.745,– Kč a výzvu k jeho úhradě do 30. 04. 2016.
Ad. 11: Zpráva o činnosti (starosta,
předsedové výborů)
Starosta přednesl zprávu za období od
12. 11. 2015 do 09. 12. 2015.
Účast na jednáních
26. 11. 2015 – Porada místní poplatky,
Brno
Problematika vykonávání činnosti správce
daně na úseku místních poplatků, jejich vyměřování a vymáhání.
Bezúplatný převod majetku
Jako v předchozích letech pořídil DSO
Moravskokrumlovsko pro obce zahradní sety
a nyní je hodlá převést do majetku jednotlivých
obcí, v našem případě se jedná o 4 ks zahradní
set – rok výroby 2015 za cenu 11.132,– Kč.
ZO je předložen návrh Smlouvy o bezúplatném převodu majetku a 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. 12/06/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje bezúplatný převod a Smlouvu o bezúplatném převodu majetku, kterou se převádí
majetek – 4 ks zahradních setů – rok výroby
2015, v celkové ceně 11.132,– Kč, z majetku Mikroregionu Moravskokrumlovsko do majetku
Obce Jezeřany-Maršovice.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Dokončení obnovy katastrálního operátu (k.ú. Maršovice)
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
vyhlásil platnost obnoveného katastrálního
operátu v katastrálním území Maršovice dne
26. 11. 2015. Sdělení o vyhlášení platnosti bylo
vyvěšeno na ÚD dne 27. 11. 2015.
Rozšíření jednotky SDH
Na základě jednání s velitelem Jednotky
SDH bude od 01. 01. 2016 navýšen počet členů
jednotky na 13 s tím, že novým členem jednotky bude pan Lukáš Badin. Bude s ním podepsána dohoda o členství v jednotce SDH a uzavřeno
připojištění pro případ úrazu a škody způsobené činností JSDH.
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 realizovat navýšení počtu členů JSDH.
Usnesení č. 13/06/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi realizovat navýšení počtu členů Jednotky SDH na 13 členů a zajistit veškeré
náležitosti ohledně uzavření dohody o členství
v jednotce SDH a pojištění všech členů jednotky
SDH, do 31. 12. 2015.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Řešení dopravní situace
Na zasedání dne 18. 06. 2015 byla ZO předložena 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.
Studie byla zveřejněna na internetových stránkách obce, aby se k ní občané mohli vyjádřit,
rovněž na těchto stránkách byla zveřejněna
anketa. Ohlasy byly minimální, proběhla krátká
diskuse na Diskusním fóru, jinak nebyly ústně
ani písemně vzneseny žádné konkrétní připomínky. Proto je ZO znovu tato studie předkládána, aby ZO rozhodlo o dalším postupu.
Byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
BS zopakoval informace z podkladů, které
zastupitelé obdrželi a informoval o vyjádření
dotčených orgánů a jejich doporučení.
V krátké diskusi se většina ZO vyjádřila pro
možnost zřízení přechodu pro chodce.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO uložilo
starostovi pokračovat v řešení situace přechodem pro chodce.
Usnesení č. 14/06/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi pokračovat v řešení dopravní
situace na křižovatce u školy zřízením přechodu
pro chodce s tím, že informace bude podána do
30. 06. 2016.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Smlouva o energetickém poradenství
Obec má ve věci dodávek elektrické energie a plynu uzavřenou smlouvu o energetickém poradenství a správě odběrných míst se
společností Energie pod kontrolou, o.p.s. Dne
02. 12. 2015 společnost obci zaslala Oznámení
o zasmluvnění dodávek a o cenách pro období
od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2019, kde uvádí, že
v souladu se smlouvou a zmocněním vybrala licencovaného dodavatele, který bude mít přímý
finanční vztah přímo s obcí s tím, že vyúčtování
dodávek v uvedeném období bude provádět již
tento vybraný dodavatel (Energie Pro s.r.o.).
Dne 08. 12. 2015 obec obdržela dopis ve věci
dodávky do odběrných míst od společnosti Amper Market, a.s., že společnost eviduje v souvislosti s dodávkami elektřiny do našich odběrných míst pohledávku za společností EPK Trade
s.r.o. (resp. energie pod kontrolou, o.p.s.) a že
využije svoji možnost podat návrh na přerušení dodávek elektřiny do všech odběrných míst,
u kterých eviduje opakovaně neuhrazené platby. Nabízí obci uzavření smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny.
Dá se říct, že obě společnosti se obviňují
z nekalých praktik a situace se dále komplikuje
a znejišťuje obce, které hledají východisko z této
situace tak, aby nedošlo k případnému přerušení dodávek energií a aby našly spolehlivého dodavatele energií.
S ohledem na současnou a úplně ne přehlednou situaci je navrhováno, aby ZO pověřilo
starostu ve věci jednat a rozhodnout. Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
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stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné další návrhy a ZO pověřilo starostu
ve věci jednat a rozhodnout.
Usnesení č. 15/06/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje a ukládá starostovi ve věci dodávek
energií (elektřinu a plynu) pro obec, jednat
a rozhodnout o případné změně dodavatele
energie, pokud uzná, že věc nesnese odkladu,
obdobně jako v případě dle ustanovení odst. 1,
čl. 10, Směrnice č. 1/2011 o evidenci a zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, kdy v odůvodněných případech může starosta zadat veřejnou zakázku jednomu dodavateli.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Splašková kanalizace
V druhé polovině listopadu byla realizována 6. žádost o platbu na SFŽP ČR a následně
koncem listopadu proveden převod posledních
finančních prostředků na účet obce.
Dne 19. 11. 2015 vydal MéÚ Pohořelice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní orgán
kolaudační souhlas, který je dokladem o povolení účelu užívání stavby splaškové kanalizace.
Dne 25. 11. 2015 vydal MěÚ Moravský
Krumlov, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad kolaudační souhlas s užíváním stavby
příjezdová komunikace k ČS1.
Odpadové hospodářství
Pro rok 2016 předpokládáme, s ohledem
na množství separovaného odpadu, navýšení
nádob na plast o 2 ks a na papír o 1 kus, což
předpokládá navýšení nákladů cca o 15.000,–
Kč za rok.
V rámci sběru a svozu separovaného odpadu, by tak obec příští rok platila a byly by na
sběrných místech umístěny 4 kontejnery na bílé
sklo za 5.474,– Kč, 4 na barevné sklo za 5.707,–
Kč, 4 na papír za 22.080,– Kč a 11 na plast spolu
s kompozitními obaly za 54.571,– Kč. Celkem
tak obec vydá za sběr a svoz separovaného odpadu 87.832,– Kč. Odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů od společnosti EKO-KOM, a.s. činí ročně přibližně cca
45.000,– Kč ročně.
Svoz biologického odpadu (duben až listopad) činí 6.325,– Kč za kontejner, v roce 2015
měla obec rozmístěných 7 kontejnerů. Pro rok
2016 je navrhováno, s ohledem na množství
separovaného bioodpadu, pronajmout 10 ks
kontejnerů, navýšení cca o 20.000,– Kč za rok.
Byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
MH uvedl, že v případě bioodpadu jde
o zbytečnou investici, když se jedná o odpad,
který by každý občan mohl likvidovat na svém
pozemku.
SH se vyjádřila ve stejném smyslu.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy. ZO vzalo sdělení
na vědomí.
Senior taxi
Ivo Ulman, Jezeřany-Maršovice 129, provozovatel taxislužby, nabídl obci provozování Senior taxi, za finanční spoluúčasti obce. S provozovatelem byla věc prodiskutována na minulém
zasedání ZO. V rámci akce Setkání seniorů bylo
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provedeno dotazníkové šetření „Cesta k lékaři“,
ze kterého vyplynulo, že nejvíce občanů důchodového věku má svého praktického lékaře v Loděnicích, Olbramovicích (68%) a svého lékaře
navštěvují 1x za měsíc (78 %). Nevíce využívají
svoje auto (68%) a Senior taxi by jich nevyužilo
52 % a ochotných zaplatit jako za autobus jich
je 60 %.
S ohledem na finanční možnosti obce, předpoklad jejího využití a vyhodnocení uvedeného
dotazníku je zřízení Senior taxi v obci za spoluúčasti obce, v současné době, nereálné.
Byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy. ZO vzalo žádost na vědomí.
Pronájem obecního majetku (VÚB, byty)
Usnesením č. 38/06/2014 ze dne
18. 09. 2014 ZO schválilo snížení nájmu za
pronájem místností v budově VÚB, č.p. 165, na
částku 1000,– Kč a to v období od 01. 09. 2014
do 31. 08. 2015. Po jednání s nájemníky a zvážení všech okolností, je navrhováno ponechat
výši nájmu i pro příští rok, do 31. 12. 2016.
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 výši
nájmu schválilo.
Usnesení č. 16/06/2015
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje výši nájmu za místnosti v budově
VÚB, č.p. 165, na částku 1.000,– Kč měsíčně do
31. 12. 2016.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Souhlas s umístěním sídla
Na starostu se obrátil předseda MS Sobotka Jezeřany-Maršovice, zapsaný spolek, zda
by obec souhlasila, jako vlastník nemovitosti,
s umístěním sídla sdružení na adrese Jezeřany-Maršovice 1. V tomto případě by mohlo být postupováno jako v případě SDH Jezeřany-Maršovice a souhlas by mohl být udělen.
Byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO informaci vzalo na
vědomí.
Ad. 12: Diskuse
V diskusi zaznělo:
BS upozornil na výpadky veřejného osvětlení chodníku v lokalitě „Panšula“.
Ad. 13: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO a přítomným občanům za účast, popřál krásné prožití
Vánočních svátků a hodně zdraví. osobních
a pracovních úspěchů v novém roce. Zasedání
ZO ukončil v 21:05 hod.
Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Radek Podhrázký v.r.
Miroslav Ulreich v.r.

říjen - prosinec

říjen - prosinec
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Štědrý večer v dobách Karla IV.
Příští rok si bude kulturní Evropa připomínat 700. výročí
narození jednoho z jejích nejvýznamnějších panovníků. Můžeme být
jakožto Moravané skutečně hrdí na to, že tento „Otec vlasti“ vládl
jistý čas v Brně jako moravský markrabí. V tomto vánočním čase se
často ptáme, jak asi slavili Vánoce lidé vzdálení přes propast věků. Jak
je třeba slavila Jeho císařská výsost, český král, někdejší moravský
markrabě Karel IV. Šťastnou shodou okolností se nám z oněch
dob zachoval v univerzitní knihovně v polském Krakově rukopis
břevnovského benediktýna Jana z Holešova (zemřel v Rajhradě roku
1436), který nese jméno De VII consultudinibus popularibus in vigilia
Nativitatis Christi a představuje jedinečný pramen v celoevropském
měřítku. Středověký učenec si zde všímá lidových zvyklostí nejen
proto, aby je odsuzoval, ale snaží se ukázat jejich pravověrný smysl.
Vysvětluje je historicky, to je narozením Ježíše Krista, ale i duchovně
(citáty z Písma). Mnohé z těchto zvyků žijí dodnes: obdarování,
půst, koledování a celá řada dalších zvyklostí, pocházejících
z předkřesťanské tradice. Ať vám, milí čtenáři, četba tohoto dobového
svědectví přinese vhled do dob dávno minulých, ale i dešifrování věcí
skrytých za rituály vánočních svátků naší současnosti. S přáním
krásných a požehnaných Vánoc!
Petr Eckl

Pojednání o Štědrém večeru
Stánek Mojžíšův byl ozdoben čalouny rozmanitě vyšívanými,
jak se čte v Exodu, kap. 26, v. 1.
Ctihodný a nábožný muži, pane Přibyslave, faráři v Lysé, žádal
jste, nebo vlastně přikázal, abych vám něco napsal o lidových
zvycích, jež se obecně zachovávají nebo zachovávaly o svátku
Narození Pána našeho Ježíše Krista. Ale jako svatý Jan Křtitel pravil
Ježíšovi (Mat. 3): „Já od tebe mám býti pokřtěn, a ty přicházíš ke
mně,“ tak i já vám pravím: „Já mám býti poučen od vás, a vy se
chcete poučiti ode mne.“ Aby se mi však nevytýkala ne nevědomost,
ale lenivost, nikoli neschopnost, ale závist, uposlechnu v tom
s pomocí boží vašeho rozkazu, pokud dovolí nepatrnost mého
nadání, zvláště když milost Páně ve vás není bez užitku. Neboť
skládání či spis, který se vám pošle, neházíte do koutku zapomnění,
aby tam nedotčen práchnivěl, ani ho neukládáte do skříně s tím, že
jej přečtete později: nevím sice kdy, ale brzy jej horlivě a usilovně
přivádíte k užitku jiným, jako jste učinil s písní svatého Vojtěcha
a s jejím výkladem. Pročež předeslav obsah odpovídám k vašim
žádostem, že jako stánek Mojžíšův byl ozdoben čalouny rozmanitě
vyšívaným, tak svátek Narození Páně jest ozdoben rozmanitými
zvyky lidskými. - Třebas však bylo v stánku jen deset čalounů,
přece je ne deset, ale tisíc zvyků o tomto svátku a z nich zde píši jen
o sedmi proslulejších.
Prvý zvyk, velmi počestný, je ten, že se věrní křesťané
v předvečer Narození Pána našeho Ježíše Krista postí až do hvězdy,
tj. až do večerní doby, kdy se již hvězda zjevuje zraku, nebo by se
mohla zjevit, kdyby byl jasný den. – Ale bohužel ve všech věcech, jež
se konají Pánu Bohu ke chvále, ďábel chce vždy mít svůj podíl. Neboť
kde se věrní křesťané postí až do večerní hvězdy, a potom umírněně
osvěžíce své tělo, maličko spí a vstávajíce na jitřní bdí a chválí Pána
Boha, tam služebníci ďáblovi, kteří jsou v jeho moci, jedni se v tak
slavnostní předvečer přežírají, druzí opíjejí a jiní nejen do večerní
hvězdy, ale i do jitřní hvězdy na chválu ďáblovu bdí, hrajíce v onen
nejsvětější večer v kostky a zkoušejíce, jaké budou míti v kostkách
štěstí po celý budoucí rok. A když se zvoní na jitřní, kdy řádní lidé
vstávají, tu se oni teprve ukládají, již oslabeni na těle, a spí až do
východu slunce; někteří hrajíce po celou svatou noc, potom spí přes
všechny mše onoho přeslavného svátku. A to vše si ďábel radostně
přivlastňuje.
Druhý zvyk je ten, že se předvečer Narození Páně jmenuje
Štědrý večer, a to proto, že je to předvečer onoho svátku, kdy se
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dostalo celému světu přenesmírné štědrosti. – Právem se tedy
jeho předvečer nazývá tímto názvem „Štědrý večer.“ Pročež i věrní
a zbožní křesťané jsou onoho večera štědřejší než jindy na počest
a na paměť oné nebeské štědrosti, neboť žádný hospodář není tak
chudý, aby v tento večer nevystrojil své rodině štědrý večer neboli
štědrou potěchu; nemůže-li více, aspoň udělá toho večera větší
světlo ve své světnici. – Poctiví staří lidé v tento večer otvírali své
domy až po střechu, aby každý potřebný svobodně vstoupil a dostal
občerstvení. – Ba staří nejen lidem, ale i dobytku v tento večer
projevovali štědrost, neboť i dobytčatům v ten večer nakládali více
krmiva než jindy, jak snad někteří i nyní dělají. Tak Otec nebeský
v tom svatém čase, zatímco vůl a osle stáli nad senem a žrali, položil
jim do jeslí štědrý a hojný pokrm celého světa, jímž je vše živo, totiž
svého milovaného syna v člověčenství. – Kdyby si to tedy boháči
vzali na zvyk, aby místo onoho vola a osla brali si v tento večer voly
a koně a jiný dobytek chudých a na paměť a na počest toho, že se
narodil Pán a před nimi přede všemi ležel v jeslích, živili jej před
svým dobytkem a nazítří nebo po svátcích dobře živený dobytek
chudým vraceli, bezpochyby, kdyby tak činili z lásky, dostalo
by se jim za to nebeské odměny. – Staří poctivci rovněž v tento
předvečer měli své měšce otevřené, kamkoli se obrátili, aby ruka
byla pohotovější, sahajíc pro peníz chudobnému, a při obědě toho
dne kladli na svůj stůl peníze, které chtěli toho večera dát chudým,
aby mohli snadno a rychleji dát, až by chudý přišel. Vykládali na
stůl všechny drahocenné klenoty a to vše činili v dobrém úmyslu
a v pravé víře, nikoli z pýchy, nýbrž pamatujíce na svrchu řečenou
nebeskou štědrost a uctívajíce ji. Ale bohužel při tomto druhém
zvyku právě ďábel v opak toho dostává svůj podíl od mnohých lidí.
Neboť mnozí toho večera drží ruku v měšci ne proto, aby mohli
obdarovat chuďasy, ale aby míchali penězi a aby se jim proto po celý
budoucí rok peníze množily; kladou peníze na stůl ne proto, aby je
rozdělili chudým, ale aby měli štěstí na peníze; otvírají své kapsy
toho večera nikoli chudobným, nýbrž aby všechno štěstí vešlo do
jejich kapes. A tak tyto i mnohé jiné chvályhodné zvyky převracejí
v nesprávný a bludný smysl a zlou vírou propadají mnohým, a to
i nejhorším pověrám.

 Adorace Dítěte na deskové malbě Mistra Třeboňského oltáře, kolem roku 1370

12

říjen - prosinec

Třetí zvyk je ten, že v předvečer Narození Páně si lidé navzájem
posílají štědrého večera proto, že tj. ten svátek, kdy Otec nebeský
seslal všem lidem tohoto světa velký a užitečný štědrý večer. Proto
si tedy lidé na paměť a na počest onoho nebeského seslání posílají
v tento večer štědrého večera, to jest příjemné a vybrané věci,
a zvláště vonné, vložené mezi dvěma krásnými miskami. – S tím pak
souvisí dále ten obyčej, že lidé, přijímajíce poslaného jim štědrého
večera, děkují těm, kdož jej poslali‘ odměňují donášející posly
a těm, kdož poslali, rovněž posílají jiné štědrovečerní dárky skrze
jiné své posly. Je také zvyk, že poslové, odevzdávajíce štědrovečerní
dárky vyslovují jména dárců říkajíce: „Petr nebo Jan Dlapka posílají
vám štědrého večera.“ V tomto třetím zvyku má ďábel tento svůj
podíl: Někteří posílají toho dne štědrovečerní dárky ne na památku
nebeského seslání, ale aby měli štěstí po celý následující rok.
Doznávají totiž, že kdo toho večera neobdaruje jiných, zchudne
dříve, než rok skončí. A naopak ti, jimž se toho večera něco odepře,
prorokují (nikoli však z Boha), říkajíce tomu, kdo odpírá: „Zle se ti
povede tohoto roku, protože tohoto večera nic nedaruješ.“ Ale tyto
a podobné jejich domněnky pocházejí z jejich bludného rozumu,
a stane-li se někomu tak, jak věří, neděje se tak jako přirozený
následek oněch jejich činů, nýbrž ze skrytého a tajného podvodu
a zařízeni ďábla, kterému jde o to, aby je zviklal v dobré víře a utvrdil
ve zlé. Tak oni z vypočítavosti posílají samému ďáblovi štědrého
večera a tou pekelnou šalbou se dostávají do jejich moci.
Čtvrtý zvyk je ten, že v předvečer Narození Páně věřící požívají
velkého bílého chleba, to jest velkých vánoček nebo koláčů, protože
je předvečer onoho svátku, kdy se pro nás narodil a nám byl dán
v Betlémě, to jest v „Domě chleba“, velký bílý chléb nebeský, totiž
náš Pán Ježíš Kristus. Staří lidé pak z dobré víry a ze správného
názoru kladli na stoly a ubrusy tyto velké bílé chleby hmotné
a vedle nich nože a dovolovali o tomto svátku, aby všechna čeleď
z nich krájela podle vůle sobě i chudým. - Ale bohužel ďábel v tomto
čtvrtém zvyku pro sebe sleduje neméně hrubý blud smyslu téměř
opačného; neboť, jak jsem slyšel, v některých končinách křesťané
nechávají chleby na stolech a ubrusech o těchto svátcích s noži
nikoli na počest a památku Kristova dětství, ale aby v noci přicházeli
bůžkové a jedli. To jest vpravdě hrubý příklad nevěry pohanů, kteří
mají mnohé bohy, kdežto věřící Kristovi mají toliko jediného Boha.
To je zjevný nesmysl, jako by oni bůžkové, což jsou vlastně ďáblové,
mohli jísti tělesné pokrmy, když jsou to přece duchové. V tomto
nejhrubším bludu jsou zajisté podobni těm, kdož kladli hmotné
pokrmy na hroby svých drahých, aby je jedly duše vycházející v noci
z hrobů.
Pátý zvyk je ten, že křesťané v předvečer Narození Páně požívají
více ovoce než jindy, poněvadž je předvečer onoho svátku, kdy se
nám narodilo ovoce vybrané a užitečné, totiž náš Pán Ježíš Kristus.
- Staří poctiví lidé v správné víře kladli o tomto svátku ovoce na
stoly a ubrusy a noži je krájeli čeledi a chudým. - Rovněž s dobrým
úmyslem ovíjeli staří ovocné stromy bílou slámou. Ale běda! Někteří
lidé hned převracejí smysl těchto chvályhodných zvyklostí; neboť
někteří krájejí ovoce, aby na něm pozorovali budoucí dobré či zlé
věci, a ovazují stromy slámou, aby jim v budoucím létě nesly hodně
ovoce. Ale poněvadž tyto a podobné věci nejsou jim zaručeny
nějakými přirozenými příčinami, co činí jiného, než že zvracejí tento
pátý zvyk ve prospěch ďáblův?
Šestý zvyk je ten, že v předvečer Narození Páně kněží a žáci
kalendují čili koledují, chodíce po domech svých věřících, což
činí i v oktáv téhož svátku. Pro porozumění tomuto zvyku je
třeba připomenout, že když Čechové byli ještě pohany a sloužili
modlám, měli v této České zemi boha babylonského, totiž samého
Béla, o němž se praví v poslední kapitole Daniela: „Byla pak
u Babylonských modla jménem Bél,“ a dále: „Béla zničil, draka zabil
a kněží pozabíjel.“ Z kroniky císaře Karla IV. vychází pravděpodobně
najevo, že Slované (neboli latinsky Sclavi), přicházejíce z Babylonska
do Charvátska a odtud dále sem do země, která se nyní jmenuje
Čechy, chtěli si ponechat i nadále k uctívání boha toho místa, odkud
pocházeli, a protože měli k němu takovou úctu, že jim nestačilo ctíti
jej v příslušný čas v chrámech, chodili nadto vždy první den každého
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měsíce (o kalendách) kněží s modlou samého Béla po jednotlivých
pohanských domech zpívajíce domácím jazykem zvláštní píseň
na jeho počest, řkouce: „Dubec stojí prostřed dvora,“ a táž slova
opakovali s pojmenováním Béla, řkouce: „Beli, beli, dubec stojí
prostřed dvora,“ jako by říkali po česku: „Beli, beli, toto ti vyjadřujeme
na počest svým zpěvem, co tato slova znamenaií,“ a tak činili při
každém verši této dosti dlouhé písně k chvále Bélově, považujíce se
za šťastné, že bůh navštívil jejich domy a věříce pevně, že po celý ten
měsíc budou míti od něho štěstí a zdar ve svých věcech i v životě.
A proto lidé dávali modle Bél rozličné dary jako poplatky, uznávajíce
se za jeho pravé ctitele, aby jejich statky spravoval. Kněží však tyto
dary na místě modly Bél brali k svým rukám a později je mlčky
obraceli k svému užitku. A proto se říká koleduií (kalendují) jako by
o kalendách, to jest v prvý den jednotlivých měsíců, takovou čest
Bélovi po domech prokazovali. Když se však Čechové počali obraceti
na víru Kristovu, kněží křesťanští chtěli odstranit onen pohanský
zvyk, a jakoby vedouce lid střední cestou mezi jednou krajností
i druhou, počali jej nadále zachovávat, napodobujíce jej ovšem jen
v něčem. Neboť chodili sice vždy prvého dne v měsíci po domech
křesťanů, ale místo modly Bélovy nosili obraz Ukřižovaného, aby
tak „silnější přijda uchvátil zbroj slabšího“, totiž Kristus, jak se praví
v evang. Luk.11,22.V uvedené písni místo BeIi,Beli říkali vele; to
je staré české příslovce, jež znamená totéž, jako mnoho. Ale říkali
ještě kalendovat s a v prvé slabice, protože i křesťané to činili ještě
o kalendách. A tento šestý zvyk trval jako střední cesta mezi dvěma
krajnostmi až do svatého Vojtěcha. Ale protože to bylo přílišné
zaneprázdnění na každého prvního dne v měsíci a také proto, aby
křesťané při tom nezachovávali kalendy podle obřadu pohanského,
svatý Vojtěch všecky ony kalendy shrnul jen na předvečer a oktáv
Narození Páně, protože považoval za vhodnější zachovávati tento
zvyk v tom čase, kdy se narodil Kristus, než o kalendách, o nichž
se kdysi prokazovala úcta Bélovi. Změnil také jejich určení a smysl,
říkaje koleduje místo kalenduje; změnil v první slabice a v o, aby
se říkalo koledují (colendisant) od colo (ctím). Rovněž nekalendují
(calendisant) podle kalend, protože se tím zvykem již uctívá Kristus
v den svého narozen, a nikoli o kalendách. Podobně koledování
(colendisacio) místo kalendování (calendisacio) a lidově koleda
znamenají někdy uctívání Krista tímto zvykem, jindy všecko to,
co se dává darem při takovém koledování. A tato poslední podoba
koledování trvá až do dnešních dob; kéž by se v něm chvála Kristova
neměnila v chtivost peněz!

 Narození Páně na deskovém obrazu Mistra Vyšebrodského oltáře, kolem roku
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Já jsem tento starý výklad slyšel od starých a staří si zajisté svou
starobou získali právo, aby se jim věřilo podle výroku: „Při starcích
je moudrost a při dlouhověkých rozumnost“ (Job 12), a také obecné
přísloví dosvědčuje, že je trojí druh lidí, jimž třeba věřit totiž starým,
učeným a zcestovalým. Starým proto, že se pamatují na děje starých
dob, jichž mladí neznají; učeným, protože vědí mnoho, čeho neučení
nevědí cestovatelům, protože v dalekých zemích viděli mnohé věci,
jichž neviděli, kdož zestárli doma. A zejména mnoho z těchto věcí
jsem slyšel od jednoho starého kněze, jménem Alše, jenž téměř po
celý svůj život pobýval na dvorech prelátských a knížecích, ustavičně
četl rozličné historie a kroniky a zkoumal neznámé a zajímavé věci;
ten také v našem břevnovském klášteře zemřel a je pohřben a jeho
duše nechť odpočívá v naději blažených. Amen.
Nečetl jsem to však v knihách, ani jsem to nenalezl v spolehlivých
dokladech, a proto jsem nepodal tento výklad jako tvrzení, nýbrž
jen jako zprávu o tom, co mi bylo vyprávěno; a zároveň uvádím jinou
příčinu tohoto šestého zvyku. V předvečer Narození Páně a o jeho
oktávu se totiž koleduje proto, že je to předvečer onoho svátku, kdy
se narodil syn krále nebeského, kníže celého světa, a to podle tohoto
světského zvyku: Když se narodí syn nějakému králi pozemskému,
hned se rozběhnou poslové po klášteřích a městech, po hradech
a vsích jeho království zvěstujíce, že se oné zemi narodil kníže.
Všichni obyvatelé pak radujíce se odměňují posly, dávajíce jim chléb
hmotný, skutečný, jenž se obecně nazývá koláč. A v témž smyslu,
že se o tomto svátku narodil syn krále Nejvyššího, totiž nebeského
Otce, Pán náš Ježíš Kristus, také kněží a žáci, poslové téhož krále,
o této vigilii a v oktáv chodí po domech křesťanských a zpívají
řkouce: „Ecce, Maria genuit nobis Salvatorem…,“ a dále „Judaea et
Jerusalem, nolite timere…,“. „Et verbum caro factum est…,“ „Haec
est dies…,“ „Genuit puerpera regem…“ a jiné písně. A tu všichni věřící
s radostí a veselím naslouchají zpěvu poslů, odměňujíce je chlebem
hmotným, to jest dávajíce jim dary. A kněží nesou s sebou obraz
narozeného syna králova, ubírajíce se od něho mezi lid jeho říše.
A věřící lid s úctou a s plesáním očekává a přijímá posly a obraz do
svého domu; poklekajíce sklánějí se před obrazem, líbají jeho nohy,
dávají mu dárky do rukou jeho poslů a koří se mu; a těmito i jinými
činy pokorně vyznávají, že jsou poddáni a poslušni narozeného
krále Krista Pána. Před obrazem a jeho posly nesou hořící svíce
jako před knížetem a jeho rytíři, protože se jasně a veřejně jako
mocný pán po právu ujímá svého křesťanského království, nikoho
se přitom neobávaje. Kněží a žáci jdou v bílých komžích, aby jsouce
zevně v bílém rouchu a přicházejíce jako poslové krále čistého
a neposkvrněného, byli i uvnitř bílí a čistí v duši od hříchů, a to hlavně
od opilství, rozpustilosti, krádeže a chtivosti ofěry onoho večera.
Jako jeho chrám okuřují kadidlem také domy, do nichž přicházejí,
aby silou kadidla dokonale vypudili ďábla, knížete temnot, ze všech
koutů. - Ale při tomto šestém zvyku dostává ďábel svůj podíl, a to ty,
kdož pro sebe koledují v tomto svatém čase, totiž po celou noc jako
volové bučíce, sebe i jiné v rozličné hříchy zaplétajíce a v chválení
Boha překážejíce. Dostává za svůj podíl také ty, kdož okuřují
kadidlem pro sebe, a to jsou hlavně ženy, které nedovolují vynášet
ze svého domu v kadidelnici uhlí, ale vytřásají je do peci, aby z jejich
domů neodešlo všechno štěstí budoucího roku, a žádají, aby jim bylo
dáno ten večer trochu onoho kadidla, aby s ním mohli hádat, jak
jsou milovány od svých mužů i od jiných.
Sedmý a poslední zvyk je ten, že v předvečer Narození Páně
kladou a stelou slámu do jizeb a do kostelů, protože je předvečer
onoho svátku, kdy Paní celého světa, královna nebeská a Matka boží
porodila na tento svět Pána našeho Ježíše Krista. - Ať si však dají
pozor ti, kdož své rozpustilosti a necudnosti provádějí na oné slámě,
jež se o tomto svátku stele do jizeb; jak velkou neuctivost projevují
tím lůžku a čistému a přecudnému šestinedělí Matky boží a Paní
celého světa, neboť, jak bylo výše řečeno, ona sláma znamená lůžko
jejího šestinedělí. Nechť si také dají pozor ženy, jež čarují s onou
slámou, aby neměly blechy po celý budoucí rok! A to vše si ďábel
radostně bere za svůj podíl ze sedmého zvyku.
Vskutku nikdy v celém roce se neprovozuje tolik a takových
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kouzel jako o tomto svátku. A proč je tomu tak? Protože je to veliký
svátek, proto chce také ďábel mít z něho veliký podíl. Proto vkládá
lidem do mysli přesvědčení, že pro velikost tohoto svátku mají i jejich
kouzla větší moc. Ale jak by mohlo být podobno pravdě, že by tento
nebo jiný svátek, den tak posvátný a vznešený, mohl poskytovat
moci kouzlům, věcem tak hanebným a zavrženíhodným? Jak by
mohlo být pravda, že by to, co se děje ke cti boží, dodávalo moci
tomu, co jest proti úctě k Bohu? To jest velký omyl jejich rozumu.
Toto, pane Přibyslave, příteli můj nejvěrnější, sepsal jsem
s pomocí boží na vaši výzvu a posílám vám to jako štědrovečerní
dárek, pokorně nabízeje jeho nedostatky vám a všem ostatním
k laskavé opravě a lepšímu poučení a za jeho dokončení vzdávaje
upřímně nekonečné projevy díků Pánu Ježíši Kristu, matce jeho
Panně Marii, svatému Benediktu a všem svatým. Jim budiž chvála,
čest a sláva po všecky věky věkův, amen.
K vysvětlení některých věcí uvedeme ještě několik řádek z článku
Aleny Nachtmannové „Vánoce za Karla IV.“, který byl publikován
v posledním čísle časopisu Živá historie.
Den Narození Páně je 25. prosinec, ale již v době Karlově se
slavila vigilie, tedy předvečer této slavnosti. O Štědrém dnu se držel
přísný půst, věřící si měli odepřít nejen různé pochutiny a maso,
ale být pokud možno o hladu až do východu první večerní hvězdy.
Pak následovala slavnostní hostina. Ta byla symbolem blahobytu
a nadbytek jídla si dopřáli bohatí i chudí. Věřilo se, že kdo se na
Vánoce bohatě nají, bude se mít po celý rok dobře, kdo naopak
vstane od stolu hladový, bude trpět hladem. Večeře se zahajovala
oplatkou pokapanou medem. Zbytku vánoční oplatky se přikládaly
léčivé účinky a dával se vážně nemocným. Důležitou součástí večeře
byla kaše – obilná, jáhlová nebo pohanková – slazená medem.
Symbolizovala hojnost (při vaření nabývá), med znamenal zdraví
a spokojenost. Mělo se také jíst hodně ovoce, nabízet je jako symbol
„ovoce vybraného“ – Ježíše Krista čeledi a chudým. Z rozkrojených
jablek se stejně jako dnes věštil šťastný nebo nešťastný průběh
příštího roku (25. prosince totiž ve středověkých Čechách a na
Moravě začínal nový rok).
Protože Betlém je v hebrejštině „dům chleba“, na stole nesměl
po celé svátky chybět chléb, aby si mohl kdokoli, včetně čeledi,
kdykoli ukrojit. Pro tuto příležitost se pekl speciální velký bochník
bílého chleba. Pekla se už zřejmě předchůdkyně dnešní vánočky,
ať již pletená nebo ve tvaru veky, podobná spíše německé vánoční
štóle. Na stůl patřilo rovněž maso, spíš však vepřové než rybí.
Ve šlechtických rodinách mohl na stůl přijít i kanec – stejně jako
prase domácí symbol síly, bohatství a prosperity. Podobně jako
u královského dvora byla štědrovečerní večeře složena z vybraných
lahůdek, často dovážených, a užívalo se cizokrajné koření. Naproti
tomu v chudých venkovských rodinách byli lidé rádi, že se do syta
najedli, a slavnostní náladu utvářel jen upravený stůl a dostatek
světla. Měšťané popíjeli medovinu, ale mohli si také dopřát víno.
Prostí lidé pili hlavně bílé pšeničné pivo nebo hořké z ječmenného
sladu.
Prostor, kde se večeře konala, měl být uklizený, vyzdobený
a upravený. Na stůl se kladly nejlepší ubrusy a nádobí, ale také
peníze a klenoty jako symbol dostatku v příštím roce. Pod stůl
se nastlala sláma, která měla připomínat, že se Ježíš narodil ve
chlévě na slámě. Ve skutečnosti však šlo zřejmě o pohanský zvyk
opět k zajištění hojnosti a plodnosti v příštím roce. Rovněž sloužila
k čarování proti blechám.
Noc Narození Páně byla tajemným časem, kdy bylo možné
zajistit vše dobré pro příští období nebo odvrátit neštěstí či
dozvědět se budoucnost. Věřilo se, že mrtví přicházejí mezi živé
a mohou jim pomoci nebo naopak uškodit. Bylo zvykem nechávat
po štědrovečerní hostině zbytek jídla na stole a zejména chléb, aby
se také předkové mohli najíst. Věřilo se, že duše zemřelých zůstávají
v domě po celou noc, nemělo se tedy na Štědrý večer zametat, aby se
nevymetly a tím se neurazily. Část z večeře měl dostat také dobytek,
drobty se sypaly do studní, aby dávaly dobrou vodu, do ohně, aby
neškodil.
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Další obřady měly zajistit dívkám ženicha, nebo vdaným ženám
lásku jejich muže. Také ubrus ze stolu měl magický význam –
venkované z něj na jaře rozsívali obilí a pro víru v jeho ozdravnou
moc se do něj balili vážně nemocní. V tuto noc i zvířata měla zvláštní
dar vidět budoucnost a mluvit lidskou řečí. Stačilo tak vylézt na
půdu nad stájí a vyslechnout jejich rozhovor, aby se člověk dozvěděl,
co ho čeká. Církev se nažila tyto praktiky vymýtit kázáním i osobní
domluvou během zpovědi, avšak víra v jejich účinnost byla hluboce
zakořeněna a občas zavítala i do kostela: stávalo se, že farníci
položili nůž nebo jiný ostrý předmět přímo pod oltář na ochranu
před zlými silami. Toho večera lidé míchali penězi v měšci, aby byli
v příštím roce bohatí a otvírali kapsy, aby jim do nich mohlo vejít
štěstí. Vánoce byly chápány jako svátek hojnosti pro všechny – i pro
chudé a ubohé. Jídlo na stole zůstávalo i pro obdarování potřebných.
Nezamykaly se dveře, aby mohli žebráci vejít pro almužnu, byli vítáni
a jejich požehnání mělo přinášet štěstí. Šlechtici hostili chudé ve
svých domech a na hradech, při klášterech a kostelích byly zřizovány
nadace na vánoční pohoštění a obdarování. Také probošt pražské
kapituly častoval během svátku všechny, kdo navštívili svatovítský
chrám, nejen jídlem, ale také pivem a vínem nebo medovinou.
Rovněž dárky už patřily ve 14. století ke Štědrému večeru.
Nedávaly se však pouze v rodině, ale posílali si je lidé v rámci
komunity, přátelé, známí, příbuzní… Darování mělo být obrazem
toho, že sám Bůh dal lidem dar největší. Dostal-li někdo dárek, bylo
slušnost vzkázat poděkování a také něco poslat. Darovat se snažil
každý, protože se věřilo, že kdo ten večer nic nedaruje, do roka
zchudne.

SETKÁNÍ SENIORŮ
Na již tradičním Setkání seniorů, které pořádá Obec JezeřanyMaršovice, jednou za dva roky v den státního svátku 17. listopadu,
se sešlo kolem 60 našich spoluobčanů, kteří jsou v důchodovém
věku. Vlastní setkání mělo tradiční průběh, když hlavním záměrem
je, aby se sešli sousedé, přátelé a kamarádi a strávili spolu příjemné
odpoledne, zavzpomínali a podělili se o svoje zážitky. K tomu patří
i dobré jídlo a pití, když tentokrát si přítomní pochutnali na koláčích
a chlebíčcích od paní Evy Burešové z Rajhradu a ochutnali mladé víno
od vinařů Vinné sklepy Maršovice v.o.s. a Rajhradské klášterní s.r.o.
K dobré náladě paří i pěkné písničky, které si mohli přítomní zazpívat
společně s Alenou a Jožkou Rapáčovými.

 Karel IV. se synem Václavem klečí před Madonou s Ježíškem na Votivním
obraze arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi z doby kolem roku 1370

Na Štědrý večer chodili koledovat kněží a žáci církevních škol
ve slavnostním průvodu, v bílých komžích jako symbolu čistoty se
svícemi a soškou nebo obrazem Jezulátka. Zpívali latinské písně
o narození Ježíše a žehnali věřícím. Ti poklekali před Jezulátkem,
modlili se a sošku líbali. Pak kněží vykouřili dům kadidlem, aby odtud
vypudili ďábla. Zvěstování Božího narození mělo být doneseno do
každého domu, hradu i do poslední vsi, jako se ohlašovalo narození
královského syna a dědice. Uhlíky a zbytky kadidla z kadidelnice
měly mít také magický účinek: uhlíky ženy sypaly do ohniště pro
dobro celého domu, kadidlo bylo prý zvlášť účinné v milostné magii.
Hod boží měl být časem věnovaným především Bohu
a bližnímu. Nemělo se pracovat, den patřil modlitbě, návštěvě
kostela a samozřejmě setkáním u příbuzných a přátel. Host přinášel
do domu požehnání a byl slavnostně vítán. Vánoční návštěva se
podobala obřadu.
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Vánéční čas už na nás dýchá… VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
I když to tak vůbec nevypadá, protože právě ve chvíli, kdy píšu VE FARNOSTI LODĚNICE
tento článeček, za okny svítí sluníčko a teplota se šplhá na prosinec
dost vysoko. Ale je to tak a škola se pomaličku chystá na Vánoce
a konec roku. Než se však ponoříme do vánoční atmosféry, ještě pár
vět o tom, co se ve školce a škole dělo od posledního zpravodaje. Od
chvíle, kdy jsme zahájili nový školní rok a přivítali tři nové školáky,
už škola jede v plném proudu a z našeho trojlístku se už stali ostřílení
školáci. Zabydleli se ve školních lavicích stejně rychle, jako se v nich
znovu po prázdninách usadili všichni ostatní žáci. Ve škole už jede
naplno výuka a od října se rozběhly již zmiňované zájmové kroužky
sportovních her a taneční. Od 1. října se také vyučuje na škole
nepovinný předmět Náboženství s panem Petrem Ecklem.
Jak jste se dozvěděli na webových stránkách 6. října se uskutečnila
na hřišti, Drakiáda“, při které, protože nám počasí přálo, se nám
nejdříve vznášeli nad hlavami draci žáků ze školy a hned po nich draci
dětí ze školky. Školáci měli toto pouštění ještě spojené se soutěží
o nejkrásnějšího, vlastnoručně vyrobeného a namalovaného draka
i s jeho největším přáním. Hodnotit nám opět pomohli rodiče žáků.
Hned ve čtvrtek 8. října nás navštívil příslušník Městské policie
z Moravského Krumlova, který nám povídal o bezpečnosti v silničním
provozu i o tom, jak máme být na sebe opatrní při potkávání se
s cizími lidmi a vůbec, jak se chovat a co dělat nebo nedělat, aby
se nám něco nestalo. V úterý 3. listopadu se zahrada před školkou
opět rozzářila množstvím krásných světýlek. Konaly se již tradiční
„Slavnosti světel“. Paní učitelky ze školky připravily pro všechny
děti stanoviště, na kterých si všichni vyzkoušeli svoji šikovnost. Za
velké tmy se pak vydal průvod osvětlený různobarevnými lampiony
za doprovodu písniček z místního rozhlasu částí obce Maršovice.
A protože byla dosti velká zima, možná větší než bude o Vánocích,
byli jsme všichni rádi, že jsme se ohřáli u táboráku a opekli si voňavé
špekáčky. S dýňáčky a strašidly se určitě rádi potkáme zase za rok.
16. listopadu jsme ukončili výuku plavání v Hustopečích, obdrželi
mokrá vysvědčení a podle nového rozvrhu i s tělesnou výchovou
pokračovali ve výuce. 26. listopadu jely děti z mateřské školy naší
i školky v Loděnicích spolu s žáky 1. až 4. ročníku na divadelní
představení do Mor. Krumlova na „Pekelnou pohádku“. Žáci 5.
ročníku jeli podpořit naše čtyřčlenné družstvo na soutěž „Všeználek“
do Loděnic. A to už jsme se pomalu přehoupli do posledního
měsíce v roce. 4. prosince bylo ve škole veselo. Nejdříve nás krásně
hudebně naladil pan Luboš Hrdlička se svým hudebním vystoupením
s písničkami z pohádek, u kterých jsme si nejenom zazpívali, ale také
všichni zatančili. Potom nás navštívil Mikuláš s anděly a samozřejmě
i s čerty a nakonec si všichni nazdobili sladké perníčky Mikuláše
a čerta. Od 7. do 9. prosince probíhala na škole inspekční činnost.
Navštívily nás paní inspektorky z České školní inspekce z Brna, které
sledovaly a hodnotily naši školku i školu ze všech stránek. Moc se
jim tu líbilo a jak jsme byli celkově hodnoceni se teprve dozvíme.
Tím jsme se také trošičku zdrželi s nacvičováním vánoční besídky,
ale doufáme, že vše doženeme a spolu s Vámi se sejdeme ve škole
na tradiční vánoční besídce v pondělí 21. prosince. Někteří z vás se
byli podívat a vyrobit si vánoční ozdoby a předměty už na vánoční
dílně, která byla ve středu 9. prosince a pomaličku nasávali tu pravou
vánoční atmosféru, zatím plnou shonu, pečení, uklízení a dalších těch
méně příjemných chvil, které také k těmto svátkům patří. V úterý
22. prosince si ve škole nadělíme malé dárečky, rozloučíme se společně
s rokem 2015 a potom už nás čeká jenom očekávání nejkrásnějších
svátků.
Až zazvoní zvoneček a rozsvítí se stromeček, zahoďte všechny
starosti alespoň na chvíli, pokud to jenom trošku půjde. Přejeme Vám,
aby každý našel pod stromečkem ten „svůj“ dárek. A k tomu ještě jeden
dárek z největších a to - zdraví! Užijte si klid a pohodu mezi těmi, které
máte nejraději a v novém roce 2016 na shledanou!

čtvrtek 24. prosinec 2015 – Štědrý den
16.00 hod. – „půlnoční mše“ pro rodiny s dětmi
v Jezeřanech-Maršovicích
22.00 hod. – půlnoční mše v Loděnicích

pátek 25. prosinec 2015 – Slavnost Narození Páně
09.15 hod. – slavnostní mše svatá v Jezeřanech-Maršovicích
10.30 hod. – mše svatá v Loděnicích

sobota 26. prosince 2015 – Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka
09.15 hod. – mše svatá v Jezeřanech-Maršovicích
10.30 hod. – poutní mše sv. v kostele sv. Štěpána
v Malešovicích

neděle 27. prosince 2015 – Svátek sv. Rodiny,
Ježíše, Marie a Josefa
09.15 hod. – mše svatá v Jezeřanech-Maršovicích
10.30 hod. – mše svatá v Loděnicích

čtvrtek 31. prosince 2015 – Sedmý den v oktávu
Narození Páně
17.00 hod. – mše svatá na poděkování za uplynulý rok 2015
v Jezeřanech-Maršovicích

pátek 1. ledna 2016 – Slavnost Matky Boží Panny Marie
– Nový rok
09.15 hod. – slavnostní mše svatá v Jezeřanech-Maršovicích
10.30 hod. – mše svatá v Loděnicích

neděle 3. ledna 2016 – 2. neděle po Narození Páně
09.15 hod. – mše svatá v Jezeřanech-Maršovicích
10.30 hod. – mše svatá v Loděnicích

středa 6. ledna 2016 – Slavnost Zjevení Páně
17.30 hod. – slavnostní mše svatá s žehnáním vody, kadidla,
křídy a zlata v Loděnicích

pátek 8. leden 2016 – Pátek po slavnosti Zjevení Páně
18.00 hod. – mše svatá v Jezeřanech-Maršovicích

neděle 10. ledna – Svátek Křtu Páně
(konec vánočního období)
09.15 hod. – mše svatá v Jezeřanech-Maršovicích
10.30 hod. – mše svatá v Loděnicích

Mgr. Květoslava Bílová
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Jižní Morava
shůry
Naše obec se zapojila do
spolupráce se společností AERO
vydavatelství na fotografickém
projektu ČESKÁ REBUBLIKA
shůry. V rámci tohoto projektu
byly
fotografem
Zdeňkem
Vošickým realizovány fotografie
obcí Jižní Moravy a vydány
v publikaci JIŽNÍ MORAVA
SHŮRY, díl I., kde najdete to
nejlepší z projektu toulky nad
Jižní Moravou.
Knihu
plnou
krásných
fotografií zakoupíte v knihkupectvích za částku cca 750,– Kč.
Protože se však obec zúčastnila
tohoto projektu, získala omezené množství těchto publikací
za nižší cenu. Proto je můžeme
nabídnout zájemcům, z řad
občanů naší obce, za 550,– Kč
za kus. Na obecním úřadě máme
k prodeji 25 výtisků, takže kdo
máte zájem, kontaktujte nás co
nejdříve.

INFORMACE
OBČANŮM
Dovolená o svátcích:
Informuje
občany
o změnách, které s sebou přináší
vánoční svátky a konec roku:
Obecní úřad JezeřanyMaršovice bude ve dnech
22. 12. 2014 až 31. 12. 2015
uzavřen z důvodu dovolené.

Změna termínu svozu
komunálního odpadu:
Z důvodu svátků dochází
k posunu termínu svozu
komunálního odpadu, kdy se
svoz místo v pátek 01. 01. 2016
uskuteční až v
sobotu
02. 01. 2016.
Vzhledem k tomu, že konec
roku 2015 končí lichým týdnem
a rok 2016 začíná rovněž lichým
týdnem, dochází v roce 2016
k překlopení svozů z lichého
týdne na sudý a naopak, tak aby
zůstala zachována čtrnáctidenní
četnost svozu.
Tato změna se týká jak
komunálního
odpadu,
tak
odpadu separovaného.
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Seznam kulturních akcí:
Datum

Akce

Pořadatel

Místo konání

23. 12. 2015
17:30

Živý Betlém

Kulturní výbor
a DS Pod Parou

náves Jezeřany

31. 12. 2015
20:00

Silvestrovská zábava

TJ Jezeřany-Maršovice

KD

02. 01. 2016
17:00

Měsíční pohádka
Divadelní představení

Divadelní soubor Pod Parou

KD

08. 01. 2016
20:00

Hasičský ples
kapela Fantastic Band

SDH Jezeřany-Maršovice

KD

22. 01. 2016
20:00

Reprezentační ples školy
dechová hudba SOKOLKA

Rada školy při ZŠ
Jezeřany-Maršovice

KD

24. 01. 2016
14:00

Dětský maškarní karneval

Rada školy při ZŠ
Jezeřany-Maršovice

KD

06. 02. 2016

MASOPUST 2015
průvod masek, zábava

Obec

obec, KD

13. 02. 2016
20:00

Sportovní ples
dechová hudba HORENKA

TJ Jezeřany-Maršovice

KD
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Společenská
kronika
(od 01. 10. 2015 do 31. 12. 2015)

 Životní jubilea
50 let
Karel Berger
Antonín Slavík
Jaroslava Blažková
55 let
Jan Hájek
Karel Badin
Pavel Kárník

.XOWXUQtYìERUSĢL]DVWXSLWHOVWYXREFH-H]HĢDQ\0DUåRYLFHD'LYDGHOQtVRXERU3RG3DURX
9iVVUGHĀQď]YHQD
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60 let
Jan Schoř
Marie Ruibarová
65 let
Jan Buchmayer
František Novotný
Jan Geyer
Miroslava Vlasáková
75 let
František Čáp
Božena Troppová
Marie Šlesová
85 let
František Badin
Miroslav Pelikán
92 let
Helena Geyerová
Miroš Eckl
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší
a pevné zdraví do dalších let.

 Narozené děti
Nikol Maláčová
Antonie Vodičková
Blahopřejeme rodičům k narození jejich
dítěte a srdečně je vítáme do života v naší
obci.

 Úmrtí
Bohuslav Ulreich
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou
soustrast.

 Pohyb obyvatelstva
Přistěhovalo se 7 občanů
Odstěhoval se 0 občanů
Narodily se 2 dětí
Zemřeli 1 občan
K 31. 12. 2015 mají Jezeřany-Maršovice
774 obyvatele
Jezeřany: 462
Maršovice: 312
Muži: 399
Ženy: 375
Vydává Obec Jezeřany-Maršovice, tel.: 515 337 423, info@jezerany-marsovice.cz, www.jezerany-marsovice.cz
Náklad 260 ks. Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Sazba a tisk: Bačík, Pohořelice, tel.: 519 425 897

