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ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Vážení spoluobčané,
každé úvodní slovo, bych mohl začínat
větou… čas utíká jak voda a je tu zase (jaro,
léto, podzim, zima). A je to pravda. Když si
uvědomíte, že už máme léto, stojíme na začátku
prázdnin a začíná období dovolených, tak
krásné jaro (které nám trochu pokazili dubnové
mrazíky) uteklo jak jinak, jako voda.
Na úvod bych se ještě rád vrátil k tématu
kanalizačních přípojek, připojování jednotlivých
domů v obci na splaškovou kanalizaci. Jsem
rád, že většina občanů pochopila důležitost
tohoto kroku a svoje nemovitosti na splaškovou
kanalizaci připojila a ti co tak z různých důvodů
doposud neučinili, že tak učiní co nejdříve,
ideálně během prázdnin. Protože prázdniny
utečou jak voda a bude to rok, kdy se začaly
připojovat první nemovitosti a na podzim budou
zase mnohem horší podmínky… V průběhu
výstavby splaškové kanalizace jsme častokrát
upozorňovali na povinnost majitelů domů
zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních
vod a na možné následky pro ty majitelé
nemovitostí, kteří se nechtějí na splaškovou
kanalizaci napojit. Od některých z nich, jsme
si vyslechli názor, že když to šlo doposud, proč
to nejde dál a že strašíme a vyhrožujeme a že
nemůžeme nikoho přinutit. Myslím, že se mýlí.
Nikomu samozřejmě nechceme vyhrožovat, ale
odpověď je jasná. Každý z nás, v širší rovině,
nese odpovědnost za svoje chování a svoje činy,
konkrétně za likvidaci odpadních vod, která
musí být v souladu se zákony. Zároveň by
nikdo svým počínáním neměl způsobovat újmu
druhému, tedy vypouštěním odpadních vod
mimo splaškovou kanalizaci, znehodnocovat
půdu a podzemní vody ostatním občanům.
V minulém úvodním slovu jsem psal o akcích,
které jsme si naplánovali pro letošní rok a které
se snažíme postupně realizovat. V kulturním
domě již byly provedeny nejen izolace vnějšího,

ale i vnitřního zdiva a boudou následovat práce
na zapravení vnitřních omítek po provedených
pracích. Izolace zdiva byla provedena zejména
vkládání tvrzených nerezových ocelových desek,
částečně technologií postupného podřezání
zdiva diamantovým lanem s vložením fóliové
izolace. Od 11. 07. 2016 by měly být vyměněna
všechna okna a vstupní dveře a v srpnu
provedena úprava venkovních prostor před KD.
Zrovna v těchto dnech probíhá výběrové řízení
na akci „Vytápění ZŠ“, kdy by se měla v kotelně
ZŠ uskutečnit výměna stávajících stacionárních
kotlů za kondenzační plynové závěsné kotle
a jejich napojení na stávající otopný systém. Tím
bychom měli zajistit kvalitnější a úspornější
vytápění pro ZŠ a MŠ.

na Pérkách u paní Ludmily Holešínské (viz.
fotografie i v tomto zpravodaji). V tištěné podobě
ji můžete vidět pouze černobíle, ale v plné kráse,
barevně v elektronickém vydání zpravodaje na
obecních stránkách (www.jezerany-marsovice.
cz) nebo na obecním facebooku (www.facebook.
com/jezerany-marsovice).
Mimochodem,
snažíme se být i více aktivní na sociálních sítích
a právě zveřejněná série fotografií zmíněné
předzahrádky, byla naší doposud nejúspěšnější
prezentací, když oslovila téměř 1500 uživatelů.
Přeji dětem krásné prázdniny, pracujícím
příjemnou dovolenou a všem krásné léto!
Ing. Petr Slavík, starosta

Rovněž jsem psal
o úklidu a údržbě
veřejných prostranstvích
a veřejné zeleně, kterou
provádí
zaměstnanci
obce a o předzahrádkách
o které se starají jednotliví
občané. Jak krásně může
vypadat předzahrádka,
jsme se mohli v dubnu
přesvědčit na vlastní oči,
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od 01. 04. 2016 do 30. 06. 2016

Ze zasedání
zastupitelstva obce
ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 02/2016
konaného dne 27. 04. 2016
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva
obce (dále jen „ZO“) v 18:00 hod. Přivítal členy
ZO a přítomné spoluobčany a konstatoval,
že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno,
v souladu s § 92 a § 93 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů. Informace o místě, době
a navrženém programu zasedání ZO byla
zveřejněna, v souladu s obecním zřízením, na
úřední desce obecního úřadu od 19. 04. 2016,
současně způsobem umožňující dálkový
přístup (na „elektronické úřední desce“)
a způsobem v místě obvyklým, hlášením
v místním rozhlase. Členové ZO byli svoláni
elektronickou poštou.
Starosta dále konstatoval přítomnost
nadpoloviční většinu členů ZO a podle § 92
odst. 3 obecního zřízení je zasedání ZO je
usnášeníschopné. Je přítomno 9 členů ZO.
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. 01: Zahájení (program, určení
zapisovatele a ověřovatelů, námitky proti
zápisu)
Starosta seznámil ZO s programem
zasedání ZO a zároveň předložil návrh na
opravu písařské chyby v bodu 09. a) (chybně
označeno p.č. pozemku, včetně výměry)
a doplnění bodu 19. o další rozpočtové
opatření:
09. a) pozemku p.č. 1491/37, ostatní
plocha, k.ú. Jezeřany, o výměře 35 m2
19. Rozpočtové opatření č. 2/2016 a č.
3/2016
ZO nemělo k doplnění programu žádné
připomínky a doplněný program schválilo.
Usnesení č. 01/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje program Zasedání Zastupitelstva
obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016
1. Zahájení (program, určení zapisovatele
a ověřovatelů, námitky proti zápisu)
2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
3. Zpráva o činnosti (starosta, předsedové
výborů)
4. Žádosti občanů a organizací
a) Volodymyr Duda a Natalya Duda, Žádost o odkoupení obecního pozemku (část pozemku p.č. 913/1 v k.ú.
Maršovice)
b) ZMES, s.r.o. - Návrh na uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene - souhlas s umístěním energetického zařízení, pro E.
ON Distribuce, a.s., na realizace stav-
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by s názvem „Maršovice - Rozková:
NN příp. kab. příp.“
5. Účetní závěrka obce Jezeřany-Maršovice
za rok 2015
6. Účetní závěrka příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo, příspěvková organizace, za rok 2015
7. Závěrečný účet obce Jezeřany-Maršovice
za rok 2015
8. Dotace z rozpočtu obce pro rok 2016
9. Prodej obecních pozemků
a) pozemku p.č. 1491/37, ostatní plocha, k.ú. Jezeřany, o výměře 35 m2
b) části pozemku p.č. 1190/48, ostatní
plocha, k.ú. Jezeřany, o výměře cca
25 m2
10. Zřízení věcného břemene
a) Smlouva o zřízení věcného břemene
č. ZN-014330034940/001, s E.ON
Distribuce, a.s. (stavba „Jezeřany-Maršovice, přípojka NN, ČS1“)
b) Zřízení věcného břemene - Smlouva
o zřízení věcného břemene č. ZN014330034939/002, s E.ON Distribuce, a.s. (stavba „Jezeřany-Maršovice, přípojka NN, ČS2“)
11. Pacht zemědělských pozemků
a) pachtovní smlouva AGROSPOL, spol.
s r.o.
b) pachtovní smlouva Ing. Zdeněk
Forman
c) pachtovní smlouva VINNÉ SKLEPY
MARŠOVICE v.o.s.
12. Veřejná zakázka „Rekonstrukce KD
- izolace“
13. Veřejná zakázka „Rekonstrukce KD
- okna“
14. Veřejná zakázka „Rekonstrukce KD
- chodníky“
15. Projekt „IS - II. etapa“
16. Projekt „Vytápění ZŠ“
17. Projekt „Územní plán Jezeřany-Maršovice“
18. Odpadové hospodářství - spolupráce
s obcí Vedrovice na zřízení sběrného
dvora
19. Rozpočtové opatření č. 2/2016 a č. 3/2016
20. Diskuse
21. Ukončení
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Starosta konstatoval, že zápis a výpis
usnesení z minulého zasedání ZO byly
vyvěšeny na úřední desce ve dnech od
07. 03. 2016 do 23. 03. 2016. Členové
ZO neměli vůči zápisu žádné námitky.
Jako zapisovatele starosta určil BS a jako
ověřovatele navrhl PE a RŠ.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO ověřovatele schválilo.
Usnesení č. 02/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č.
02/2016 Mgr. Petra Eckla a Radka Šlese.
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Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 02: Kontrola plnění usnesení
z minulých zasedání zastupitelstva obce
Starosta uvedl zprávu o plnění usnesení
z minulých zasedání zastupitelstva obce.
Jednotlivá usnesení byla splněna a na
doplnění starosta uvedl:
Smlouva o energetickém poradenství
(Usnesení č. 03/01/2016 a č. 04/01/2016)
Výpověď
byla
vyhotovena
dne
15. 04. 2016 a odeslána doporučeně na
adresu sídla společnosti Energie pod
kontrolou, o.p.s.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo věc na
vědomí.
Vodovodní přípojky
(Usnesení č. 05/01/2016)
Vodovodní přípojky byly na základě
objednávek ze dne 16. 03. 2016 realizovány,
přípojka pro klubovnu SDH(st. 122) za
37.540,– Kč, přípojky pro byty 81.987,–
Kč. Přípojka byla realizována s ohledem
na havarijní situaci zásobování vodou pro
obecní byty. Cena za vodovodní přípojku pro
klubovnu byla dohodnuta cca 500,– Kč/m
(bez DPH), celkem 24,5 m plus zmonolitnění
vodoměrné šachty cca 18.500,– Kč bez DPH.
Cena za přípojku pro byty byla dohodnuta
za cca (v průměru) 700,– Kč/m (bez DPH)
a jednalo se o 71 m v zemi a 21 m vnitřkem
budovy ZŠ a domu č.p. 144.
V rámci realizace obecních kanalizačních
přípojek byla rovněž realizována oprava
kanalizační přípojky (cca 11.000,– Kč), oprava
poškozené šachty dešťové kanalizace (cca
3.000,– Kč), vnitřní rozvody v domě č.p. 144
(cca 1.500,– kč) a rozdíl délek kanalizačních
přípojek dle skutečnosti 7,37 m (cca 15.000,–
Kč), celkem za cenu 30.584,– Kč.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo věc na
vědomí.
Veřejná zeleň
(Usnesení č. 06/01/2016)
V rámci správního řízení bylo povoleno
kácení 20 stromů a následně bylo realizováno
Poptávkové řízení na kácení dřevin (od
03. 03. 2016 do 11. 03. 2016). E-mailem
bylo osloveno celkem 8 dodavatelů, svoji
nabídku poslali celkem 4 zájemci. Na základě
hodnotícího kritéria posouzení nabídky
s ohledem na cenu a splnění požadavků
a pokročilý termín realizace, byla zakázka
přidělena panu Radomíru Adámkovi,
Višňové 187, za částku 60.990,– Kč.
Starosta uvedl, že co se týká náhradní
výsadby, pokud se podaří zajistit vhodné
stromy, mohla by být v letošním roce
realizována výsadba stromů na Panšule (10
ks lípa malolistá) a před areálem školy (17 ks
jeřáb muk). Provedl průzkum trhu za účelem
výběru nejvhodnějšího dodavatele a ZO
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předložil kompletní nabídku společnosti
Zahrady Svoboda s.r.o., Koněšín 104.
S ohledem na předpokládanou hodnotu
zakázky je potřeba, aby o realizaci rozhodlo
ZO. Starosta navrhl spolupráci s uvedenou
společností a realizovat na jaře výsadbu před
školou a na podzim na Panšule.
Rozvinula se diskuse ohledně uvedené
výsadby a předložené nabídky. RP a MH
uvedli, že nabídková cena se zdá být vysoká
a zda je nutné tuto výsadbu realizovat
hned. MH uvedl, že by výsadba mohla být
realizována vlastními silami a že by se mohly
do realizace projektu výsadby u školy zapojit
děti ZŠ a MŠ. RP se dotázal, zda byli osloveni
další možní dodavatelé a zda poslali svoji
nabídku.
Starosta uvedl, že by bylo možné
výsadbu realizovat vlastními silami, ale
v případě výsadby před areálem školy
by raději, s ohledem na význam místa
a množství stromů, volil realizaci raději
dodavatelsky, což nevylučuje zapojení dětí.
Přímé oslovení dalších možných dodavatelů
provedeno nebylo. Bylo provedeno šetření
prostřednictvím internetu, na základě
kterého byl uvedený dodavatel kontaktován
telefonicky
a
domluvena
prohlídka
míst možné výsadby a při té příležitosti
i dohodnuto zaslání písemné nabídky.
ZO se na realizaci projektu nedokázalo
shodnout, proto starosta navrhl usnesení
realizovat dodavatelsky výsadbu před
areálem školy.
Před hlasováním byla dána možnost ZO
a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
realizaci dle usnesení neschválilo.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje realizaci výsadby 17 ks stromů
jeřáb muk v lokalitě pře areálem základní
a mateřské školy společností Zahrady
Svoboda s.r.o., Koněšín 104, IČ: 04737393,
jako kompletní dodávku za nabídkovou cenu
92.814,– Kč.
Hlasování:
1 (PS) pro – 3 (MH, RP, RŠ) proti – 5
(PE,SH,BS,JS,MU) se zdrželo
Ad 03. Zpráva o činnosti (starosta,
předsedové výborů)
Starosta uvedl zprávu za období od
26. 02. 2015 do 27. 04. 2016:
Účast na jednáních
08. 03. 2016, Den malých obcí, Prostějov
Setkání starostů aktuální informace od
představitelů ministerstev a státní správy
zejména z oblasti financování, dopravní
obslužnosti, dotační politiky a dalších.
29. 03. 2016, Krajské setkání SMO ČR, Brno
Tradiční setkání týkající se aktuálních
témat samospráv jako jsou rozpočtové určení
daní, doprava, sociální bydlení, regulace
hazardu, školství, životním prostředí,
evropské dotace a projekty, podpora
zaměstnanosti, řešení nedostatku lékařů,
apod.
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Směna pozemků
(RD, IS Za kostelem II. etapa)
V rámci dořešení situace ohledně
vlastnictví pozemků v lokalitě Za kostelem
z důvodu „scelení“ stavebního pozemku
na stavbu RD a výstavbu inženýrských
síti a místní komunikace proběhla jednání
s vlastníkem dotčeného pozemku (p.č.
1216/179, k.ú. Jezeřany), kterým je
Římskokatolická farnost Loděnice.
Výsledkem jednání je navrhována směna
pozemků, kdy část pozemku p.č. 1216/179,
o výměře cca 320 m2 (stavební pozemek) by
byl směněn za obecní pozemky (orná půda)
p.č. 2438/10 (6.208 m2), p.č. 2438/11 (1.080
m2), p.č. 2438/12 (622 m2) a v k.ú. Jezeřany.
Dále by obec uhradila veškeré náklady
spojené se směnou – tedy geometrický plán
na rozdělení pozemku, souhlas stavebního
úřadu s rozdělením pozemku, správní
poplatek za návrh na vklad do KN, daň
z nabytí nemovitých věcí za oba převody
(popř. znalecký posudek na pozemky, pokud
by ho FÚ vyžadoval).
Starosta navrhl schválit záměr směnit
uvedené pozemky. Před hlasováním byla
dána možnost členům ZO a přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy. ZO záměr schválilo.
Usnesení č. 03/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr obce směnit nemovitý
majetek, pozemky p.č. 2438/10 o výměře
6.208 m2, p.č. 2438/11 o výměře 1.080 m2
a p.č. 2438/12 o výměře 622 m2, za část
pozemku p.č. 1216/179, orná půda, o výměře
cca 320 m2 (stavební pozemek), všechny orná
půda, v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Splašková kanalizace
Závěrečné vyhodnocení akce
Součástí Závěrečného vyhodnocení akce
„Jezeřany-Maršovice – kanalizace“, reg.č.
09047871, má být Rozhodnutí o povolení
provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu v obci Jezeřany-Maršovice, které
vydává krajský úřad na žádost provozovatele
(Vodárenské akciové společnosti, a.s.).
S ohledem na skutečnost, že provozovatel
vyhotovil a podal žádost na krajský úřad až
09. 03. 2016 a teprve poté bylo zahájeno
správní řízení, byl požádán SFŽP o změnu
termínu ZVA na 30. 04. 2016. Rozhodnutí
o povolení provozování bylo vydáno dne
04. 04. 2016 a nabylo právní moci dne
26. 04. 2016, takže dokumentace k ZVA bude
doručena na SFŽP v termínu.
Navýšení podpory z OPŽP
Na základě aktuality SFŽP ČR zveřejněné
dne 13. 4. 2016 by bylo možné žádat
o navýšení podpory z OPŽP 2007-2013
v prioritní ose 1 na základě konsolidací nebo
změnou prognózy vývoje vodného/stočného
ve finanční analýze, což se mohlo týkat i naší
akce „Jezeřany-Maršovice – kanalizace“,
evidované pod reg. č. 09047871. Proto
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starosta dne 25. 04. 2016 vyhotovil Žádost
o prověření možnosti navýšení podpory
z důvodu provedené změny prognózy
vývoje stočného ve finanční analýze k výše
uvedenému projektu.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo věc na
vědomí.
Pronájem obecního bytu
Ke dni 29. 02. 2016 byl ukončen
s dosavadním nájemcem nájem obecního
bytu č. 2 v domě č.p. 144 a následně došlo
k jeho vyklizení.
Nabídka na pronájem bytu ze dne
01. 03. 2016 byla zveřejněna na internetových
stránkách obce na úřední desce. K dnešnímu
dni registruje obec tři žádosti (Bc. Blanka
Kristová, Marie Beránková a Mgr. Jana
Tesařová) je potřeba vybrat nového nájemce
tohoto bytu.
Podle obecního zřízení je rozhodování
o uzavírání nájemních smluv svěřeno do
vyhrazené působnosti rady (§ 102 odst.
2), v obci kde není rada volena, vykonává
tyto pravomoci starosta. ZO však může
rozhodnout o tom, komu bude nemovitost
pronajata i s ohledem na skutečnost, že
starosta tyto pravomoci rady nevykonává
jako pravomoci vyhrazené. Proto jsou ZO
předkládány jednotlivé žádosti, aby se ZO
vyjádřilo, popř. rozhodlo.
Starosta předložil ZO jednotlivé žádosti
a navrhl, aby se ZO vyslovilo k jednotlivým
zájemcům. Po krátké diskusi, nechal hlasovat
o pronájmu pro paní Bc. Blanku Kristovou.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy. ZO pronájem schválilo.
Usnesení č. 04/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje pronájem obecního bytu č. 2
v domě č.p. 144 paní Bc. Blance Kristové, za
nájemné ve výši 2.615,– Kč měsíčně.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 05/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi informovat žadatele
a s vybraným žadatelem uzavřít smlouvu
o pronájmu bytu od 01. 06. 2016.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Povolení výjimky z počtu dětí
V souladu se školským zákonem
a vyhláškou o předškolním vzdělávání
požádala ředitelka školy o povolení výjimky
z počtu dětí ve třídě mateřské školy. Zřizovatel
může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí
ve třídě mateřské školy (24) o počet 4 dětí ve
třídě, za předpokladu, že toto zvýšení počtu
není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti
školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti
a ochrany zdraví. Žádost byla posouzena
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a byla povolena výjimka pro školní rok
2015/2016, takže bude možno naplnit třídu
mateřské školy do počtu 25 dětí.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo věc na
vědomí.
Ad. 04: Žádosti občanů a organizací
a) Volodymyr Duda a Natalya Duda,
Žádost o odkoupení obecního pozemku
(část pozemku p.č. 913/1 v k.ú. Maršovice)
Žadatelé žádají o odprodej části obecního
pozemku za účelem rozšíření dvorku za
domem, který v současné době užívá.
Dotčená část pozemku p.č. 913/1 není obcí
využívána a záměrem žadatelů nejsou nijak
dotčeny zájmy obce.
Starosta navrhl schválit záměr prodat
uvedenou část pozemku. Před hlasováním
byla dána možnost členům ZO a přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy. ZO záměr schválilo.
Usnesení č. 06/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr obce prodat nemovitý
majetek - část pozemku p.č. 913/1, ostatní
plocha, o výměře cca 150 m2, v k.ú. Maršovice.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) ZMES, s.r.o. - Návrh na
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene - souhlas
s umístěním energetického zařízení, pro
E. ON Distribuce, a.s., na realizaci stavby
s názvem „Maršovice - Rozková: NN příp.
kab. příp.“
Stavba má být realizována za účelem
přípojky NN kabelem k nemovitosti č.p.
238. Na základě schválení smlouvy bude
přípojka NN realizována a následně bude
ZO předložena smlouva o zřízení věcného
břemene.
Starosta předložil ZO žádost, návrh
smlouvy včetně situace a navrhl, aby
smlouvu o budoucí smlouvě schválilo. Před
hlasováním byla dána možnost členům ZO
a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy, ale uložilo
starostovi, vznést dotaz na ZMES ohledně
důvodu vedení přípojky v zemi, vzhledem ke
skutečnosti, že na připojované nemovitosti
již jedna stávající přípojka NN existuje, poté
ZO smlouvu schválilo.
Usnesení č. 07/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Obcí Jezeřany-Maršovice
a E.ON Distribuce, a.s., jejímž předmětem
je realizace stavby Maršovice - Rozková: NN
příp. kab. příp.“
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Ad. 05: Účetní závěrka obce JezeřanyMaršovice za rok 2015
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
a prováděcí vyhláškou č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních
jednotek (dále jen „vyhláška“) a obecní
směrnicí č. 3/2013 o schvalování účetní
závěrky (dále jen „směrnice“), je potřeba
projednat a schválit účetní závěrku obce
Jezeřany-Maršovice za rok 2015.
Finančnímu výboru v souladu se
směrnicí byly předloženy podklady pro
schválení řádné účetní závěrky obce - účetní
závěrka k 31. 12. (Výkaz FIN 2015, Rozvaha
2015, Výkaz zisku a ztráty 2015, Příloha
2015), Inventarizační zpráva 2015, Zpráva
o výsledku finanční kontroly 2015, Seznam
aktuálních vnitřních předpisů (směrnic),
poskytnuta informace o provedených
kontrolách v průběhu schvalovaného
období ze strany kompetentních orgánů
(v uvedeném období nebyla provedena žádná
kontrola), Rozbor hospodaření 2015 a Návrh
na schválení a převod hospodářského
výsledku z účtu 431 (Výsledek hospodaření
2015).
Zároveň byla FV předložena k projednání
i Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2015. FV podklady
pro účetní závěrku projedná a předloží ZO
Zprávu pro Zastupitelstvo obce JezeřanyMaršovice k podkladům pro schválení účetní
závěrky obce Jezeřany-Maršovice za rok
2015. Stejné podklady, které byly poskytnuty
finančnímu výboru, jsou rovněž předloženy
zastupitelstvu obce.
Předložené doklady ke schválení
účetní závěrky byly zpracovány v souladu
s § 4 vyhlášky a v souladu s požadavky
schvalujícího orgánu v úplnosti. Účetní
jednotka nezatajila před schvalujícím
orgánem žádné skutečnosti. Účetní jednotka
zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení
věrného a poctivého obrazu předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Pokud zastupitelstvo obce na základě
předložených nebo vyžádaných podkladů
nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka
neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky,
účetní závěrku schválí.
Předseda finančního výboru (FV) JS
přednesl Zprávu pro zastupitelstvo obce
Jezeřany-Maršovice k podkladům pro
schválení účetní závěrky, a seznámil ZO
s usnesením, že FV doporučuje schválit
účetní uzávěrku obce Jezeřany-Maršovice za
rok 2015.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO účetní závěrku obce schválilo.
Usnesení č. 08/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje účetní závěrku obce JezeřanyMaršovice za rok 2015, k rozvahovému dni
31. 12. 2015.
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Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
ZO sepsalo Protokol o schvalování účetní
závěrky dle § 11 Vyhlášky a o hlasování ZO
pořídilo písemný záznam, kdy každý z členů
ZO má právo, aby v tomto písemném záznamu
o hlasování bylo uvedeno, jak hlasoval. Každý
člen ZO má právo své hlasování písemně
odůvodnit. Toto písemné odůvodnění se
stává nedílnou součástí záznamu o hlasování
a zároveň písemný záznam o hlasování je
součástí Protokolu o schvalování účetní
závěrky obce Jezeřany-Maršovice za rok
2015. Poté co byl protokol vyhotoven,
starosta s ním přítomné seznámil.
Ad. 06: Účetní závěrka příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská
škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo,
příspěvková organizace, za rok 2015
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
a prováděcí vyhláškou č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních
jednotek (dále jen „vyhláška“) a obecní
směrnicí č. 4/2013 o schvalování účetní
závěrky příspěvkové organizace (dále jen
„směrnice“), je potřeba projednat a schválit
účetní závěrku příspěvkové organizace za rok
2015. V souladu se směrnicí byly předloženy
podklady pro schválení řádné účetní závěrky
- účetní závěrka k 31. 12. 2015 (Rozvaha
2015, Výkaz zisku a ztráty 2015, Příloha
2015), Inventarizační zpráva 2015, Zpráva
o výsledku finanční kontroly 2015 (společná
pro obec i příspěvkovou organizaci), Seznam
aktuálních vnitřních předpisů (směrnic),
Informace o provedených kontrolách
v průběhu schvalovaného období ze strany
kompetentních orgánů (ČŠI – Protokol
o kontrole č.j. ČŠIB-1451/15-B ze dne
21. 12. 2015), Rozbor hospodaření 2015
(Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015)
a Návrh na rozdělení výsledku hospodaření
do fondů za rok 2015.
Předložené doklady ke schválení účetní
závěrky příspěvkové organizace byly
zpracovány v souladu s vyhláškou a v souladu
s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti.
Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím
orgánem žádné skutečnosti. Účetní jednotka
zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení
věrného a poctivého obrazu předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Pokud zastupitelstvo obce na základě
předložených nebo vyžádaných podkladů
nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka
neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky,
účetní závěrku schválí. O schválení účetní
závěrky je potřeba vyhotovit Protokol, při
každém hlasování pořízen písemný záznam
a každý člen ZO má právo, aby v písemném
záznamu o hlasování bylo uvedeno, jak
hlasoval a svoje hlasování může písemně
odůvodnit.
ZO projednalo předložené podklady pro
účetní závěrku PO a bylo konstatováno, že
na základě předložených nebo vyžádaných
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podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní
závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky. Před hlasováním byla dána
možnost členům ZO a přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO účetní závěrku PO
schválilo.
Usnesení č. 09/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská
škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo,
příspěvková organizace, za rok 2015,
k rozvahovému dni 31. 12. 2015.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
ZO sepsalo Protokol o schvalování účetní
závěrky PO a o hlasování ZO pořídilo písemný
záznam, kdy každý z členů ZO má právo, aby
v tomto písemném záznamu o hlasování
bylo uvedeno, jak hlasoval a popř. mohl své
hlasování písemně odůvodnit. Písemný
záznam o hlasování je součástí Protokolu
o schvalování účetní závěrky PO Základní
škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice,
okres Znojmo, příspěvková organizace, za
rok 2015. Poté co byl protokol vyhotoven,
starosta s ním přítomné seznámil.
Ad. 07: Závěrečný účet obce JezeřanyMaršovice za rok 2015
V souladu se zákonem o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů zveřejnila
obec návrh Závěrečného účtu obce JezeřanyMaršovice za rok 2015 a to od 30. 03. 2016
do 21. 04. 2016 na úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Na pevné
úřední desce byl návrh zveřejněn v užším
rozsahu,
dálkovým
přístupem
bylo
zveřejněno a ZO je předloženo úplné znění
návrhu Závěrečného účtu obce JezeřanyMaršovice za rok 2015, Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok
2015 včetně příloh, Inventarizační zpráva
za rok 2015 a účetní výkazy za rok 2015
příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres
Znojmo, příspěvková organizace - Rozvaha,
Výkaz zisku a ztrát a Příloha. Rovněž s celým
obsahem návrhu závěrečného účtu se občané
mohli seznámit v kanceláři obecního úřadu.
K návrhu závěrečného účtu doposud nebyly
uplatněny ze strany občanů žádné ústní ani
písemné připomínky.
Schválení celoročního hospodaření obce
je v souladu s výsledky Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok
2015, kterou vypracovala auditorka Ing.
Zdeňka Cahlíková, když přezkoumání
hospodaření obce se uskutečnilo ve dnech
06. a 07. 10. 2015, 03.,10.,11. a 22. 02. 2016
a nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Předseda FV JS potvrdil, že Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření byla
projednána ve FV a ke Zprávě nemá FV
připomínky.
Před hlasováním byla dána možnost
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členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO závěrečný účet schválilo bez
výhrad.
Usnesení č. 10/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje celoroční hospodaření obce
a Závěrečný účet obce za rok 2015 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2015, bez výhrad.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 08: Dotace z rozpočtu obce pro rok
2016
ZO svým usnesením č. 07/06/2015
ze dne 09. 12. 2015 schválilo Směrnici
č. 1/2015 ZÁSADY poskytování dotace
z rozpočtu obce Jezeřany-Maršovice. Jedná
se o podporu zájmovým organizacím,
občanským sdružením, spolkům, fyzickým
nebo právnickým osobám, jejichž činnost je
zaměřena ve prospěch obyvatel nebo obce
Jezeřany-Maršovice a poskytnutím dotací
bude podporováno aktivní využívání volného
času občanů obce, zejména dětí a mládeže,
a to zejména v oblasti kulturní, vzdělávací,
tělovýchovné a sportovní, požární ochrany,
životního prostředí, společenského života
v obci.
V termínu pro podání žádostí (do
31. 01. 2016) byly podány celkem 4 žádosti:
-

-

-

-

Tělovýchovná jednota Jezeřany-Maršovice, z.s (č.j. 24/2016) na realizace projektu
„Zajištění chodu, provozu a činnosti TJ“, ve
výši 100.000,– Kč,
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jezeřany-Maršovice (č.j. 58/2016) na realizaci
projektu „Dotace na činnost SDH Jezeřany-Maršovice“, ve výši 50.000,– Kč,
Římskokatolická farnost Loděnice (č.j.
59/2016) na realizaci projektu „Zajištění
vytápění kostela“, ve výši 30.000,– Kč,
Petr Eckl (č.j. 60/2016) na realizaci projektu
„Doprava na letní dětský křesťanský tábor“,
ve výši 10.000,– Kč.

Po daném termínu (jehož nedodržení může být
důvodem pro vyřazení žádosti z dotačního
řízení byly podány 3 žádosti:
- MS - Sobotka Jezeřany-Maršovice, z.s., (č.j.
89/2016) na realizaci projektu „Topení na
myslivecké chatě“, ve výši 16.000,– Kč,
- Český svaz chovatelů základní organizace Jezeřany-Maršovice, (č.j. 96/2016),
na realizaci projektu „Výstava“, ve výši
16.000,– Kč,
- Jiří Šles (č.j. 146/2016) na realizaci projektu „Hobby jezdecké závody“, ve výši
5.000,– Kč (na tuto žádost lze nahlížet jako
na žádost podanou v souladu s čl. III., odst.
3 písm. a) Zásad, kdy žádosti v jiný než uvedený termín lze podávat pouze mimořádně,
zejména pro jednorázové akce během roku,
maximálně do výše 5.000,– Kč).

Zbývající dvě žádosti jsou individuální,
a nelze na ně v plné míře vztahovat uvedené
Zásady. Jedná se o záležitost týkající se
občanů, majitelů nemovitostí (manželé
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Prokešovi, Marcela Šlesová), kteří nemohou
realizovat
kanalizační
přípojky
jako
gravitační a realizují ji jako tlakovou. Zde je
potřeba zvážit poskytnutí dotace na vyšší
náklady spojené se způsobem takového
odkanalizování rodinných domů.
Žádosti byly předloženy k projednání FV.
Předseda FV JS uvedl, že FV svým usnesením
doporučuje jednat o žádostech žadatelů
Karla a Ludmily Prokešových a žadatelky
Marcely Šlesové v samostatném bodu, mimo
rámec Směrnice č. 1/2015, a to s ohledem
pro jejich specifický účel použití. Dále FV
doporučuje schválit předložené žádosti
o dotace z rozpočtu obce v požadované
výši u všech žadatelů, pouze u dotace pro
žadatele Českého svazu chovatelů základní
organizace Jezeřany-Maršovice ve výši
9.000 Kč, namísto požadované částky
16.000 Kč, z důvodu neodůvodněného
navýšení nákladů o 77% na pořádání stejné
akce oproti předchozímu roku. Navrhovaná
částka ke schválení je adekvátně proporční
k historickým nákladům pořádané akce.
Dále JS navrhl aktualizovat Směrnici č.
1/2015 Zásady poskytování dotace z rozpočtu
obce Jezeřany-Maršovice, s ohledem na
aktuální zkušenosti, zejména v oblasti
podmínění zařazení žádosti do dotačního
řízení kontrolou dotace z předchozího roku,
jednoznačného vymezení toho co žádost
musí obsahovat, příp. jejího zjednodušení.
MH uvedl, zda by nebylo vhodné oslovit
ČSCH, zdali požadovanou částku nechtějí
využít na rekonstrukci, opravy v hale
chovatelů a tedy je požádat o případné
doplnění žádosti.
Starosta sdělil, že v žádosti je dotace
požadována na Výstavu drobného zvířectva
na Václavské hody.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
PE oznámil ZO svoji osobní podjatost
ve věci žádosti „Doprava na letní dětský
křesťanský tábor“, protože se projednávaná
věc týká jeho osoby. ZO posoudilo míru
jeho podjatosti a hlasováním doporučilo PE
nehlasovat.
Nehlasovat PE doporučuje:
8 pro - 0 proti - 0 se zdrželo, PE
nehlasoval
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
jednotlivé dotace z rozpočtu obce schválilo
a shodlo se na tom, že žádost ČSCH bude
projednána až po jejím případném doplnění
a uložilo starostovi požádat ČSCH o doplnění
žádosti.
Usnesení č. 11/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce
na rok 2016 pro Tělovýchovnou jednotu
Jezeřany-Maršovice, z.s., ve výši 100.000,–
Kč, na realizaci projektu „Zajištění chodu,
provozu a činnosti TJ“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Usnesení č. 12/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na
rok 2016 pro SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Jezeřany-Maršovice, ve výši 50.000,–
Kč, na realizaci projektu „Dotace na činnost
SDH Jezeřany-Maršovice“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 13/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce
na rok 2016 pro Římskokatolickou farnost
Loděnice, ve výši 30.000,– Kč, na realizaci
projektu „Zajištění vytápění kostela“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 14/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce
na rok 2016 pro MS – Sobotka JezeřanyMaršovice, z.s., ve výši 18.000,– Kč, na
realizaci projektu „Topení na myslivecké
chatě“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 15/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na
rok 2016 pro Petr Eckla, Jezeřany-Maršovice
277, ve výši 10.000,– Kč, na realizaci projektu
„Doprava na letní dětský křesťanský tábor“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo, PE nehlasoval
Usnesení č. 16/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce
na rok 2016 pro Jiřího Šlese, JezeřanyMaršovice 50, ve výši 5.000,– Kč, na realizaci
projektu „Hobby jezdecké závody“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 17/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi, aby požádal Český svaz
chovatelů základní organizace JezeřanyMaršovice o doplnění žádosti o finanční
dotaci z rozpočtu obce na rok 2016, na
realizaci projektu „Výstava“, s ohledem na
výši požadované částky.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Dále se ZO zabývalo žádostmi občanů,
týkající se tlakových kanalizačních přípojek.
Starosta uvedl, že projekt splaškové
kanalizace negarantoval všem občanům
gravitační připojení na kanalizaci, přesto se
ZO zabývalo možnými změnami při realizaci
stavby (zahloubením kanalizačního řadu) na
stoce „C-A“, kde jsou i nemovitosti žadatelů.
Bohužel v jejich případě by změna projektu
vyžadovala značné náklady, takže na stoce
došlo pouze k takovému zahloubení stoky,
které mělo být postačující alespoň pro
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ostatní nemovitosti. Proto starosta navrhl,
aby ZO dotaci žadatelům poskytlo, např. ve
výši 50% prokazatelných nákladů, do výše
20.000,– Kč.
Z řad přítomných občanů, zástupců
žadatelů, byla vznesena námitka, že výše
nákladů na pořízení tlakové přípojky je
značná a výše požadované dotace odpovídá
pouze nákladům na technické vybavení
(pořízení tlakové čerpací stanice). Navíc
majitelé budou mít další náklady týkající se
provozu tlakové přípojky.
RP a MH se dotazovali, kdo je odpovědný
za to, proč nebyla stoka zahloubena
dostatečně hluboko, když ZO zahloubení
požadovalo a obec za zahloubení měla
zaplatit dodavateli vícepráce ve výši cca
300.000,– Kč.
Starosta odpověděl, že v rámci stavby bylo
o zahloubení jednáno a nakonec zvolena jako
nejpřijatelnější varianta zahloubení stoky cca
40 cm, protože odkanalizování nemovitosti
č.p. 270 by bylo při stávající situaci možné
při zahloubení stoky až o cca 150 cm. Při
zvolené variantě nebyla změna projektu
realizována jako vícepráce a určitě nebylo za
zahloubení hrazeno uvedených 300.000,–
Kč. Bližší informace k uvedenému, přislíbil
starosta ZO sdělit po prověření dokumentace
a příslušných písemností a dokladů.
ZO diskutovalo o poskytnutí a výši
příspěvků.
Vzhledem
k
předběžně
vyčísleným nákladům, vycházejících z cenové
nabídky od VAS a.s., se ZO dohodlo na dotaci
ve výši 50.000,– Kč s tím, že dotace bude
žadatelům poskytnuta po předložení faktur
za vybudování tlakové kanalizační přípojky.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
RŠ oznámil ZO svoji osobní podjatost ve
věci žádosti paní Marcely Šlesové, protože
se projednávaná věc týká jeho matky. ZO
posoudilo míru jeho podjatosti a hlasováním
doporučilo RŠ nehlasovat.
Nehlasovat RŠ doporučuje:
8 pro - 0 proti - 0 se zdrželo, RŠ nehlasoval
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
dotace z rozpočtu obce schválilo.
Usnesení č. 18/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce
pro Karla a Ludmilu Prokešovi, JezeřanyMaršovice 270, ve výši 50.000,– Kč, na
realizaci projektu „Kanalizační přípojka
k RD č.p. 270“, jejímž předmětem je realizace
tlakové kanalizační přípojky.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 19/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce
pro Marcelu Šlesovou, Jezeřany-Maršovice
271, ve výši 50.000,– Kč, na realizaci
projektu „Odkanalizování RD č.p. 271 –
tlaková čerpací stanice“, jejímž předmětem je
realizace tlakové kanalizační přípojky.
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Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo, RŠ nehlasoval
Ad. 09: Prodej obecních pozemků
a) pozemku p.č. 1491/37, ostatní
plocha, k.ú. Jezeřany, o výměře 35 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 31. 07. 2015. Žádní
další zájemci se nevyjádřili ani nepředložili
svoje nabídky. Prodej bude možno realizovat
dle schváleného záměru. Byl vypracován
geometrický plán č. 54/2016 ze dne
18. 03. 2016, který odděluje část pozemku
p.č. 1491/2 a vytváří novou parcelu 1491/37,
která je tak předmětem prodeje. Prodejem
pozemku bude realizován záměr obce prodat
uvedený pozemek
Starosta předložil ZO kupní smlouvu
a navrhl prodej a smlouvu 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 prodej
a smlouvu schválilo.
Usnesení č. 20/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje prodej obecního pozemku p.č.
1491/37, o výměře 35 m2, ostatní plocha,
v k.ú. Jezeřany, za cenu 1.225,– Kč, Ing.
Romanu Chytrému, bytem JezeřanyMaršovice 79.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 21/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí
Jezeřany-Maršovice jako prodávajícím a Ing.
Romanem Chytrým jako kupujícím, jejímž
předmětem je prodej obecního pozemku p.č.
1491/37, v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) části pozemku p.č. 1190/48,
ostatní plocha, k.ú. Jezeřany, o výměře
cca 25 m2
Záměr obce prodat uvedený pozemek byl
řádně schválen usnesením ZO č. 07/01/2016
ze dne 25. 02. 2016 a vyvěšen na úřední desce
ve dnech 30. 03. 2016 až 21. 04. 2016. 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.
Starosta navrhl s prodejem souhlasit.
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 s prodejem souhlasilo.

duben - červen

Usnesení č. 22/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
souhlasí s uskutečněním prodeje části
obecního pozemku p.č. 1190/48, v k.ú.
Jezeřany, o výměře cca 25 m2, panu Martinu
Buchmayerovi, na základě geometrického
plánu, který bude vyhotoven v souladu
se zájmy obce, poté co bude přeložena
vodovodní přípojka pro Halu chovatelů (č.p.
341).
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 10: Zřízení věcného břemene
a) Smlouva o zřízení věcného
břemene č. ZN-014330034940/001, s E.
ON Distribuce, a.s. (stavba „JezeřanyMaršovice, přípojka NN, ČS1“)
Ke stavbě ČS1 byla realizována přípojka
NN a rozsah věcného břemene byl vymezen
dne 23. 02. 2016 geometrickým plánem č.
3204/2016. K podepsání smlouvy se obec
zavázala svým dřívějším rozhodnutím
schválením smlouvy o budoucí smlouvě,
která byla schválena usnesením ZO č.
07/03/2012 ze dne 27. 04. 2012.
Starosta předložil ZO návrh smlouvy
a navrhl smlouvu 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 smlouvu schválilo.
Usnesení č. 23/02/2016
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje Smlouvu č. ZN014330034940/001, o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON
Distribuce, a.s., jejímž předmětem je realizace
stavby „Jezeřany-Maršovice, přípojka NN,
ČS1“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) Zřízení věcného břemene Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN014330034939/002, s E.ON Distribuce,
a.s.
(stavba
„Jezeřany-Maršovice,
přípojka NN, ČS2“)
Ke stavbě ČS2 byla realizována přípojka
NN a ZO svým usnesením č. 05/06/2015
ze dne 09. 12. 2015 již schválilo 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“.
S ohledem na skutečnost, že došlo
k úpravě majetkových vztahů a změně
označení pozemků (příjezdová komunikace
k ČS2 a k nemovitosti č.p. 76) je ZO
předkládána nová smlouva, která vymezuje
rozsah věcného břemene na nově vzniklém
pozemku p.č. 31/14 v k.ú. Jezeřany, který je
ve vlastnictví obce. Rozsah věcného břemene
byl vymezen dne 02. 03. 2016 geometrickým
plánem č. 796/2016.
Starosta předložil ZO návrh smlouvy
a navrhl smlouvu schválit. Před hlasováním
byla dána možnost členům ZO a přítomným

duben - červen

občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO smlouvu schválilo.
Usnesení č. 24/06/2015
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje Smlouvu č. ZN014330034939/002, 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. 11: Pacht zemědělských pozemků
a) pachtovní smlouva AGROSPOL,
spol. s r.o.
Obec má se společností AGROSPOL, spol.
s.r.o., uzavřenou nájemní smlouvu ze dne
20. 06. 2013, na jejímž základě pronajímá
zemědělské pozemky ve vlastnictví obce.
Pronajímané pozemky jsou uvedeny v Příloze
nájemní smlouvy. Smlouva s přílohou byly
naposledy upraveny v listopadu 2014.
S ohledem na skutečnost, že v následujícím
období došlo ke změnám týkající se obecních
pozemků, byly na minulém zasedání ZO
schváleny a následně ve dnech 30. 03. 2016 až
21. 04. 2016 zveřejněny záměry pronajmout
zemědělské pozemky v k.ú. Maršovice
(digitalizace) a pozemky v k.ú. Jezeřany
(směna, vyčlenění).
Je potřeba znovu upravit nájemní
smlouvu nebo projednat a schválit pachtovní
smlouvu, která by navázala na původní
smlouvu, ale zároveň by byla uzavřena
v souladu a dle nového občanského
zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) ZO je
předkládán Seznam zemědělských pozemků,
návrh pachtovní smlouvy se společností
AGROSPOL, spol. s.r.o., kdy obec jako
propachtovatel přenechává k užívání
společnosti (pachtýři) zemědělské pozemky
o výměře cca 25 ha za pachtovné ve výši cca
88.000,– Kč za pachtovní rok. Pozemky, které
tvoří předmět zemědělského pachtu podle
této smlouvy, jsou svými parcelními čísly
a výměrami specifikovány v příloze, která
tvoří nedílnou součást pachtovní smlouvy.
S ohledem na skutečnost, že do poslední
chvíle byla nejen smlouva ale i příloha (seznam
pozemků) upravována a doplňována, je
možné, že některá ustanovení smlouvy, popř.
seznam pozemků, může být ještě doplněn
a to jak na základě připomínek ZO, tak na
základě připomínek pachtýře.
Starosta předložil ZO návrh pacht
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
pacht schválilo a pověřilo starostu uzavřít
pachtovní smlouvu.
Usnesení č. 25/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje pach obecních pozemků v k.ú.
Jezeřany, v k.ú. Maršovice a k.ú. Trboušany,
dle předloženého Seznamu zemědělských

7

pozemků, k provozování zemědělské výroby,
rostlinné výrobě, společnosti AGROSPOL,
spol. s r.o., Jezeřany-Maršovice 302, IČ:
48907651.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 26/02/2016
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice pověřuje a ukládá starostovi
ve věci pachtu obecních pozemků uzavřít
Pachtovní smlouvu včetně Přílohy, mezi Obcí
Jezeřany-Maršovice jako propachtovatelem
a společností AGROSPOL, spol. s r.o.,
Jezeřany-Maršovice 302, IČ: 48907651,
jako pachtýřem, jejímž předmětem je pacht
v Příloze uvedených zemědělských pozemků,
podle požadavků zastupitelstva obce.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) pachtovní smlouva Ing. Zdeněk
Forman
Obec má s Ing. Zdeňkem Formanem,
uzavřenou nájemní smlouvu ze dne
16. 09. 2013, na jejímž základě pronajímá
zemědělské pozemky ve vlastnictví obce, za
účelem provozování vinohradnictví. Rovněž
v tomto případě, zejména s ohledem na
digitalizaci katastrální mapy Maršovic) je
potřeba upravit nájemní vztah.
Ing. Zdeněk Forman má současnou
smlouvu uzavřenu na dobu určitou 40 roků
a žádá, aby i nová smlouva byla uzavřena
na stejnou dobu. Zároveň je ve smlouvě
uveden souhlas s výsadbou vinice a jejím
vyklučením a vybudování kapénkové závlahy
na propachtovaných pozemcích. Stejně jako
v případě společnosti AGROSPOL spol. s r.o.
je ZO předkládán Seznam zemědělských
pozemků, návrh pachtovní smlouvy, kdy obec
jako propachtovatel přenechává k užívání
společnosti (pachtýři) zemědělské pozemky
o výměře celkem 6 ha za pachtovné ve výši
21.000,– Kč za pachtovní rok. Pozemky, které
tvoří předmět zemědělského pachtu podle
této smlouvy, jsou svými parcelními čísly
a výměrami specifikovány v příloze, která
tvoří nedílnou součást pachtovní smlouvy.
Po krátké diskusi ohledně doby pachtu,
byl vznesen požadavek upravit ve smlouvě
její délku na 30 let.
Starosta předložil ZO návrh pacht
schválit. Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné další stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO pacht schválilo a pověřilo
starostu uzavřít pachtovní smlouvu.
Usnesení č. 27/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje pach obecních pozemků v k.ú.
Maršovice, dle předloženého Seznamu
zemědělských pozemků, k provozování
zemědělské
výroby
k
provozování
vinohradnictví, Ing. Zdeňkem Formanem,
Nové Bránice 37.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Usnesení č. 28/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje a ukládá starostovi ve věci pachtu
obecních pozemků uzavřít Pachtovní
smlouvu včetně Přílohy, mezi Obcí JezeřanyMaršovice jako propachtovatelem a s Ing.
Zdeňkem Formanem, Nové Bránice 37,
jako pachtýřem, jejímž předmětem je pacht
v Příloze uvedených zemědělských pozemků,
podle požadavků zastupitelstva obce.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c)
pachtovní
smlouva
VINNÉ
SKLEPY MARŠOVICE v.o.s
Obec má se společností VINNÉ SKLEPY
MARŠOVICE v.o.s., uzavřenou nájemní
smlouvu ze dne 10. 02. 2004, na jejímž
základě pronajímá zemědělské pozemky
ve vlastnictví obce, za účelem provozování
vinohradnictví. Rovněž v tomto případě
je potřeba upravit nájemní vztah. ZO je
předkládán návrh pachtovní smlouvy,
kdy obec jako propachtovatel přenechává
k užívání společnosti VINNÉ SKLEPY
MARŠOVICE v.o.s. (pachtýři) zemědělské
pozemky o výměře cca 0,9 ha za pachtovné
ve výši cca 3.000,– Kč za pachtovní rok.
ZO se shodlo na tom, že i v tomto případě
bude sjednán pacht na dobu určitou 30 let.
Starosta předložil ZO návrh pacht
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
pacht schválilo a pověřilo starostu uzavřít
pachtovní smlouvu.
Usnesení č. 29/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje pach obecních pozemků v k.ú.
Maršovice, dle předloženého Seznamu
zemědělských pozemků, k provozování
zemědělské
výroby
k
provozování
vinohradnictví, společností VINNÉ SKLEPY
MARŠOVICE v.o.s., Jezeřany-Maršovice 240,
IČ: 25541927.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 30/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje a ukládá starostovi ve věci pachtu
obecních pozemků uzavřít Pachtovní
smlouvu včetně Přílohy, mezi Obcí JezeřanyMaršovice jako propachtovatelem a se
společností VINNÉ SKLEPY MARŠOVICE
v.o.s., Jezeřany-Maršovice 240, IČ: 25541927,
jako pachtýřem, jejímž předmětem je pacht
v Příloze uvedených zemědělských pozemků,
podle požadavků zastupitelstva obce.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 12: Veřejná zakázka
„Rekonstrukce KD – izolace“
Na základě usnesení ZO č. 22/01/2016
dne 25. 02. 2016 bylo uskutečněno
poptávkové řízení ve věci veřejné zakázky
malého rozsahu „Rekonstrukce KD - izolace“,
jejímž předmětem je provedení díla izolace
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obvodového zdiva kulturního domu. Výzva
byla zveřejněna na profilu zadavatele a ÚD ve
dnech 01. 04. 2016 až 21. 04. 2016, kdy bylo
možno podávat nabídky.
ZO
je
předkládána
kompletní
dokumentace veřejné zakázky, včetně všech
zaslaných nabídek. Svou nabídku zaslali dva
zájemci a po posouzení a hodnocení nabídek
lze konstatovat, že nejvýhodnější nabídku
předložila společnost HW - PANTY spol. s r.o.,
Veverské Knínice 2, 66481, IČ: 49975242. Po
konečném rozhodnutí ZO bude vyhotoveno
rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky,
které bude zasláno e-mailem uchazečům.
Vybraný
dodavatel
předložil
nejvýhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou a může s ním být uzavřena smlouva
o dílo. S ohledem na vnitřní dispozici
objektu a jeho vybavení a zároveň případné
možnosti či nutnosti provedení izolace
vnitřního zdiva navazujícího na obvodové
zdivo, by bylo vhodné pod podpisem smlouvy
o dílo, projednat s dodavatelem konkrétní
podmínky provedení díla, popř. realizovat
dodatečné provedení izolace dalšího zdiva.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO schválilo zprávu, návrh smlouvy
a pověřilo starostu jednat s dodavatele
a uzavřít dodatek smlouvy.
Usnesení č. 31/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu „Rekonstrukce KD - izolace“, na
základě Zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek
předložené
starostou,
jako
nejvýhodnější nabídku společnosti HW
- PANTY spol. s r.o., Veverské Knínice 2,
66481, IČ: 49975242.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 32/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu „Rekonstrukce KD - izolace“ návrh
smlouvy o dílo se společností HW - PANTY
spol. s r.o., Veverské Knínice 2, 66481, IČ:
49975242, jejímž předmětem je provedení
díla izolace obvodového zdiva kulturního
domu, za nabídkovou cenu 120.937,– Kč.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 33/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje a ukládá starostovi ve věci projektu
„Rekonstrukce KD - izolace“, před podpisem
smlouvy o dílo, projednat s dodavatelem
konkrétní podmínky provedení díla,
s ohledem na vnitřní dispozici objektu a jeho
vybavení a zároveň prověřit možnost resp.
nutnost provedení izolace vnitřního zdiva
navazujícího na obvodové zdivo.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Usnesení č. 34/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje starostu ve věci projektu
„Rekonstrukce KD - izolace“, po podpisu
smlouvy o dílo a zahájení prací, s ohledem na
termín plnění, pokud se vyskytnou vícepráce,
uzavřít dodatek smlouvy o dílo, ale pouze
v případě pokud případné vícepráce v součtu
s původní cenou zakázky nepřekročí limit ve
výši předpokládané hodnoty této zakázky.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 13: Veřejná zakázka
„Rekonstrukce KD – okna“
Na základě usnesení ZO č. 23/01/2016
dne 25. 02. 2016 bylo uskutečněno
poptávkové řízení ve věci veřejné zakázky
malého rozsahu „Rekonstrukce KD - okna“,
jejímž předmětem je provedení díla výměna
oken a vstupních dveří v kulturním domě.
Výzva byla zveřejněna na profilu zadavatele
a ÚD ve dnech 01. 04. 2016 až 21. 04. 2016,
kdy bylo možno podávat nabídky
ZO
je
předkládána
kompletní
dokumentace veřejné zakázky, včetně všech
zaslaných nabídek. Svou nabídku zaslalo
deset zájemců a po posouzení a hodnocení
nabídek lze konstatovat, že nejvýhodnější
nabídku předložila společnost SEDMA
systém s.r.o., Královopolská 3106/1,
Brno, 61600, IČ: 26274604. Po konečném
rozhodnutí ZO bude vyhotoveno rozhodnutí
o výběru nejvýhodnější nabídky, které bude
zasláno e-mailem uchazečům. Vybraný
dodavatel předložil nejvýhodnější nabídku
s nejnižší nabídkovou cenou a po přesném
zaměření s ním může být uzavřena smlouva
o dílo.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné další stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO schválilo variantu, zprávu
a návrh smlouvy.
Usnesení č. 35/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci projektu „Rekonstrukce
KD - okna“, s na základě Zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek předložené starostou,
variantu plastová okna a plastové dveře.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 36/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu „Rekonstrukce KD - okna“, na
základě Zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek
předložené
starostou,
jako
nejvýhodnější nabídku společnosti SEDMA
systém s.r.o., Královopolská 3106/1, Brno,
61600, IČ: 26274604.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 37/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého

duben - červen

rozsahu „Rekonstrukce KD - okna“ návrh
smlouvy o dílo se společností SEDMA
systém s.r.o., Královopolská 3106/1, Brno,
61600, IČ: 26274604, jejímž předmětem
je provedení díla výměna oken a vstupních
dveří v kulturním domě, za nabídkovou cenu
327.041,34 Kč (resp. 421.819,56 Kč), s tím,
že konečná cena bude stanovena po přesném
zaměření.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 14: Veřejná zakázka
„Rekonstrukce KD – chodníky“
Na základě usnesení ZO č. 24/01/2016
dne 25. 02. 2016 bylo uskutečněno
poptávkové řízení ve věci veřejné zakázky
malého rozsahu „Rekonstrukce KD chodníky“, jejímž předmětem je provedení
díla vybudování nového chodníku a úprava
venkovních prostor před kulturním domem.
Výzva byla zveřejněna na profilu zadavatele
a ÚD ve dnech 01. 04. 2016 až 21. 04. 2016,
kdy bylo možno podávat nabídky.
ZO
je
předkládána
kompletní
dokumentace veřejné zakázky, včetně všech
zaslaných nabídek. Svou nabídku zaslalo pět
zájemců a po posouzení a hodnocení nabídek
lze konstatovat, že nejvýhodnější nabídku
předložila osoba Lukáš Maršalík, Dukelských
bojovníků 2869/147, Znojmo, 67181, IČ:
87692627. Po konečném rozhodnutí ZO
bude vyhotoveno rozhodnutí o výběru
nejvýhodnější nabídky, které bude zasláno
e-mailem uchazečům. Vybraný dodavatel
předložil nejvýhodnější nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou a může s ním být uzavřena
smlouva o dílo.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO schválilo zprávu, návrh smlouvy
a dodatek smlouvy.
Usnesení č. 38/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu „Rekonstrukce KD - chodníky“, na
základě Zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek
předložené
starostou,
jako
nejvýhodnější nabídku osoby Lukáš
Maršalík, Dukelských bojovníků 2869/147,
Znojmo, 67181, IČ: 87692627.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 39/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu „Rekonstrukce KD - chodníky“ návrh
smlouvy o dílo s osobou Lukáš Maršalík,
Dukelských bojovníků 2869/147, Znojmo,
67181, IČ: 87692627, jejímž předmětem je
provedení díla vybudování nového chodníku
a úprava venkovních prostor před kulturním
domem, za nabídkovou cenu 158.958,14 Kč.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

duben - červen

Usnesení č. 40/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje starostu ve věci projektu
„Rekonstrukce KD - chodníky“, po podpisu
smlouvy o dílo a zahájení prací, pokud
se vyskytnou vícepráce, uzavřít dodatek
smlouvy o dílo, ale pouze v případě pokud
případné vícepráce v součtu s původní
cenou zakázky nepřekročí limit ve výši
předpokládané hodnoty této zakázky.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 15: Projekt „IS - II. etapa“
V rozpočtu obce pro rok 2016 jsou
vyčleněny finanční prostředky na výstavbu
inženýrských sítí, ale doposud nebylo možné
projekt dokončit s ohledem na nedořešené
majetkové vztahy k jednomu z pozemků
(směna pozemků s ŘKF Loděnice). Pokud to
bude možné a účelné bude potřeba realizovat
výběrové řízení na zhotovitele stavby, ale
s podmínkou zahájení prací po vydání
stavebního povolení, proto je ZO předkládán
návrh schválit veřejnou zakázku a svěřit
pravomoci ZO starostovi. Pokud pro takový
postup nebudou vhodné podmínky, nebude
veřejná zakázka starostou realizována.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO schválilo veřejnou zakázku
a pověřilo starostu ji realizovat.
Usnesení č. 41/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci projektu „IS – II.
etapa“ veřejnou zakázku malého rozsahu
s vyhlášením, jejímž předmětem je rozšíření
inženýrských sítí v lokalitě „Za kostelem“,
prodloužení dešťové a splaškové kanalizace,
vodovodu, STL plynovodu a veřejného
osvětlení.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 42/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje a ukládá starostovi ve věci
projektu „IS – II. etapa“, realizovat veřejnou
zakázku včetně pravomoci zastupitelstva
obce stanovit předpokládanou hodnotu
veřejné zakázky, text výzvy a seznam přímo
obesílaných dodavatelů a složení hodnotící
komise, podle požadavků zastupitelstva
obce a v souladu s projektovou dokumentací
„Projekční práce IS - II. etapa“, zpracované
projekční kanceláří INGAS s.r.o.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 16: Projekt „Vytápění ZŠ“
Na minulém zasedání bylo ZO
informováno o špatném stavu plynových
kotlů a zajištění vytápění budov ZŠ a MŠ,
s možností dalšího řešení. Při řešení této
situace byla provedena konzultace o možném
řešení a navázána spolupráce s Ing.
Jaroslavem Prokešem, projekční kancelář
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TZB, Brno, Výstaviště 1. Bylo objednáno
zpracování
projektové
dokumentace,
která bude zpracována ve variantě, která
bude vycházet z výpočtu tepelných ztrát
a z pasportu budov základní a mateřské školy,
který byl objednán u společnosti NeoArch
s.r.o., Olešná 8, Blansko. Možné varianty
jsou technická místnost s kotly (výkon kotlů
do 100 kW) nebo kotelna III. Kategorie
(výkon nad 100 kW), za celkovou cenu cca
40.000,– Kč (bez DPH), resp. cca 70.000,–
Kč. Cena pasportu budov bude cca 22.000,–
Kč (bez DPH). Po dokončení projektové
dokumentace bude nutné realizovat výběrové
řízení na dodavatele, aby mohl být schválen
na příštím zasedání a rekonstrukce kotelny
mohla být realizována před novou topnou
sezónou. Proto je ZO předkládán návrh
schválit veřejnou zakázku a svěřit pravomoci
ZO starostovi.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO schválilo veřejnou zakázku
a pověřilo starostu ji realizovat.
Usnesení č. 43/02/2016
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje ve věci projektu
„Vytápění ZŠ“ veřejnou zakázku malého
rozsahu s vyhlášením, jejímž předmětem je
modernizace zdroje tepla, plynových kotlů,
pro základní a mateřskou školu.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 44/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje a ukládá starostovi ve věci
projektu „Vytápění ZŠ“, realizovat veřejnou
zakázku včetně pravomoci zastupitelstva
obce stanovit předpokládanou hodnotu
veřejné zakázky, text výzvy a seznam přímo
obesílaných dodavatelů a složení hodnotící
komise, podle požadavků zastupitelstva
obce a v souladu s projektovou dokumentací
„Modernizace zdroje tepla – ZŠ a MŠ
v Jezeřanech-Maršovicích“, zpracovanou Ing.
Jaroslavem Prokešem, projekční kanceláří
TZB.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 17: Projekt „Územní plán
Jezeřany-Maršovice“
ZO na svém zasedání dne 11. 11. 2015
svým usnesením č. 20/05/2015 schválilo
pořízení Územního plánu obce JezeřanyMaršovice a Žádost obce o pořizování
územního plánu obce, která byla dne
24. 11. 2015 odeslána na Městský úřad
Moravský
Krumlov,
odbor
výstavy
a územního plánování. Dalším krokem je
výběr zpracovatele územního plánu. Nyní
jsou ZO předkládány dokumenty k realizaci
výběrové řízení na zpracovatele územního
plánu. Výzva bude zveřejněna po stanovenou
dobu na ÚD a zároveň na profilu zadavatele
tak, aby na příštím zasedání mohl být vybrán
dodavatel.
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Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO veřejnou zakázku schválilo.
Usnesení č. 45/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci projektu „Územní plán
Jezeřany-Maršovice“ veřejnou zakázku
malého rozsahu s vyhlášením, jejímž
předmětem je zpracování dokumentace
územního plánu obce, v souladu se stavebním
zákonem, jeho prováděcími vyhláškami
a dalšími souvisejícími předpisy.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 46/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje a ukládá starostovi ve věci
projektu „Územní plán Jezeřany-Maršovice“,
realizovat
veřejnou
zakázku
včetně
pravomoci zastupitelstva obce stanovit
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky,
text výzvy a seznam přímo obesílaných
dodavatelů a složení hodnotící komise, podle
požadavků zastupitelstva obce a v souladu
se stavebním zákonem, jeho prováděcími
vyhláškami a dalšími souvisejícími předpisy.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 18: Odpadové hospodářství spolupráce s obcí Vedrovice na zřízení
sběrného dvora
Obec Vedrovice připravuje, ve spolupráci
se společností SITA CZ a.s., výstavbu
sběrného dvora se žádostí o dotaci ze SFŽP.
Bylo by možné tento projekt podpořit
a později sběrný dvůr užívat i občany
naší obce. S ohledem na skutečnost, že
naše obec nemá vytvořeny možnosti pro
samostatnou realizaci obdobného zařízení,
bylo by vhodné spojit síly a podpořit tento
projekt a dohodnout se na spolupráci při jeho
využívání.
V rámci diskuse byly vzneseny dotazy
na možnou spolupráci s obcí Loděnice.
Starosta uvedl, že nemá informaci, že by obec
Loděnice tuto problematiku řešila.
Starosta navrhl spolupráci schválit. Před
hlasováním byla dána možnost členům ZO
a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
spolupráci schválilo.
Usnesení č. 47/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje dohodu o spolupráci s Obcí
Vedrovice při využívání plánovaného
sběrného střediska odpadů v obci Vedrovice.
Hlasování:
7 pro – 2 (RP, JS) proti – 0 se zdrželo
Ad. 19: Rozpočtová opatření č. 2/2016
a č. 3/2016
Rozpočtová opatření upravují některé
příjmy a výdaje v rozpočtu obce 2016,
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s ohledem na aktuální potřeby ve financování
obce a usnesení přijatá ZO. Rozpočtové
opatření č. 2/2016, provedené starostou
ke dni 31. 03. 2016, upravuje proúčtování
(realizováno jak na straně výdajů tak na straně
příjmů) DPPOzO (daň z příjmu právnických
osob za obec) ve výši 56.500,– Kč. Ve výdajích
se jedná o poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 500,– Kč po předložení dokladu
o úhradě provedení kontroly kanalizační
přípojky, která byla realizována v roce 2015,
ale doklad byl předložen až nyní (v RO č.
3/2016 je poskytnut ještě jeden příspěvek).
Rozpočtové opatření č. 3/2016, upravuje
v příjmech opět navýšení příjmů z prodeje
knihy (na 2.000,– Kč), poplatek za hrobové
místo (na 500,– Kč), prodej obecních pozemků
(na 6.500,– Kč), celkem o 5.500,– Kč. Ve
výdajích se jedná zejména o přerozdělení
výdajů na obecní kanalizační přípojky ze
školství (kde byly zaúčtovány první faktury
za realizaci), na bytové hospodářství na
financování vodovodní přípojky pro byty
a 100.000,– na dotace z rozpočtu obce, než
dojde ke schválení žádostí, ale schválené
dotace budou přeúčtovány již v rámci tohoto
RO. Dále o 5.000,– Kč byly navýšeny výdaje
na služby IT
Starosta předložil ZO jednotlivá
rozpočtová opatření a navrhl je 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 rozpočtová
opatření schválilo.
Usnesení č. 48/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2016,
které provedl starosta ke dni 31. 03. 2016.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 49/02/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2016.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 20: Diskuse
V diskusi zaznělo:
JS požádal o možné nabělení zvonice
v Maršovicích.
Ad. 21: Ukončení
Starosta
poděkoval
členům
ZO
a přítomným občanům za účast a ukončil
zasedání v 22:35 hod.
Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Petr Eckl v.r.
Radek Šles v.r.
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ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 03/2016
konaného dne 30. 05. 2016
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva
obce (dále jen „ZO“) v 18:00 hod. Přivítal členy
ZO a přítomné spoluobčany a konstatoval,
že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno,
v souladu s § 92 a § 93 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů. Informace o místě, době
a navrženém programu zasedání ZO byla
zveřejněna, v souladu s obecním zřízením, na
úřední desce obecního úřadu od 19. 04. 2016,
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 většiny členů ZO a podle § 92
odst. 3 obecního zřízení je zasedání ZO
usnášeníschopné. Je přítomno 8 členů ZO.
Omluven je RP 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. 01: Zahájení (program, určení
zapisovatele a ověřovatelů, námitky proti
zápisu)
Starosta seznámil ZO s programem
zasedání ZO a navrhl ho doplnit o bod 06.
Žádosti občanů a organizací:
06. Žádosti občanů a organizací
a) Jan Urbánek a Sylvie Urbánková, Žádost o odkoupení části pozemku,
b) Pavel Procházka, Žádost o uzavření
směnné smlouvy,
c) Jan Ulreich, Žádost o odkup části pozemku v k.ú. Maršovice,
d) Markéta Šťastná, Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1190/15 k.ú.
Jezeřany
Před hlasováním o doplněném programu
byla dána možnost členům ZO a přítomným
občanům sdělit své stanovisko:
JS se vyjádřil proti zařazení tohoto bodu
06 do programu, jelikož tento bod nebyl
součástí zveřejněného programu. Občané
by měli mít možnost vědět, že tento bod
bude součástí jednání a měli by mít možnost
se vyjádřit ještě před schválením záměru
nakládat s obecním majetkem.
Starosta uvedl, že se jedná pouze
o žádosti a k případnému schválení záměru
se mohou občané vyjádřit v průběhu jeho
zveřejnění a až do případného rozhodnutí.
Navržení doplnění programu je v souladu
s Jednacím řádem zastupitelstva obce.
Stanovisko zařadit bod na program
zasedání ZO mělo 5 členů ZO, proti byli 3.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
doplněný program schválilo.
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Usnesení č. 01/03/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje program Zasedání Zastupitelstva
obce Jezeřany-Maršovice č. 03/2016
1. Zahájení (program, určení zapisovatele
a ověřovatelů, námitky proti zápisu)
2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
3. Zpráva o činnosti (starosta, předsedové
výborů)
4. Splašková kanalizace - změna rozhodnutí
o poskytnutí dotace
5. Rozpočtové opatření č. 4/2016
6. Žádosti občanů a organizací
a) Jan Urbánek a Sylvie Urbánková, Žádost o odkoupení části pozemku,
b) Pavel Procházka, Žádost o uzavření
směnné smlouvy,
c) Jan Ulreich, Žádost o odkup části pozemku v k.ú. Maršovice,
d) Markéta Šťastná, Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1190/15 k.ú.
Jezeřany
7. Diskuse
8. Ukončení
Hlasování:
6 (PE, SH, BS, PS, MU, RŠ)pro – 2 (JS,
MH) proti – 0 se zdrželo
Starosta konstatoval, že zápis a výpis
usnesení z minulého zasedání ZO byly
vyvěšeny na úřední desce ve dnech od
06. 05. 2016 do 20. 05. 2016. Členové ZO
neměli vůči zápisu žádné námitky.
Jako zapisovatele starosta určil BS a jako
ověřovatele navrhl SH a JS.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO ověřovatele schválilo.
Usnesení č. 02/03/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č.
03/2016 Mgr. Svatavu Hájkovou a Ing. Jana
Slavíka.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 02: Kontrola plnění usnesení
z minulých zasedání zastupitelstva obce
Starosta uvedl zprávu o plnění usnesení
z minulých zasedání zastupitelstva obce:
Směna pozemků s Římskokatolickou
farností Loděnice
(Usnesení č. 03/02/2016)
Záměr obce směnit uvedené pozemky byl
řádně schválen usnesením ZO č. 03/02/2016
ze dne 27. 04. 2016 a byl vyvěšen na úřední
desce ve dnech 05. 05. 2016 až 23. 05. 2016.
Žádní zájemci, občané se nevyjádřili ani
nepředložili svoje nabídky. Směnu bude
možno realizovat dle schváleného záměru.
Byl vypracován geometrický plán, kdy
z části pozemku p.č. 1216/179 byli vyčleněny
dva pozemky p.č. 1216/197 o výměře 64
m2 a p.č. 1216/198 o výměře 274 m2, které
budou směněny za obecní pozemky (orná
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půda) p.č. 2438/10 (6.208 m2), p.č. 2438/11
(1.080 m2), p.č. 2438/12 (622 m2) a v k.ú.
Jezeřany, za předpokladu že obec uhradí
veškeré náklady spojené se směnou – tedy
vypracování geometrického plánu, souhlas
stavebního úřadu s rozdělením pozemku,
správní poplatek za návrh na vklad do KN,
daň z nabytí nemovitých věcí za oba převody
(popř. znalecký posudek na pozemky, pokud
by ho FÚ vyžadoval).
Starosta ZO navrhl schválit uvedenou
směnu a pověřit starostu podpisem směnné
smlouvy za uvedených podmínek.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO směnu schválilo
a pověřilo starostu k podepsání smlouvy.
Usnesení č. 03/03/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje směnu obecních pozemků p.č.
2438/10 o výměře 6.208 m2, p.č. 2438/11
o výměře 1.080 m2 a p.č. 2438/12 o výměře
622 m2, všechny orná půda, v k.ú. Jezeřany za
pozemky p.č. 1216/197 o výměře 64 m2 a p.č.
1216/198 o výměře 274 m2, vyčleněných
z p.č. 1216/179, orná půda, v k.ú. Jezeřany
s Římskokatolickou farností Loděnice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 04/03/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje a ukládá starostovi podepsat
Směnou smlouvu mezi Obcí JezeřanyMaršovice a Římskokatolickou farností
Loděnice, jejímž předmětem bude směna
obecních pozemků p.č. 2438/10, p.č. 2438/11
a 2438/12 za pozemky p.č. 1216/197 a p.č.
1216/198 a učinit všechny potřebné kroky
k realizaci uvedené směny za schválených
podmínek.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Obecní byt
(Usnesení č. 04 a 05/02/2016)
Byla provedeno prohlídka bytu s novým
nájemcem a po vzájemné dohodě byly
dohodnuty drobné úpravy, které si nájemce
bude realizovat na svoje náklady. ZO je
předkládán návrh nájemní smlouvy, který
bude s nájemcem podepsán k 01. 06. 2016
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo věc na
vědomí.
Účetní závěrky a Závěrečný úče
(Usnesení č. 08, 09 a 10/02/2016)
Protokoly o schválení účetní závěrky
budou prostřednictví krajského úřadu
vloženy
do
informačního
systému
ministerstva financí.
Informace o schválení Závěrečného účtu
spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření byla dne 05. 05. 2016,
v souladu s ustanovením § 12 odst. 2
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
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hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů, zaslána na Krajský úřad
Jihomoravského kraje.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo věc na
vědomí.
Dotace z rozpočtu obce
(Usnesení č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
a 19/02/2016)
Dne 09. 05. 2016 byly žadatelé písemné
vyrozuměni o poskytnutí finanční dotace
z rozpočtu obce, Český svaz chovatelů
základní organizace Jezeřany-Maršovice byl
písemně vyzván k doplnění žádosti (doposud
nebylo doplnění předloženo). Postupně jsou
uzavírány smlouvy s jednotlivými žadateli
a převáděny na účet či vypláceny jednotlivé
částky.
V souladu s ustanoveními zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a příslušných
ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a obecní Směrnicí č. 1/2015 - Zásady
poskytování dotace z rozpočtu obce JezeřanyMaršovice, byl na úřední desce zveřejněn
Seznam poskytnutých dotací z rozpočtu obce
pro rok 2016. V souladu s ustanovením § 10d
odst.1 (Poskytovatel, s výjimkou svazku obcí,
zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace nebo návratné finanční výpomoci
a její dodatky na své úřední desce způsobem
umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode
dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace nebo návratné finanční výpomoci
do výše 50.000,– Kč se nezveřejňuje; pokud
uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě
bude dotace nebo návratná finanční výpomoc
zvýšena nad 50.000,– Kč, poskytovatel
zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek
na své úřední desce způsobem umožňujícím
dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření
dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně
dodatků musí být zveřejněna nejméně po
dobu 3 let ode dne zveřejnění), byla na úřední
desce zveřejněna smlouva s Tělovýchovnou
jednotou Jezeřany-Maršovice, z.s.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo věc na
vědomí.
Pacht obecních pozemků
(Usnesení č. 25, 26, 27, 28, 29
a 30/02/2016)
V souladu s uvedenými usneseními byly
uzavřeny Pachtovní smlouvy, které jsou
spolu s Přílohami, ve kterých jsou uvedeny
propachtované pozemky, předkládány ZO.
Pacht za pachtovní rok činí dle smlouvy
u společnosti AGROSPOL spol. s r.o. 88.499,–
Kč, u Ing. Zdeňka Formana 20.717,– Kč
a u společnosti Vinné sklepy Maršovice v.o.s.
3.331,– Kč.
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ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo věc na
vědomí.
Rekonstrukce KD
(Usnesení č. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39 a 40/02/2016)
Ve věci akce „Rekonstrukce KD – izolace“
byla dne 05. 05. 2016 podepsána Smlouva
o dílo a dne 06. 05. 2016 byly započaty
práce. Již při práci na obvodovém zdivu
uliční části se vyskytly technické problémy
a proto poté co zhotovitel provedl prohlídku
místa plnění, stanovil detailně technologický
postup provádění díla, který se liší od
původně plánovaného (podřezání zdiva
řetězovou pilou) a zhotovitelem naceněného
technologického způsobu provádění díla,
a dále vzhledem k tomu, že se změna
technologického způsobu provedení díla
(podřezání zdiva řetězovou pilou a vkládání
tvrzených nerezových desek) odrazila i na
celkové ceně díla, došlo k jednání a po
vzájemné dohodě byl dne 09. 05. 2016
uzavřen Dodatek č. 1 smlouvy o dílo.
Cena díla tak byla stanovena na 180.290,–
Kč včetně DPH, což nepřekročilo limit
stanovený ZO. Po skončení prací byl sepsán
předávací protokol a provedeno zaměření
skutečného provedení a výsledná cena pak
činila 178.450,– Kč.
Na
základě
dalšího
jednání
s dodavatelem starosta realizoval veřejnou
zakázku s výběrem, jejímž předmětem bylo
provedení izolace vnitřního zdiva v KD.
Byla vybrána a následně tuto zakázku
realizovala společnost HW-PANTY spol.
s r.o. za nabídkovou cenu 71.540,– Kč.
Dne 10. 05. 2016 byla podepsána smlouva
o dílo. Tyto práce navazovaly na práce na
obvodovém zdivu a k jejich předání došlo
zároveň dne 12. 05. 2016. Konečná cena
za izolaci vnitřního zdiva činila nakonec
70.381,– Kč.
Ve věci akce „Rekonstrukce KD – okna“
bylo dne 04. 05. 2016 provedeno přesné
zaměření oken a vybraným dodavatelem
vypracoval novou nabídku. Nová cena tak
činí 310.953,– Kč (nabídková cena byla
327.041,– Kč). Dne 20. 05. 2016 byla
podepsána Smlouva o dílo se společností
SEDMA systém s.r.o. Realizace by měla být
provedena od 15. 07. 2016 do 01. 08. 2016.
Smlouva o dílo, ve věci „Rekonstrukce
KD – chodníky“, se zhotovitelem Lukáš
Maršalík, byla podepsána 18. 05. 2016.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo věc na
vědomí.
Odpadové hospodářství
(Usnesení č. 47/02/2016)
Byla prověřena možnost spolupráce s obcí
Loděnice. Dle sdělení starosty obce Loděnice
neuvažují o spolupráci v této oblasti. Možná
si zřídí malé sběrné středisko na dvoře OÚ,
ale pouze pro občany obce Loděnice.
ZO a přítomným občanům byla dána
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možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo věc na
vědomí.
Ad 03. Zpráva o činnosti (starosta,
předsedové výborů)
Starosta uvedl zprávu za období od
28. 04. 2015 do 30. 05. 2016:
Účast na jednáních
12. 05. 2016 a 13. 05. 2016,
Právní konference SMO ČR, Brno
Konference o právní odpovědnosti
představitelů obcí a samotných obcí, zadávání
veřejných zakázek, správní řízení apod.
Zástavba „U potůčku“
S ohledem na možnost realizace výstavby
rodinných domků v lokalitě „Horní loučky“,
kdy je tato lokalita územním plánem obce
a územní studií „Zástavba u potůčku,
Jezeřany-Maršovice“ určena pro obytnou
zástavbu, by bylo vhodné oslovit vlastníky
dotčených pozemků (alespoň v základní
variantě – v proluce mezi stávajícími RD)
ohledně výše uvedeného, zjistit jejich
představy a hledat vhodné a přijatelné řešení.
Jedná se celkem o 15 pozemků o výměře
27.162 m2, patřících 24 vlastníkům.
Starosta navrhl oslovit vlastníky
pozemků. Před hlasováním byla dána
možnost členům ZO a přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Proběhla diskuse
ohledně možností jak postupovat při
přípravě realizace možné budoucí výstavby
rodinných domů v této lokalitě. Členy ZO
nebyly podány žádné návrhy. ZO uložilo
starostovi oslovit vlastníky.
Usnesení č. 05/03/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi oslovit vlastníky pozemků
ohledně projednání Územní studie „Zástavba
u potůčku, Jezeřany-Maršovice“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Technická poznámka:
V 19:00 hod. se dostavil RP, počet
přítomných členů ZO je 9.
Ad. 04: Splašková kanalizace - změna
rozhodnutí o poskytnutí dotace
Ve
věci
„Jezeřany-Maršovice
kanalizace“, bylo ZO na minulém zasedání
informováno ohledně žádostí o posunutí
termínu pro závěrečné vyhodnocení akce
a ohledně možnosti navýšení podpory
z důvodu provedené změny prognózy
vývoje stočného ve finanční analýze k výše
uvedenému projektu. Jedná se navýšení
dotace ze SR o 228.903,– Kč, dotace od SFŽP
13.465,– Kč a půjčka od SFŽP o 13.465,– Kč.
SFŽP
posoudil
uvedené
žádosti
a vyhověl jim. Proto jsou ZO předkládána
pozměněné (Změna č. 1 a č. 2) Rozhodnutí
MŽP o poskytnutí dotace na akci „JezeřanyMaršovice - kanalizace“, identifikační číslo
EDS 115D112000882 a změna Přílohy
č. 2 - Technická a finanční příloha. Dále
je ZO předkládán Dodatek č. 1 smlouvy
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o poskytnutí podpory, týkající se prodloužení
termínu
pro
předložení
podkladů
k závěrečnému vyhodnocení akce a Dodatek
č. 2 smlouvy, týkající se navýšení dotace,
výše zápůjčky a dotace ze státního rozpočtu.
Zároveň i Zástavní smlouvu č. 09047871 Z2.
Schválením a následným podpisem
uvedených dokumentů budou splněny
všechny předpoklady pro čerpání navýšené
dotace na stavbu splaškové kanalizace
Starosta navrhl předložené dokumenty
schválit. Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy. ZO změny ROPD, Dodatky smlouvy
a Zástavní smlouvu schválilo.
Usnesení č. 06/03/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Změnu č. 1 a č. 2 Rozhodnutí
MŽP o poskytnutí dotace na akci „JezeřanyMaršovice - kanalizace“, identifikační číslo
EDS 115D112000882, včetně jeho příloh.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 07/03/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č.
09047871 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu životního prostředí
mezi Státním fondem životního prostředí
České republiky a Obcí Jezeřany-Maršovice,
jejímž předmětem je prodloužení termínu
pro předložení podkladů k závěrečnému
vyhodnocení akce do 30. 04. 2016, na akci
„Jezeřany-Maršovice - kanalizace“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 08/03/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě č.
09047871 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu životního prostředí
mezi Státním fondem životního prostředí
České republiky a Obcí Jezeřany-Maršovice,
jejímž předmětem je změna výše dotace,
výše zápůjčky a dotace ze státního rozpočtu
a zároveň výše celkových způsobilých výdajů
a celkových způsobilých veřejných výdajů, na
akci „Jezeřany-Maršovice - kanalizace“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 09/03/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Zástavní smlouvu č. 09047871 –
Z2, mezi Státním fondem životního prostředí
České republiky a Obcí Jezeřany-Maršovice,
jejímž předmětem je zástava stavby č.p. 63,
na pozemku p.č. st. 111, v k.ú. Jezeřany, za
účelem zajištění všech pohledávek, které
vznikly či v budoucnu vzniknou podle
Smlouvy č. 09047871 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR na
akci „Jezeřany-Maršovice - kanalizace“.
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Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 10/03/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje a ukládá starostovi podepsat
změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
Dodatky č. 1 a č. 2 ke smlouvě o poskytnutí
podpory a učinit všechny potřebné kroky
k čerpání navýšené dotace na akci „JezeřanyMaršovice - kanalizace“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Starosta podal ZO bližší informaci
ohledně zahloubení stoky splaškové
kanalizace na státní silnici u kostela.
V následné diskusi zazněly ze strany ZO
další připomínky a proto starosta uvedl, že
do příštího zasedání ZO předloží písemnou
zprávu včetně příslušné dokumentace.
Ad. 5: Rozpočtové opatření č. 4/2016
Rozpočtové opatření upravují příjmy
a výdaje v rozpočtu obce 2016, s ohledem
na aktuální potřeby ve financování obce
a usnesení přijatá ZO.
V případě Rozpočtového opatření
č. 4/2016 se jedná o navýšení příjmů
z poskytovaných služeb občanům o 200,–
Kč, ve výdajích se jedná o snížení rezervy
ve školství a zároveň výdajů na pořízení
pasportu budov ZŠ a MŠ (22.000,– Kč)
a úpravu členského příspěvku pro DSO
Moravskokrumlovsko o 200,– Kč na 23.200,–
Kč.
Starosta předložil ZO rozpočtové
opatření a navrhl je 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 rozpočtové
opatření schválilo.
Usnesení č. 11/03/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2016.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 6: Žádosti občanů a organizací
a) Jan Urbánek a Sylvie Urbánková,
Žádost o odkoupení části pozemku
Žadatelé žádají o prodej tři části pozemku
p.č. 1491/4, ostatní plocha, o výměře
cca 85 m2 (pozemek nad a před stavbou
stávající garáže) 50 m2 (výstavba pergoly
na vydlážděné ploše původním majitelem)
a pozemek a 200 m2 (vybudování zahrady),
v k.ú. Jezeřany.
ZO se seznámilo se žádostí a požaduje její
upřesnění s tím, že tento bod bude projednán
na příštím zasedání ZO.
b) Pavel
Procházka,
Žádost
o uzavření směnné smlouvy
Žadatel žádá o směnu pozemku p.č.
1492/1 (před digitalizací k.ú. PK 1492)
v k.ú. Maršovice, který směnil s obcí v roce
2007 v dobré víře a omylu, že se jedná
o rovnocenný pozemek za jeho pozemek pod
fotbalovým hřištěm PK 1461 (po digitalizaci
p.č. 1459/22 - 434 m2 a p.č. 1459/25 - 1407
m2). Bohužel se jedná o lesní cestu.
Starosta uvedl, že ke směně by byly
vhodné dva pozemky p.č. 949/159, orná
půda, o výměře 388 m2 a p.č. 949/160, orná
půda, o výměře 1317 m2, v k.ú. Maršovice
a navrhl žádosti vyhovět a záměr směny
schválit.
ZO se seznámilo se žádostí a požaduje její
upřesnění s tím, že tento bod bude projednán
na příštím zasedání ZO.
c)
Jan Ulreich, Žádost o odkup části
pozemku v k.ú. Maršovice
Žadatel žádá o prodej pozemku p.č.
912/67, lesní pozemek, o výměře 1223 m2,
p.č. 912/68, lesní pozemek, o výměře 738 m2
a část pozemku p.č. 1493, ostatní plocha cca
432 m2, všechny v k.ú. Maršovice, za účelem
vybudování retenční nádrže.
ZO se seznámilo se žádostí a rozvinula se
diskuse ohledně záměru žadatele. JS uvedl,
že by bylo vhodné, aby žadatel blíže seznámil
ZO se zamýšleným projektem. Dále se
diskutovalo o případném prodeji pozemků,
popř. o jejich dlouhodobém pronájmu. Proti
prodeji se vyjádřili někteří členové ZO. Bod

bude projednán, poté co ZO obdrží bližší
informaci o projektu, na příštím zasedání
ZO.
d) Markéta
Šťastná,
Žádost
o odkoupení části pozemku p.č. 1190/15
k.ú. Jezeřany
Žadatelka žádá o prodej části pozemku
p.č. 1190/15, ostatní plocha, o výměře cca
64 m2, v k.ú. Jezeřany, za účelem výstavby
garáže.
ZO se seznámilo se žádostí a požaduje její
upřesnění s tím, že tento bod bude projednán
na příštím zasedání ZO. Z řad občanů bylo
upozorněno na skutečnost, že někde v těchto
místech se nachází šachta vodovodních
přípojek pro některé objekty v průmyslové
zóně.
Ad. 7: Diskuse
V diskusi zaznělo:
Pan Pavel Musil se dotázal, zda
pokročila možnost opravy komunikace
v průmyslové zóně s tím, že její stav je
pořád ve značně špatném stavu. Navrhl, že
prověří u odborníka možnosti řešení opravy
komunikace.
Starosta uvedl, že tento problém již
byl diskutován dříve. Obec není majitelem
všech pozemků pod touto komunikací, ale
osloví vlastníky dotčených pozemků ohledně
možného odkupu. Finanční spoluúčast obce
na opravách je možná.
Ad. 8: Ukončení
Starosta uvedl, že příští zasedání ZO se
uskuteční ve středu 29. 06. 2016, poděkoval
členům ZO a přítomným občanům za účast
a ukončil zasedání ve 20:45 hod.
Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Svatava Hájková v.r.
Ing. Jan Slavík v.r.

Kdo to ťuká na vrátka? Prázdninová pohádka…
20. dubna nás opět po roce navštívily pracovnice
Národního parku Podyjí s environmentálním programem
ochrany životního prostředí a hned za týden za námi přijel
pan Hrdlička s hudebním programem s písničkami z pohádek
a s ukázkou výroby kytary. Všichni jsme si s ním zazpívali
a zatancovali od nejmenších školáčků až po nejstarší ze školy.
Letos o den dřív se k nám vrátili čarodějové a čarodějnice
a zastavili se u nás před školkou a školou na své dlouhé pouti.
Splnili si své úkoly, dostali sladké odměny, opekli si buřtíky
a opět se vydali na další roční pouť.
4. května nám počasí moc nepřálo, a tak bylo dopravní
mobilní hřiště z projektu „Dopravní výchova“ nainstalováno
na chodbách základní školy. Děti z MŠ i žáci ZŠ si připomínali,
jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu, vyzkoušeli si
jízdu v autíčkách a na čtyřkolkách podle pravidel silničního

A my všichni už se na tu prázdninovou pohádku těšíme.
A co v ní zažijeme? To právě ještě nevíme, ale je to jen na nás,
jak si ji celou užijeme. Ale než se do ní opravdu vypravíme, ještě
si povíme, co se dělo u nás ve škole od posledního zpravodaje.
Rozloučili jsme se před finálovými boji velikonočního turnaje.
Poslední den před velikonočními prázdninami vládla všude
sportovní nálada a bojovalo se ze všech sil v přehazované,
vybíjené, florbalu a také ve stolním tenisu. Po velkých
vítězstvích, ale také malých prohrách jsme se rozešli užívat si
velikonočních svátků.
6. dubna se ve škole uskutečnil preventivní program týmu
centra prevence „Podané ruce“ s názvem „Nekonečný příběh“
s tématem závislosti na médiích, což začíná být v současné
době docela velký problém i u tak malých dětí, jako jsou naši
školáci.
duben - červen
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provozu a někteří si vyzkoušeli i role policistů. Všichni byli
z tohoto programu nadšeni. Hned druhý den jeli z MŠ i ZŠ na
divadelní představení do Mor. Krumlova s názvem „Kamarádi
na hradě“. Ve čtvrtek 19. května navštívili žáci 1. a 2. ročníku
v rámci projektu „Knížka pro prvňáčka“ a „Škola naruby“
Městskou knihovnu v Mor. Krumlově a v projektu „Dětská
etiketa hravě“ si upevňovali pravidla slušného chování.

V sobotu 21. Května se naše dívky z tanečního kroužku
zúčastnily taneční soutěže v Miroslavi a získaly diplom za
nejlepší týmový výkon. 31. května se konal další ročník
„Kuličkiády“ - soutěže se vším, co je kulaté. A to už byl 1. červen
a „Den dětí“ jsme oslavili s návštěvou z divokého západu. Pan
kovboj nám ukázal práci s lasem, práskání bičem i výbavu
kovbojů a všichni si mohli toto umění vyzkoušet. Pro školkáčky
se ještě proměnil v klauna, se kterým si zatancovali a dostali
i spolu se školáky krásné předměty vytvořené z dlouhých
nafukovacích balónků. Oslava dne dětí pokračovala ještě
velkým nedělním odpolednem 5. června s názvem „Sejdeme se
na Safari“, kde si děti prošly stanovišti se zvířátky, na kterých
pomáhali zástupci všech složek obce.

6. června navštívili žáci 3. – 5. ročníku anglické představení
v Mor. Krumlově s prohlídkou výstavy vláčků v Knížecím
domě.
7. června jsme se zúčastnili tradiční olympiády
malotřídních škol, která se tentokrát konala ve Vedrovicích.
Získali jsme 5 medailí z toho 2 zlaté, 1 stříbrnou a 2 bronzové.
A protože je nás málo a každý mohl soutěžit jen ve dvou
disciplínách, sportovali skoro všichni. V celkovém umístění
škol jsme byli opět na 5. místě. 13. června přijeli pracovníci
Městské knihovny a kulturního střediska v Mor. Krumlově
s panem králem Abecedou pasovat naše prvňáčky na malé
čtenáře a vyhodnotit nejlepšího čtenáře z 2. ročníku v rámci již
zmíněného projektu. Dostali pěknou knížku a od paní učitelky
dostali naši malí čtenáři velkou perníkovou školu se svým
jménem a titulem „Malý čtenář“ a „Nejlepší čtenářka“.
14. června jsme jeli opět ochutnat jahody na jahodovou
plantáž do Bratčic a 21. června jsme se vydali na společný
školní výlet na Macochu. Elektrickým vláčkem jsme dojeli
k Punkevním jeskyním, plavili se na loďkách po řece Punkvě,
prohlédli si krásnou krápníkovou výzdobu, lanovka s námi
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic
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vyjela na vrchol propasti Macocha, kde jsme si dali výbornou
svíčkovou, prohlédli si propast z obou můstků a opět se
lanovkou a vláčkem vrátili ke Skalnímu mlýnu. A protože
i počasí nám přálo, výlet se opravdu vydařil. Hned druhý
den nás reprezentovali naši malí matematici na matematické
olympiádě „Lískulka“ ve Vedrovicích. I tentokrát si naši malí
počtáři vedli v konkurenci 16 i velkých škol jako bylo Znojmo,
Moravský Krumlov, Miroslav, Olbramovice, Prosiměřice,
Vémyslice a další velice dobře. V každé kategorii bylo
průměrně 20 počtářů a my jsme získali 3., 6., 9., 10., dvě
11., 13. a 15. místo. Na to, že vybíráme vždy z velmi malého
počtu v jednotlivých ročnících, to byl velmi pěkný výsledek. Ve
stejný den se konalo ve školce rozloučení s předškoláky s jejich
vystoupením a posezením u táboráku a ještě se byli podívat do
místních firem. A co nás ještě čeká?
V pondělí 27. června velký preventivně bezpečnostní den
s názvem „Prázdninové rady aneb jak bezpečně prožít léto“,
který pro nás pro všechny připravil SDH Jezeřany-Maršovice.

28. se bude konat další ročník „Olympiády naruby“.
Tentokrát ho budeme pořádat pro nás a ZŠ Vedrovice.
A už jsme se ocitli na úplném konci školního roku. Ještě
odevzdáme staré učebnice, dostaneme nové, rozloučíme se
s našimi páťáky, vyhodnotíme sběr léčivých bylin, společně
ukončíme školní rok 2015 – 2016 a to hlavní – všichni školáci
dostanou vysvědčení. Potom už si jen popřejeme krásné
prázdniny a dovolenou a budeme si prožívat tu očekávanou
prázdninovou pohádku. Tak ať si ji všichni užijete s námi!
Na úplný závěr školního roku bych chtěla touto cestou
poděkovat všem, kteří škole pomáhají, podporují ji a věří. Všem
paním učitelkám za obětavou práci s dětmi nejen v rámci své
pracovní náplně, ale i ve svém volném čase, paním kuchařkám
za to, že nám moc chutná a paním uklízečkám za pěkné a čisté
prostředí. Užijte si všichni také tu zaslouženou prázdninovou
pohádku a v novém školním roce 2016 – 2017 na shledanou!
Mgr. Květoslava Bílová, ředitelka školy

duben - červen
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Červen – měsíc myslivosti
U příležitosti měsíce myslivosti uspořádal Myslivecký
spolek SOBOTKA Jezeřany-Maršovice v sobotu 18. 6. 2016
na Myslivecké chatě a střelnici 25.ročník střelecké
soutěže,Bažant na Sobotce“ a střelby pro zájemce z řad
občanů Jezeřan-Maršovic. Tohoto jubilejního ročníku se
zúčastnilo 26 myslivců ze sousedních mysliveckých spolků
a našich myslivců. Vítězem se stal Pavel Šlapanský z Nové
Vsi.
Po ukončení soutěže si mohli zájemci z naší obce,
kteří nevlastní zbrojní průkaz, zastřílet pod dohledem
instruktorů na asfaltové terče. Pro účastníky bylo připraveno
občerstvení, maso na kotlíku a protože bylo slunečno
a horko, bylo zajištěno dostatečné množství nápojů.
Akce se zdařila, počasí nám přálo a účastníci se pobavili.
Jediné, co bychom si přáli, aby občané přišli mezi nás
myslivce ve větším počtu.

V neděli 19. 6. 2016 Myslivecký spolek organizoval
v odpoledních hodinách,Den dětí“ na Sobotce. Zúčastnilo
se jej asi 40 dětí od nejmenších v doprovodu rodičů až po
15leté. Den dětí byl organizován formou soutěže, kde byl
hlavní důraz kladen na znalosti přírody a na dovednostech
jako je střelba ze vzduchovky pro starší děti, házení šipek,
kroužků, v kuželkách apod. Soutěžilo se ve dvou kategoriích:
A – do 9 roků a B – nad 9 roků. Díky hodnotitelské porotě
v čele s ředitelkou ZŠ paní Květou Bílovou, bylo provedeno
vyhodnocení v jednotlivých kategoriích. Soutěž starších dětí
vyhrál Vilém Eckl a mladších Josef Řezníček. Vítězové i ti,
kteří se umístili na 2 s 3 místě obdrželi medaile a diplomy.
Všechny děti byly potom odměněny věcnými dary.
Po vyhodnocení si děti mohly opéci špekáčky samy, nebo
s pomocí rodičů a pro rodiče bylo připraveno pečené maso
na pánvi. A pro všechny bylo zajištěno dostatečné množství
nápojů.
duben - červen
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4.

RAFK

26

14

2

10

69:52

44

5.

TJ Rajhradice

26

13

3

10

61:45

42

6.

TJ Tatran Šatov

26

12

4

10

47:49

40

7.

TJ TATRAN Kohoutovice

26

10

9

7

56:49

39

8.

TJ Horní Kounice

26

10

4

12

49:47

34

9.

SK Újezd u Brna

26

8

8

10

47:53

32

10.

TJ Sokol Blížkovice

26

9

5

12

47:56

32

11.

SK Chvalovice

26

7

6

13

26:47

27

12.

TJ Jezeřany-Maršovice

26

6

4

16

39:60

22

13.

SK Moutnice

26

6

3

17

34:68

21

14.

LOKOMOTIVA Horní
Heršpice

26

5

6

15

42:77

21

„A“ – nejlepší střelci branek

Díky obci a sponzorům, zejména společnosti AGROSPOL,
jsme mohli vytvořit podmínky tak, aby děti byly spokojené
a už se těšily na Den dětí v příštím roce.
Jiří Musil, předseda MS SOBOTKA

celkem

Milan Šles

11

Jakub Popela

7

Michal Novotný

5

BÉČKO
„B“ ve své třídě odehrálo lepší i horší zápasy a přestože
(hlavně na jaře) nemohli moc počítat s pomocí hráčů áčka,
hráli až do posledních chvil o medaile.

TJ Jezeřany-Maršovice sezóna 2015/2016

Konečná tabulka - IV. B třída, skupina B

V sezóně 2015/2016 v TJ Jezeřany-Maršovice působila
čtyři fotbalová družstva. Hráči „A“ mužstva hráli třetí sezónu
v krajské soutěži (I.B třída, sk. B), v okresní soutěži startovalo
„B“ mužstvo (IV.B třída, sk. B) a naši nejmladší startovali
v okresní soutěži žáků a družstvo přípravky v okresní soutěži
přípravek skupina C.
ÁČKO
„A“ prožilo výsledkově velmi špatný podzim, pouze 6 bodů
(1 vítězství a 3 remízy). To poznamenalo i jarní část soutěže,
ve které však mužstvo ukázalo svoji sílu a dokázalo nejen samo
sobě, ale i svým fanouškům, že fotbal hrát umí. Svou bojovností
se do posledních zápasů porvalo o udržení v krajské soutěži.
Sestupová matematika v letošním ročníku určila sestup nejen
pro poslední dvě mužstva, ale i pro mužstvo na 12.místě
s nejmenší počtem bodů, což znamená, že po třech letech,
sestupuje „A“ do okresního přeboru. Za tři roky účinkování
v krajské soutěži patří týmu poděkování. Přejeme mužstvu
hodně úspěchů v okresní soutěži, ať hráči svými výkony přináší
radost nejen sobě, ale i svým věrným fanouškům.

Poř.

Tým

Záp

V

R

P

Skóre

Body

1.

Sokol Přímětice

26

20

3

3

81:35

63

2.

TJ Sokol Pohořelice

26

16

3

7

55:32

51

3.

SK Tuřany

26

14

4

8

51:34

46

Poř.

Tým

Záp

V

R

P

Skóre

Body

1.

FC Moravský Krumlov C

22

17

1

4

82:30

52

2.

TJ Sokol Skalice

22

13

3

6

64:35

42

3.

TJ Petrovice

22

13

3

6

48:37

42

4.

TJ Jezeřany-Maršovice B

22

12

4

6

62:28

40

5.

TJ Olbramovice B

22

11

5

6

66:44

38

6.

TJ Loděnice

22

10

4

8

40:50

34

7.

SK Rybníky

22

10

3

9

55:55

33

8.

TJ Dobřínsko

22

7

2

13

48:63

23

9.

FC Tavíkovice

22

6

3

13

40:72

21

10.

TJ Sokol Trstěnice

22

6

1

15

36:65

19

11.

TJ Sokol Troskotovice

22

5

3

14

36:65

18

12.

TJ Sokol Branišovice

22

3

6

13

32:65
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Konečná tabulka - I. B třída, skupina B
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Jméno, Příjmení

Jméno, Příjmení

celkem

Michal Bíla

8

Michal Vrzal

8

Jakub Popela

7

Žáci, okresní soutěž - jaro
Žáci hráli jinou soutěž na podzim a potom na jaře. Zápas
od zápasu se zlepšovali a nakonec svoji soutěž s přehledem
vyhráli. Blahopřejeme hráčům k úspěchu a děkujeme jejich
vedoucím. Ať se Vám daří a fotbal Vás stále baví.
18
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Konečná tabulka - Žáci, okresní soutěž - jaro

Přípravka – nejlepší střelci branek

Poř.

Tým

Záp

V

R

P

Skóre

Body

Jméno, Příjmení

celkem

1.

TJ Jezeřany-Maršovice

10

9

0

1

55:8

27

Veronika Sladká

22

2.

Štítary

10

7

1

2

44:15

22

Matěj Homolka

10

3.

Přímětice

10

5

2

3

31:13

17

Jan Šmídek

8

4.

Oleksovice

10

5

1

4

29:43

16

Ondřej Buchmayer

4

5.

Prosiměřice

10

4

2

4

24:23

14

Adam Hamala

4

6.

Únanov

10

4

1

5

19:18

13

7.

Horní Kounice

10

1

2

7

20:55

5

8.

Mramotice/Olbramkostel

10

0

1

9

8:55

1

Všem příznivcům jezeřansko-maršovického fotbalu
přejeme krásné prázdniny a s fotbalem, v nové sezóně
2016-2017, kdy oslavíme 60 let fotbalu, nashledanou.

Poděkování

Žáci – nejlepší střelci branek
Jméno, Příjmení

celkem

Jiří Kratochvíl

22

Jan Smetana

11

Tomáš Badin

6

Přípravka, Okresní soutěž přípravek, skupina C
U přípravek nebyly zveřejňovány tabulky soutěží, takže
tabulku nemůžeme otisknout. Můžeme však uvést, že kluci
a holky z přípravky, hráli výborně a svoji skupinu vyhráli. Na
závěr soutěže se utkali o přeborníka okresu Znojmo a skončili
v okrese na 4. místě. Byla radost se na ně dívat a všichni jim
moc fandili. Stejně jako u žáků i jim a jejich vedoucím patří
poděkování s přáním hodně radosti z fotbalu.

Rádi bychom touto formou poděkovali těm, kteří nás
rok co rok, podporují sponzorskými dary. Tyto dary dáváme
do všech soutěží Jezdeckého dne konaného v naší obci
Jezeřany-Maršovice. Moc si toho vážíme. Díky Vám si můžeme
dovolit udělat více soutěží, aby byl den jak pro závodníky, tak
pro diváky zajímavý. Snažíme se každý rok tento den o něco
vylepšit.
Poděkování patří i těm, kteří nám pomáhají s přípravami
závodů, tak po celou dobu konání závodů. Obsluha stánku
s občerstvením, obsluha hudby, pomoc na kolbišti i mimo něj.
Sponzoři:
Obec Jezeřany-Maršovice, PP Tuning Racing Parts,
Vinné sklepy Maršovice v.o.s., JAVAZD s.r.o., Spedos,
s.r.o., Rajhradské klášterní - Jiří Ruibar, Penzion Musilovi,
Agrospol, spol. s r.o., Milan Hamala, Jezdecké potřeby
Kalenda, Vinařství Eliška Čeperová, Marie Veselá.
Všem, kteří nás podpořili při konání Jezdeckého dne,
děkujme!
Tým Stáje J-M

duben - červen
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Vítání občánků

Společenská
kronika
(od 01. 04. 2016 do 30. 6. 2016)
 Životní jubilea
50 let
Pavlína Slavíková
Milan Šles
55 let
František Berger
Zdeněk Burjan
Květoslava Bílová
60 let
Pavel Jankulár
Libor Palán
Jarmila Fráňová
Pavel Procházka
70 let
Blažena Světlíková
Karel Prokeš
75 let
Marie Mašová
Božena Bočková
85 let
Anna Badinová







    

90 let
Pavlína Holíková
Všem jubilantům přejeme všechno
nejlepší a pevné zdraví do dalších let.
 Narozené děti
Natálie Bergerová
Sofie Orlíčková
Krystian Záviška
Adriana Vlasáková


    
  


   

Blahopřejeme rodičům k narození jejich
dítěte a srdečně je vítáme do života
v naší obci.
 Úmrtí
Vladimír Novotný
Josef Podhrázký
Všem pozůstalým vyslovujeme
hlubokou soustrast.
 Pohyb obyvatelstva
Přistěhovaní: 2
Odstěhovaní: 4
Narození:
4
Zemřelí:
2
K 30. 6. 2016 mají Jezeřany-Maršovice
764 obyvatel
Jezeřany:
459
Maršovice: 305
Muži:
391
Ženy:
373
Vydává Obec Jezeřany-Maršovice, tel.: 515 337 423, info@jezerany-marsovice.cz, www.jezerany-marsovice.cz
Náklad 280 ks. Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Sazba a tisk: Bačík, Pohořelice, tel.: 519 425 897

