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ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Vážení spoluobčané,
na úvod začnu přáním krásného podzimu,
který u nás začíná po tradičních Václavských
hodech. Většinou již po hodech začínáme topit,
letos se však léto své vlády nechtělo jen tak vzdát.
Počasí na hody se náramně povedlo, takže to bylo
znát i na návštěvnosti, zejména odpoledního
programu. Snad jen neúčast pouťových
atrakcí pokazila některým rodičům a zejména
jejich dětem, sváteční odpoledne. Bohužel
provozovatel atrakcí, který k nám dlouhou dobu
jezdil, svou činnost ukončil a nepodařilo se nám
sehnat náhradu. Snad se nám podaří pro příští
rok, alespoň nějaké atrakce zajistit. Zároveň
v termínu hodů se v hale chovatelů uskutečnila
jako obvykle místní výstava chovatelů drobného
zvířectva, kterou letos doplnila krajská výstava
mladých chovatelů, pod záštitou hejtmana
Jihomoravského kraje, což se projevilo zvýšenou
úrovní a kvalitní organizací výstavy. Několik
fotografií z hodů a výstavy naleznete v tomto
zpravodaji, více fotografií jsme zveřejnili na
obecním
facebooku
(www.facebook.com/
jezerany-marsovice), kde jsme se již v průběhu
hodů snažili zveřejňovat aktuální fotografie.
Nejen v minulém čísle, ale mnohokrát
před tím, jsme psali o nutnosti a povinnosti
vlastníků nemovitostí, u kterých je to technicky
možné, připojení na splaškovou kanalizaci.
Znovu musím poděkovat většině z Vás, že jste
to pochopili a svoje nemovitosti na splaškovou
kanalizaci připojili. V těchto dnech jsem od
provozovatele kanalizace obdržel seznam
doposud nepřipojených nemovitostí, ze kterého
je zřejmé, že doposud na kanalizaci nejsou
připojeni nejen ti, kteří to odmítali již od samého
počátku (jedná se o několik nemovitostí, jejichž
majitele byste spočítali na prstech jedné ruky),
ale bohužel se doposud nepřipojily i nemovitosti,
na které jejich majitelé uzavřeli s obcí smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na pořízení
projektové dokumentace a úhradě správního
poplatku za podání žádosti o územní souhlas

na stavebním úřadě. K dnešnímu dni všichni
obdrželi územní souhlas, takže nic nebrání
tomu, aby jejich nemovitosti již byly na
splaškovou kanalizaci napojeny. Proto v nejen
v rámci tohoto zpravodaje otiskujeme znovu
a naposledy Výzvu k napojení na kanalizaci
s tím, že na příštím zasedání zastupitelstva obce
projednáme postup vůči těm majitelům, kteří se
v termínu nepřipojí.
Jsem rád, že již účastnící letošních hodů
mohli ocenit změny, které jsme realizovali na
budově a okolí kulturního domu. Nejen že jsme
dokončili všechny naplánované stavební práce,
ale navíc jsme nechali sál a přísálí vymalovat a do
výčepu jsme ve spolupráci s chasou instalovali
zařízení na mytí sklenic (spulboy) a novou
myčku na nádobí. Rovněž jsme nezaháleli, ani co
se týká největšího problému našeho kulturního
domu, kterým jsou nevyhovující záchody. Po
zpracování projektové dokumentace nového
sociálního zařízení bylo v těchto dnech vyhlášeno
výběrové řízení na akci „KD – sociální zařízení“
a předpokládáme, že na svém listopadovém
zasedání, zastupitelstvo obce vybere dodavatele,
který hned po skončení plesové sezóny (v březnu
2017) bude moci zahájit stavbu.
Obdobně jsem na těchto řádcích v minulém
zpravodaji psal o probíhajícím výběrovém řízení
na akci „Vytápění ZŠ“. Vše proběhlo podle plánu
a dne 15. 09. 2016 byla dodavatelem předáno
dílo, kdy stávající kotle byly nahrazeny novými
kondenzačními. Jejich kvalitu a úspornost
prověří až nadcházející topná sezóna. Rovněž
v investicích do školních budov nechceme přestat
a rádi bychom v následujících letech opravili
jejich střechy, zamezili únikům tepla přes
půdní prostory a odvedli dešťové vody mimo
plochy bezprostředně navazující na obě budovy.
V neposlední řadě opravili a realizovali nové
fasády (tu bychom rádi i na kulturním domě).
Závěrem bych chtěl zmínit ještě jednu
záležitost, kterou plánujeme na listopad 2016
a tou je projekt „Školní alej“. Za podpory Nadace

ČEZ bude před areálem základní a mateřské
školy provedena výsadba 17 ks stromů jeřáb
muk. Akce bude realizována odbornou firmou,
ale za účastí dětí z mateřské a základní školy
v rámci projektového školního dne a rovněž
proběhne výtvarná soutěž a na účasti v ní zveme
všechny děti do 15 let.
Krásné podzimní dny!
Ing. Petr Slavík, starosta
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Ze zasedání
zastupitelstva obce
ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 04/2016
konaného dne 29. 06. 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 20. 06. 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
usnášeníschopné. Je přítomno 5 členů ZO.
Omluven je MH, RP, JS a RS 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.
ZO nemělo k programu žádné
připomínky a program schválilo.
Usnesení č. 01/04/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje program Zasedání Zastupitelstva
obce Jezeřany-Maršovice č. 04/2016
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) 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.
e) DUR plus, spol. s r.o. - Žádost o vy-
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jádření na akci „Jezeřany - Badin:
NN přip. kab. přip.“ a návrh Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 1030031524/001,
f) Lucie Motyčková - souhlas o svolení
vybudování nájezdu k RD
5. Prodej obecního pozemku - části pozemku p.č. 913/1, v k.ú. Maršovice
6. Dotace z rozpočtu obce pro rok 2016 Český svaz chovatelů základní organizace
Jezeřany-Maršovice
7. Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
a) akce „Rekonstrukce KD“
b) akce „Zásahová technika“
8. Závěrečný účet 2015
a) DSO Moravskokrumlovsko
b) ZSO
Vodovody
a
kanalizace
Znojemsko
9. Veřejná zakázka „Vytápění ZŠ“
10. Rozpočtové opatření č. 5/2016
11. Diskuse
12. Ukončení
Hlasování:
5 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Starosta konstatoval, že zápis a výpis
usnesení z minulého zasedání ZO byly
vyvěšeny na úřední desce ve dnech od
06. 06. 2016 do 20. 06. 2016. Členové ZO
neměli vůči zápisu žádné námitky.
Jako zapisovatele starosta určil BS a jako
ověřovatele navrhl SH a MU.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO ověřovatele schválilo.
Usnesení č. 02/04/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č.
04/2016 Mgr. Svatavu Hájkovou a Miroslava
Ulreicha.
Hlasování:
5 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 a 04/03/2016)
Na základě uvedených usnesení byl
připraven návrh směnné smlouvy, který je
předkládán ZO ke schválení.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO směnou smlouvu
schválilo.
Usnesení č. 03/04/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Směnou smlouvu mezi Obcí
Jezeřany-Maršovice a Římskokatolickou
farností Loděnice, jejímž předmětem je
směna obecních pozemků p.č. 2438/10,
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p.č. 2438/11 a 2438/12 za pozemky p.č.
1216/197 a p.č. 1216/198 v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
5 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Zástavba „U potůčku“
(Usnesení č. 05/03/2016)
Dne 13. 06. 2016 byl všem majitelům
dotčených pozemků zaslán dopis a dne
22. 06. 2016 se uskutečnilo jednání na
obecním úřadu. Z oslovených 24 vlastníků
reagovalo telefonicky nebo osobně 7, 10
(někteří v zastoupení) se zúčastnilo jednání
na OÚ a doposud nereagovalo 7. S prodejem
by souhlasili 4 vlastníci, směnu preferuje
1 a celkem 9 by chtělo výměnou stavební
pozemek. Na základě oslovení a jednání
s vlastníky budou posouzeny možné další
postupy.
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.
Splašková kanalizace
(Usnesení č. 06 až 10/03/2016)
Schválené dokumenty byly podepsány
a odeslány na SFŽP, dne 07. 06. 2016 byl
podán návrh na vklad nového zástavního
práva do KN. Dne 10. 06. 2016 bylo
navýšení dotace ve výši 242.368,– Kč (ze
SR 228.903,– Kč a ze SFŽP 13.465,– Kč)
a navýšení půjčky od SFŽP ve výši 13.465,–
Kč připsáno na účet obce.
S ohledem na skutečnost, že došlo
k
vydání
změnového
Rozhodnutí
o poskytnutí podpory (RoPD) a podepsání
dodatku Smlouvy o poskytnutí podpory
z důvodu přiznání dodatečné dotace má
účetní jednotka (Obec) povinnost účtovat
o transferech na pořízení dlouhodobého
majetku. Protože se jedná o investiční dotaci
k majetku, který byl uveden do užívání
před přijetím dodatečné dotace (zařazení
do majetku), účetní jednotka posoudí, zda
hodnota dodatečně přijatého transferu je
významná nebo nevýznamná.
V souladu s § 19 odst. 6 zákona
o účetnictví byla stanovena hladina
významnosti pro rok 2016, která je 0,3
% aktiv netto, což představuje částku
390.447,– Kč a významnost ve vztahu
k výsledku hospodaření, což je 5 % výnosů,
částka 482.095,– Kč. Výše dodatečné dotace
242.368,– Kč je pod hranicí významnosti,
proto dle doporučení SFŽP lze provést
jednorázové rozpuštění transferu, to
znamená, že transferový účet 403 se
rozpustí ve prospěch účtu 672 do výnosů.
Proto je ZO navrhováno tento postup
schválit. ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO rozpuštění
transferu schválilo.
Usnesení č. 04/04/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci dodatečně přijaté dotace
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ve výši 242.367,99 Kč na akci „JezeřanyMaršovice – kanalizace“ jednorázové
rozpuštění transferu z účtu 403 ve prospěch
účtu 672 Výnosy.
Hlasování:
5 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Zpráva - Zahloubení stoky „C-A“
Starosta seznámil ZO se zprávou
ohledně zahloubení stoky „C-A“ a předložil
ZO dokumenty ohledně uvedeného
zahloubení.
Ve zprávě se uvádí, že na zasedání ZO dne
07. 07. 2016 bylo ZO informováno, že jsou
prověřovány možnosti zejména zahloubení
části stoky „A“ a další změny ve výstavbě.
Dále, že o těchto změnách bude jednáno
i s poskytovatelem dotace SFŽP ohledně
uznání změn jako uznatelných nákladů.
Bude potřeba operativně rozhodnout, zda
tyto změny realizovat a proto bylo navrženo,
aby v konečném případě o tom rozhodl
starosta. ZO problematiku diskutovalo
a vzalo změny stavby na vědomí a uložilo
starostovi o změnách jednat a rozhodnout.
Již před uvedeným usnesením ZO,
v druhé polovině roku 2013, oslovila
společnost VH atelier spol. s r.o., ve
spolupráci s obcí, majitele nemovitostí
ohledně nabídky vypracování projektové
dokumentace
kanalizační
přípojky
a provedení pasportizace dotčených
nemovitostí
(obhlídky).
Obhlídky
se uskutečnily v období od září do
listopadu 2013, u nemovitostí na stoce
„C-A“ dne 11. 09. 2013. Po provedení
obchůzek a zahájení prací na výstavbě
splaškové kanalizace bylo diskutováno,
zda bude možno nemovitosti u kostela
napojit gravitačně na hlavní stoku
dešťové kanalizace. Tato diskuse se
nejdříve uskutečnila na zasedání ZO (bez
zápisu) a následně ji starosta přednesl
i na jednáních se stavebním dozorem,
projektantem a dodavatelem stavby, popř.
na jejich společných jednáních v rámci
kontrolních dnů. Bylo diskutováno několik
variant řešení, které však byly pro jejich
značnou finanční náročnost zamítnuty.
V dubnu 2014 předložil projektant návrh
zahloubení stoky, který rovněž nebyl
akceptován. Proto se následně, s ohledem
na prověření možnosti gravitačního
napojení nemovitostí, dne 11. 06. 2014,
uskutečnila opětovná návštěva projektanta
za účelem dodatečného pasportu kanalizace
dotčených nemovitostí.
Poslední verze zahloubení části
stoky byla provedena na základě druhé
pasportizace rodinných domů s ověřením
napojení
nemovitostí
kanalizačními
přípojkami, za následujících skutečností
uváděných projektantem: zahloubení stoky
bylo navrženo mezi šachtou Š112 až Š119
v délce 234,20 m o cca 0,40 m; přilehlé
nemovitosti by se měly napojit do stoky
gravitačně, kromě rodinného domu č.p. 270,
který si musí zajistit domovní čerpací stanici
odpadních vod; vícepráce vycházeli dle cen
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RTS cca 118.000 Kč bez DPH, tuto cenu je
potřeba ale upřesnit zhotovitelem; na trase
posunuté kanalizace je prozatím navržena
jedna spadišťová šachta s rozdílem nivelety
0,70 m, kterou by bylo teoreticky možné
provést (z důvody ceny a termínu dodání
šachty) jako šachtu skluzovou s vnitřním
průměrem 1000 mm s dodatečně na stavbě
vytvořeným skluzovým žlábkem.
K odkanalizování č.p. 270 projektant
uvedl, že nemovitost č.p. 270 má staženy
veškeré splaškové odpadní vody do dvoru
pod podlahou obytného suterénu domu.
Gravitační odkanalizování této nemovitosti
vně objektu by si vyžádalo zahloubení uliční
stoky o 1,85 m v dimenzi DN 200 a sklonu 1
% a podstatné navýšení investičních nákladů
stavby. S vlastníkem nemovitosti projektant
možnost napojení osobně probíral. Ze strany
vlastníka nemovitosti předělání vnitřních
odpadů není z finančních a osobních důvodů
možné, řešením tedy zůstává vysadit
z hlavního řadu gravitační odbočku, do které
se pak vlastník připojované nemovitosti
napojí kanalizačním výtlakem z domovní
čerpací stanice odpadních vod.
O tom, že by se gravitačně nemohly
napojit i jiné nemovitosti starosta nevědě
a konkrétní připomínky vzneseny nebyly.
Proto starosta, na základě rozhodnutí
ZO č. 23/05/2014 rozhodl, v červenci
2014, o konečné variantě, poté co o tomto
informoval majitele nemovitosti č.p. 270.
Definitivní úprava zahloubení stoky
„C-A“ byla řešena změnovým listem č.
03 a dodatkem smlouvy o dílo č. 3, ze
dne 10. 09. 2016, který byl schválen
ZO usnesením č. 04/04/2015 ze dne
26. 08. 2015. Celkové náklady na zahloubení
stoky „C-A“ činily 39.908,45 Kč (bez DPH),
s DPH 48.289,25 Kč.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo zprávu na
vědomí.
Smlouva o zajištění pečovatelské
služby
(Usnesení č. 09/01/2016)
Smlouva byla podepsána a dne
01. 03. 2016 zaslána příspěvkové organizaci
Centrum sociálních služeb Znojmo. Dne
03. 06. 2016 jsme obdrželi Oznámení, že
z důvodu změny legislativy dochází ke
změnám ve financování sociálních služeb
a z tohoto důvodu nedojde k uzavření
Smlouvy o zajištění pečovatelské služby
a poskytnutí příspěvku na provoz.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo oznámení
na vědomí.
Přechod pro chodce
(Usnesení č. 14/06/2015)
S ohledem na časové zaneprázdnění
nebylo pokročeno v řešení dopravní situace
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na křižovatce u školy zřízením přechodu pro
chodce. Proto by bylo vhodné prodloužit
lhůtu pro přípravu řešení do 31. 12. 2016.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO lhůtu
prodloužilo.
Usnesení č. 05/04/2016
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje prodloužení lhůty
pro řešení dopravní situace na křižovatce
u školy zřízením přechodu pro chodce do
31. 12. 2016.
Hlasování:
5 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad 03. Zpráva o činnosti (starosta,
předsedové výborů)
Starosta uvedl zprávu za období od
31. 05. 2016 do 29. 06. 2016:

Účast na jednáních
19. 05. 2016, 51. Členská schůze DSO
Moravskokrumlovsko, Horní Dubňany
Schválení závěrečného účtu DSO za rok
2015, příprava společné akce mikroregionu,
cyklovýletu Moravskokrumlovsko na kole
2016.
23. 06. 2016, Seminář k Memorandu
o spolupráci, Znojmo
Seminář
ohledně
Memoranda
o vyrozumívání zástupců obcí a krajů
o událostech ovlivňujících bezpečnostní
situaci na území obce nebo kraje
23. 06. 2016, 52. Členská schůze DSO
Moravskokrumlovsko, Moravský Krumlov
Připojení se k projektu Centrum
společných služeb, vyhodnocení cyklovýletu
Moravskokrumlovsko na kole 2016.
27. 06. 2016 – Valná hromada ZSO
Vodovody a kanalizace Znojemsko, Znojmo
Schválení závěrečného účtu ZSO za rok
2015 s výhradou
Vloupání do obecní garáže
Dne 10. 06. 2016 se doposud neznámý
pachatel vloupal do obecní garáže, kde
odcizil motorový traktor, rider a motorovou
pila. Vloupání bylo nahlášeno na Polici ČR,
odcizením techniky vznikla obci škoda ve
výši cca 210.000,– Kč. V současné době je
škodní událost řešena pojišťovnou.
S ohledem na skutečnost potřeby
nadále provádět údržbu veřejné zeleně,
rozhodl starosta po konzultaci se členy
ZO o zakoupení zahradního traktoru
HUSQVARNA TC 142 za cenu cca 81.000,–
Kč.
Rovněž je potřeba zvážit vyčlenění
finančních prostředků a způsob zabezpečení
obecních prostor (budov) proti dalšími
vloupání.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo zprávu na
vědomí.
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Zásobování obyvatel pitnou vodou
V současné době byly zahájeny práce na
výstavbě třetího vrtu v lokalitě Štandorf.
Práce budou trvat několik měsíců a po
vystrojení vrtu by byl realizován zkušební
provoz ohledně množství a kvality vody. Dle
hydrogeologů by mělo být množství vody
z tohoto vrtu, dostatečné pro zásobování
pitnou vodou všech obcí napojených na
zdroj.
Zároveň bylo zahájeno územní řízení
ohledně rekonstrukce úpravny vody
Loděnice, nacházející se na pozemcích v k.ú.
Jezeřany. Jednalo by se o výstavbu nové
technologické linky úpravy vody, která by
nahradila stávající způsob úpravu. Mělo by
tak dojít k zlepšení kvality dodávané vody
a odstranění či minimalizování současných
problémům.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo zprávu na
vědomí.
Technická poznámka:
V 18:30 hod. se dostavil MH, počet
přítomných členů ZO je 6.
Ad. 04: Žádosti občanů a organizací

a) Jan
Urbánek
a
Sylvie
Urbánková, Žádost o odkoupení části
pozemku
Žadatelé Jan Urbánek a Sylvie Urbánková
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, pozemek cca 200 m2,
vybudování zahrady, v k.ú. Jezeřany. Je
třeba zvážit, zda obec upřednostní prodej
pozemku před současným stavem.
Starosta navrhl schválit záměr uvedené
pozemky prodat. 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. 06/04/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr obce prodat nemovitý
majetek, tři části pozemku p.č. 1491/4,
ostatní plocha, o výměře cca 85 m2, 50 m2
a 200 m2 v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

b) Pavel
Procházka,
Žádost
o uzavření směnné smlouvy
Žadatel Pavel Procházka 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. Je třeba zvážit, zda obec uzná důvody
žadatele a pozemek p.č. 1492/1 (ostatní
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plocha) smění za jiný pozemek v souladu
s původním záměrem ZO (orná půda).
Pro případnou směnu se jako vhodné jeví
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.
Starosta navrhl schválit záměr uvedené
pozemky směnit. 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.

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr obce prodat nemovitý
majetek, pozemky 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.
Hlasování:
pro – 2 (PS,SH), proti 3 (MH,PE,BS) – 0
se zdrželo, MU nehlasoval

Usnesení č. 07/04/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr obce směnit nemovitý
majetek, 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 za
pozemek p.č. 1492/1, ostatní plocha, v k.ú.
Maršovice.

d) Markéta
Šťastná,
Žádost
o odkoupení části pozemku p.č. 1190/15
k.ú. Jezeřany
Žadatelka Markéta Šťastná žádá
o prodej části pozemku p.č. 1190/15, ostatní
plocha, o výměře cca 64 m2, v k.ú. Jezeřany,
za účelem výstavby garáže. Je třeba zvážit,
zda obec upřednostní prodej pozemku před
současným stavem.
Starosta navrhl schválit záměr uvedené
pozemky prodat. 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.

Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

c)
Jan Ulreich, Žádost o odkup
části pozemku v k.ú. Maršovice
Žadatel Jan Ulreich 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. Svoji žádost
doplnil Vyjádřením k záměru, kde uvedl, že
záměrem je obnova stávající vodní plochy
a vybudování jedné pod ní. Stavba má za účel
vytvořit nový krajinný prvek. A tím zvýšení
místní biodiverzity, posílení populace
mokřadních společenstev a vytvoření
jejich stabilního přirozeného prostředí.
Vodní plochy budou veřejně přístupné. Je
třeba zvážit, zda obec upřednostní prodej
pozemků na vybudování nového krajinného
prvku před současným stavem.
Starosta navrhl schválit záměr uvedené
pozemky prodat. Před hlasováním byla dána
možnost členům ZO a přítomným občanům
sdělit své stanovisko. V rámci krátké diskuse
MH uvedl, že by nebylo vhodné, aby se obec
takových pozemků zbavovala a vyslovil se
proti prodeji. Stejně i někteří další členové
ZO.
Starosta uvedl, že projekt by byl
financován z dotačních prostředků
a případný prodej by bylo možné podmínit
vrácením pozemků v případě nerealizování
akce, která by mohla být přínosem pro
území obce a je pro záměr.
MU oznámil ZO svoji osobní podjatost
ve věci, protože se projednávaná věc týkající
se jeho bratra. ZO posoudilo míru jeho
podjatosti a hlasováním doporučilo MU
nehlasovat.
Nehlasovat MU doporučuje:
5 pro - 0 proti - 0 se zdrželo, MU
nehlasoval
Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy. ZO
navržené usnesení neschválilo.
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Usnesení č. 08/04/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr obce prodat nemovitý
majetek, část pozemku p.č. 1190/15, ostatní
plocha, o výměře cca 64 m2, v k.ú. Jezeřany,
za účelem výstavby garáže.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

e) DUR plus, spol. s r.o. - Žádost
o vyjádření na akci „Jezeřany - Badin:
NN přip. kab. přip.“ a návrh Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 1030031524/001
Obec obdržela od společnosti DUR
plus, spol. s r.o., která zastupuje společnost
E.ON Distribuce, a.s., Návrh na uzavření
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
na stavbu „Jezeřany - Badin: NN přip. kab.
přip.“. Stavba má být realizována za účelem
přípojky NN kabelem k pozemku p.č.
62/8, v k.ú. Jezeřany. Na základě schválení
smlouvy bude přípojka NN realizována
a následně bude ZO předložena smlouva
o zřízení věcného břemene.
Starosta 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. ZO smlouvu
schválilo.
Usnesení č. 09/04/2016
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 s názvem „Jezeřany - Badin:
NN přip. kab. přip.“.

červenec - září

Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

f)
Lucie Motyčková - souhlas
o svolení vybudování nájezdu k RD
Žadatelka chce zřídit dva nájezdy ke
svým pozemkům, patřící k novostavbě RD.
Souhlas lze učinit v souladu se zásadami
přijatými ZO a se žadatelem bude podepsána
smlouva.
Starosta 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. ZO smlouvu
schválilo.
Usnesení č. 10/04/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu
jejímž předmětem je provedení úpravy
části pozemku p.č. 2/4, v k.ú. Jezeřany, na
nájezd k pozemkům p.č. 2/16 a 2/19, v k.ú.
Jezeřany pro žadatele Lucie Motyčková,
bytem Jezeřany-Maršovice 106.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 5: Prodej obecních pozemků části
pozemku p.č. 913/1, v k.ú. Maršovice
Záměr obce prodat uvedený pozemek byl
řádně schválen usnesením ZO č. 06/02/2016
ze dne 27. 04. 2016 a vyvěšen na úřední
desce ve dnech 05. 05. 2016 až 25. 05. 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 prodej 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 prodej
schválilo.
Usnesení č. 11/04/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
souhlasí s uskutečněním prodeje části
obecního pozemku p.č. 913/1, ostatní
plocha, v k.ú. Maršovice, o výměře cca 150
m2, panu Volodymyr Duda a paní Natalya
Duda, na základě geometrického plánu,
který bude vyhotoven v souladu se zájmy
obce.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 6: Dotace z rozpočtu obce pro rok
2016 - Český svaz chovatelů základní
organizace Jezeřany-Maršovice
ZO svým usnesením č. 18/02/2016
ze dne 27. 04. 2016 uložilo starostovi, aby
požádal Český svaz chovatelů základní
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organizace Jezeřany-Maršovice o doplnění
žádosti o finanční dotaci z rozpočtu obce na
rok 2016, na realizaci projektu „Výstava“,
s ohledem na výši požadované částky.
Jednalo se o skutečnost, že v předchozím
roce požadovali na stejnou akci 8.000,–
Kč a v letošním roce požadují částku
16.000,– Kč, což představuje dvojnásobný
nárůst, který nebyl odůvodněn. Doplnění
žádosti by mohlo být formou Přílohy, ve
které by žadatel uvedl konkrétní činnosti
a výdaje, které bude v souvislosti s konáním
uvedené akce mít. Český svaz chovatelů
základní organizace Jezeřany-Maršovice,
dne 30. 05. 2016 předložil žádost novou doplněnou.
Starosta s ohledem na doplnění žádosti
navrhl dotaci schválit. Před hlasováním byla
dána možnost členům ZO a přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy. ZO dotaci schválilo.
Usnesení č. 12/04/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na
rok 2016 pro Český svaz chovatelů základní
organizace Jezeřany-Maršovice, ve výši
16.000,– Kč, na realizaci projektu „Výstava“.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 7: Dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje

a) akce „Rekonstrukce KD“
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
na svém 26. zasedání konaném dne
12. 04. 2016, usnesením č. 2523/16/Z26
schválilo poskytnutí dotace z dotačního
programu „Program rozvoje venkova
Jihomoravského kraje“, ve výši 200.000,–
Kč na účel a v rámci akce „Rekonstrukce
KD“. Je potřeba dotaci přijmout a schválit
smlouvu o poskytnutí dotace.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy. ZO přijetí dotace a smlouvu
schválilo.
Usnesení č. 13/04/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje přijetí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje pro rok 2016
v rámci dotačního programu „Program
rozvoje venkova Jihomoravského kraje“, ve
výši 200.000,– Kč, na účel a v rámci akce
„Rekonstrukce KD“.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 14/04/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci
dotačního programu „Program rozvoje
venkova Jihomoravského kraje“, pro rok
2016, jejímž předmětem je dotace na
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realizaci akce „Rekonstrukce KD“.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) akce „Zásahová technika“
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
na svém 26. zasedání konaném dne
12. 04. 2016, rozhodlo o tom, že bude
vyhověno žádosti obce a v rámci „Dotační
program JMK na požární techniku
a věcné prostředky k řešení mimořádných
událostí JSDHO JMK 2013-2016“, jejímž
předmětem je akce „Zásahová technika“
Obci byla poskytnuta dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje ve výši 50.000,–
Kč. Je potřeba dotaci přijmout a schválit
smlouvu o poskytnutí dotace.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy. ZO přijetí dotace a smlouvu
schválilo.
Usnesení č. 15/04/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje přijetí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje pro rok 2016 v rámci
dotačního programu „Dotační program JMK
na požární techniku a věcné prostředky
k řešení mimořádných událostí JSDHO
JMK 2013-2016“, ve výši 50.000,– Kč.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 16/04/2016
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
v rámci dotačního programu „Dotační
program JMK na požární techniku a věcné
prostředky k řešení mimořádných událostí
JSDHO JMK 2013-2016“, pro rok 2016,
jejímž předmětem je dotace na realizaci akce
„Zásahová technika“.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 8: Závěrečný účet 2015
Podle ustanovení § 39 odst. 7 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, se závěrečný účet svazku obcí
předkládá zastupitelstvům členských obcí,
a to neprodleně po jeho schválení v orgánu
svazku obcí.

a) DSO Moravskokrumlovsko
Návrh
závěrečného
účtu
DSO
Moravskokrumlovsko
za
rok
2015
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2015, a další dokumenty
(Výkaz FIN, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty,
Příloha) byly uveřejněny na ÚD obce
a způsobem umožňujícím dálkový přístup
ve dnech 15. 04. 2016 až 02. 05. 2016.
Dne 19. 05. 2016 byl závěrečný účet
svazku schválen 51. členskou schůzí DSO
Moravskokrumlovsko.
Před hlasováním byla dána možnost

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy. ZO ZÚ vzalo na vědomí.
Usnesení č. 17/04/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
bere na vědomí Závěrečný účet DSO
Moravskokrumlovsko za rok 2015.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

b) ZSO Vodovody a kanalizace
Znojemsko
Návrh závěrečného účtu ZSO Vodovody
a kanalizace Znojemsko za rok 2015 a další
dokumenty (Výkaz FIN, Rozvaha, Výkaz
zisku a ztráty, Příloha), Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření, Výkazu pro
plnění rozpočtu 2015, Vyhodnocení
investičního rozpočtu za rok 2015,
Vyhodnocení provozního rozpočtu 2015,
Přehledu o finančních tocích 2015, Přehled
půjček a úvěrů 2015, Vyhodnocení kalkulace
vodného a stočného 2015, byly uveřejněny na
úřední desce obce a způsobem umožňujícím
dálkový přístup ve dnech 10. 06. 2016 až
27. 06. 2016.Dne 27. 06. 2016 byl závěrečný
účet schválen s výhradou, valnou hromadou
ZSO VaK Znojemsko.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy. ZO ZÚ vzalo na vědomí.
Usnesení č. 18/04/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
bere na vědomí Závěrečný účet ZSO
Vodovody a kanalizace Znojemsko za rok
2015.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 9: Veřejná zakázka „Vytápění ZŠ“
Na základě usnesení ZO č. 43/02/2016
ze dne 27. 04. 2016 bylo uskutečněno
výběrové řízení ve věci veřejné zakázky
malého rozsahu „Vytápění ZŠ“, jejímž
předmětem je provedení díla modernizaci
zdroje vytápění s napojením na stávající
otopný systém budov základní a mateřské
školy v obci, nacházející se na adrese
Jezeřany-Maršovice 143.
Výzva byla zveřejněna na profilu
zadavatele a ÚD ve dnech 15. 06. 2016 až
27. 06. 2016, kdy bylo možno podávat
nabídky, kdy se uskutečnilo otvírání obálek.
Svou nabídku zaslalo pět zájemců a hodnotící
komise pro posouzení a hodnocení nabídek
uchazečů konstatovala, že nejvýhodnější
nabídku předložil uchazeč společnost
UCHYTIL s.r.o., K terminálu 507/7, Brno,
619 00, IČ: 60734078.
ZO
je
předkládána
kompletní
dokumentace veřejné zakázky, včetně
všech zaslaných nabídek s tím, že vybraný
dodavatel předložil nejvýhodnější nabídku
s nejnižší nabídkovou cenou a může s ním být
uzavřena smlouva o dílo. Bude vyhotoveno
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rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky,
které bude zasláno e-mailem uchazečům.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy. ZO nejvýhodnější nabídku
a smlouvu schválilo.
Usnesení č. 19/04/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu „Vytápění ZŠ“, na základě Zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek předložené
starostou, jako nejvýhodnější nabídku
společnosti UCHYTIL s.r.o., K terminálu
507/7, Brno, 619 00, IČ: 60734078.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 20/04/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu „Vytápění ZŠ“ návrh smlouvy o dílo
se společností UCHYTIL s.r.o., K terminálu
507/7, Brno, 619 00, IČ: 60734078, jejímž
předmětem je provedení díla modernizaci
zdroje vytápění s napojením na stávající
otopný systém budov základní a mateřské
školy v obci, nacházející se na adrese
Jezeřany-Maršovice 143, za nabídkovou
cenu 602.091,– Kč.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 10: Rozpočtové opatření č. 5/2016
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. 5/2016 se jedná
o navýšení příjmů za poplatek ze TKO
(o 5.000,– Kč), dotace SFŽP na splaškovou
kanalizaci (dotace 228.900,– Kč + půjčka
13.400,– Kč) dotace na VPP z ÚP (cca
42.000,– Kč), přeplatek za vodné ZŠ
(12.000,– Kč) a zálohy na energie byt. č. 2
(5.000,– Kč měsíčně, 35.000,– Kč), zálohy
na energie VÚB (o 1.000,– Kč). Ve výdajích
energie ČS (o 5.000,– Kč), akce „Vytápění
ZŠ“ výměna kotlů (z rezervy na realizaci,
806.000,– Kč), rezerva kultura (navýšeno
z dotace kanalizace 161.700,– Kč) energie
byt č. 2 (35.000,– Kč), rozúčtování dotace
z ÚP na VPP (hrubá mzda, zdravotní
a sociální pojištění), zakoupení zahradního
traktoru (navýšeno z dotace kanalizace
80.600,– Kč) a IT služby (o 13.000,– Kč).
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy. ZO RO schválilo.
Usnesení č. 21/04/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2016.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Ad. 11: Diskuse
V diskusi zaznělo:
Lukáš Badin se dotázal na možnost
zakoupení myčky do KD pro pořádání akcí.
Starosta uvedl, že o myčce se uvažuje,
v příštím roce se chystá rekonstrukce
sociálního zařízení v KD a rámci této
rekonstrukce dojde k úpravě zázemí
pro výčep, který by mohl být doplněn
o myčku, popř. další vybavení. Bylo by
možné pořídit myčku již po úpravách, které
proběhnou v letních měsících (výměna
oken) a při kterých bude výčepem dočasně
demontován.
Ad. 12: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO
a přítomným občanům za účast a ukončil
zasedání v 19:45 hod.

Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Svatava Hájková v.r.
Miroslav Ulreich v.r.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 05/2016
konaného dne 14. 09. 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 06. 09. 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 8 členů ZO.
Omluven je MH 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 doplnit bod 10. o další
rozpočtové opatření - 10. Rozpočtové
opatření č. 6/2016 a č. 7/2016.
ZO nemělo k programu ani jeho doplnění
žádné připomínky a program schválilo.

červenec - září

Usnesení č. 01/05/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje program Zasedání Zastupitelstva
obce Jezeřany-Maršovice č. 05/2016
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) Jan Ulreich, Žádost o odkup pozemků s nabídkou možnosti směny
b) Chasa Jezeřany-Maršovice, Žádost
o příspěvek na Václavské hody 2016
5. Nakládání s obecním majetkem
a) záměr prodat pozemek p.č. 1216/150
a 1216/198, v k.ú. Jezeřany
b) prodej pozemku p.č. 913/4, v k.ú.
Maršovice
c) směna pozemku p.č. 949/159
a 949/160, v k.ú. Maršovice
d) souhlas s prodejem částí pozemku
p.č. 1491/4, v k.ú. Jezeřany
e) souhlas s prodejem části pozemku
p.č. 1190/15, v k.ú. Jezeřany
6. Veřejná
zakázka
„Územní
plán
Jezeřany-Maršovice“
7. Veřejná zakázka „Rekonstrukce KD
- chodníky“
8. Dodávky energií - Dodatky smluv o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu
9. Návrh úpravy pojištění majetku obce
10. Rozpočtové opatření č. 6/2016 a č. 7/2016
11. Diskuse
12. Ukončení

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Starosta konstatoval, že zápis a výpis
usnesení z minulého zasedání ZO byly
vyvěšeny na úřední desce ve dnech od
08. 07. 2016 do 25. 07. 2016. Členové
ZO neměli vůči zápisu žádné námitky.
Jako zapisovatele starosta určil BS a jako
ověřovatele navrhl PE a RP.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO ověřovatele schválilo.
Usnesení č. 02/05/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
č. 05/2016 Mgr. Petra Eckla a Radka
Podhrázkého.
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:

Směnná smlouva s Římskokatolickou
farností Loděnice
(Usnesení č. 03/04/2016)

červenec - září

Směnná smlouva byla podepsána
17. 07. 2016 a následně dne 22. 07. 2016
podán návrh na vklad práva do katastru
nemovitostí. Dne 16. 08. 2016 byl vklad
práva do KN proveden. V souladu s čl. V.
bodu 1.j. směnné smlouvy, by mělo dojít
k postoupení Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene, kterou ŘKF
uzavřela se společností E.ON Distribuce,
a.s., ohledně pozemků, které jsou již ve
vlastnictví obce. Proto byla vypracována
Dohoda o postoupení této smlouvy, která
byla podepsána dne 07. 09. 2016.
S tím souvisí i práce na aktualizaci
projektové dokumentace IS za kostelem,
II. etapa, kdy bylo potřeba dokumentaci
doplnit o nové skutečnosti, vyžádat nová
vyjádření a zejména požádat o vynětí
dotčených pozemků ze zemědělského
půdního fondu. Tyto věci řešil zpracovatel
společnost INGAS, s.r.o. Podle posledních
informací se podařilo vše zajistit, takže bude
možno požádat o územní řízení stavební
úřad. Stavebníci byli o dalším postupu
informováni dopisem ze dne 04. 08. 2016.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo zprávu na
vědomí.
Ad 03. Zpráva o činnosti (starosta,
předsedové výborů)
Starosta uvedl zprávu za období od
30. 06. 2016 do 14. 09. 2016:

Realizace oprav v souvislosti
s rekonstrukcí KD
V souvislosti s realizací akce
„Rekonstrukce KD – chodníky“ bylo
potřeba řešit nejen vícepráce (viz. bod. 07),
ale bylo jednáno s dodavatelem ohledně
oprav obecního majetku, konkrétně opravy
nájezdu do požární zbrojnice (PZ) a prostoru
mostku od KD k státní silnici a chodníku
u štítu KD, zároveň bylo jednáno o opravě
místní komunikace (MK) - obrubníků
a nájezdů ke vstupním dveřím KD a PZ.
O provedení oprav bylo jednáno
s dodavatelem, který předložil obci nabídku
na uvedené opravy. Dle výkazu výměr
představuje oprava nájezdu k PZ a mostku
náklady ve výši cca 78.000,– Kč bez DPH
a náklady na opravu MK činí cca 25.000,– Kč
bez DPH. Je vhodné tyto opravy uskutečnit,
protože uvedené prostory jsou ve špatném
technickém stavu a bylo by žádoucí, aby
nejen prostory přímo před KD, ale i v jeho
bezprostředním okolí byly opraveny.
Technická poznámka:
V 18:20 hod. se dostavil MH, počet
přítomných členů ZO je 9.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO opravy schválilo.
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Usnesení č. 03/05/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje realizaci akce „Oprava nájezdu
a mostku“, jejímž předmětem je oprava
nájezdu k požární zbrojnici a mostku
(chodníku) od KD ke státní silnice,
nacházejících se na pozemku p.č. 1491/2
a p.č. st. 20, v k.ú. Jezeřany, dodavatelem
Lukáš Maršalík, Dukelských bojovníků
2869/147, Znojmo, 67181, IČ: 87692627,
za cenu cca 95.000,– Kč s DPH.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 04/05/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje realizaci akce „Oprava místní
komunikace před KD“, jejímž předmětem
je výměna obrubníků a s tím spojená
oprava místní komunikace před kulturním
domem, nacházející se na pozemku p.č.
1491/2, v k.ú. Jezeřany, dodavatelem Lukáš
Maršalík, Dukelských bojovníků 2869/147,
Znojmo, 67181, IČ: 87692627, za cenu cca
30.000,– Kč s DPH.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Projekt „ KD - sociální zařízení“
Na základě usnesení ZO č. 25/01/2016
ze dne 25. 02. 2016 byla zpracována
projektová dokumentace pro provedení
stavby sociálního zařízení v kulturním domě.
Projekt vypracoval Ing. Jiří Hnízdil, který
dne 26. 07. 2016 předal obci projektovou
dokumentaci. Na jejím základě je možné
realizovat III. etapu rekonstrukce KD a ještě
dříve, než v rámci rozpočtu pro rok 2017
budou vyčleněny finanční prostředky na
stavbu, by bylo možné uskutečnit výběrové
řízení na dodavatele stavby sociálního
zařízení. Dalším důvodem pro realizaci
výběrového řízení ještě v letošním roce, je
skutečnost, že po skončení plesové sezóny
by mohly být zahájeny práce. Je potřeba
schválit realizaci akce a veřejnou zakázku
malého rozsahu.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO veřejnou zakázku
schválilo a pověřilo starostu ji realizovat.
Usnesení č. 05/05/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje v rámci projektu „Rekonstrukce
KD“, veřejnou zakázku s názvem „KD –
sociální zařízení“, jejímž předmětem je
výstavba sociálního zařízení v kulturním
domě
a) jako veřejnou zakázku s vyhlášením,
b) předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky ve výši 1.500.000,– Kč bez
DPH,
c) seznam
přímo
obesílaných
dodavatelů,
d) složení hodnotící komise ve složení - Ing. Petr Slavík, Mgr. Bohuslav
Slavík, Radek Podhrázký, náhradník
Radek Šles.
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Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 06/05/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje a ukládá starostovi ve věci
veřejné zakázky „KD – sociální zařízení“,
realizovat veřejnou zakázku, včetně
pravomoci zastupitelstva obce stanovit
text výzvy, podle požadavků zastupitelstva
obce a v souladu s projektovou dokumentací
„Rekonstrukce a přístavba kulturního
domu v Jezeřanech – 3. etapa“, zpracované
projektantem Ing. Jiřím Hnízdilem.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Projekt „Školní alej“
Dne 20. 07. 2016 byla podána žádost
o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace
ČEZ na projekt „Školní alej“ v grantovém
řízení Stromy. Jedná se o výsadbu celkem
17 ks stromů jeřábu muk před areálem
základní a mateřské školy na pozemku
p.č. 1475 v k.ú. Maršovice. Předpokládané
celkové náklady na projekt činí 120.000,–
Kč, z toho výše požadovaných prostředků od
Nadace ČEZ 110.000,– Kč. Dne 08. 09. 2016
obec obdržela informaci, že správní rada
Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního
příspěvku uvedenému projektu v částce
110.000,– Kč.
Je potřeba schválit přijetí dotace
a schválit veřejnou zakázku a dodavatele
veřejné zakázky tak, aby bylo možné
výsadbu, co nejdříve realizovat. Starosta
již provedl poptávkové řízení a obdržel tři
nabídky s tím, že nejvýhodnější nabídku
předložila společnost Zahrady Svoboda
s.r.o., Koněšín 104.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO přijetí dotace
a výběrové řízení schválilo.
Usnesení č. 07/05/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje přijetí nadačního příspěvku od
Nadace ČEZ v grantovém řízení Stromy, ve
výši 110.000,– Kč, na účel a v rámci projektu
„Školní alej“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 08/05/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje a ukládá starostovi doložit
Nadaci ČEZ všechny povinné dokumenty
a následně podepsat Smlouvu o poskytnutí
nadačního příspěvku.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 09/05/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci projektu „Školní
alej“ veřejnou zakázku malého rozsahu
s oslovením, jejímž předmětem je kompletní
realizace výsadby 17 ks stromů jeřáb muk
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před areálem základní a mateřské školy a na
základě poptávkového řízení provedeného
starostou, jako dodavatele Zahrady Svoboda
s.r.o., Koněšín 104, za nabídkovou cenu
119.962,– s DPH.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 10/05/2016
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice pověřuje a ukládá starostovi
ve věci projektu „Školní alej“ uzavřít
smlouvu o dílo se schváleným dodavatelem
a realizovat výsadbu 17 ks stromů jeřáb muk
před areálem základní a mateřské školy.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Projekt „ Vyčištění strouhy“
S ohledem na současný stav a v rámci
ochrany majetku občanů před přívalovým
deštěm, by bylo vhodné vyčistit koryto
Jezeřanské strouhy nebo alespoň jeho část,
proto je navrhováno tuto akci schválit a co
nejdříve realizovat.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. ZO se
shodlo na tom, aby byl projekt realizován
a doporučilo starostovi, aby se před
vyhlášením veřejné zakázky poradil
s odborníkem. Žádné další stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO projekt schválilo.
Usnesení č. 11/05/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci projektu „Vyčištění
strouhy“ veřejnou zakázku malého rozsahu
s oslovením, jejímž předmětem je vyčištění
koryta Jezeřanské strouhy.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 12/05/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje a ukládá starostovi ve věci
projektu „Vyčištění strouhy“, realizovat
veřejnou zakázku včetně pravomoci
zastupitelstva obce zadat a schválit veřejnou
zakázku na dodavatele, podle požadavků
zastupitelstva obce.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Nadstandard IDS JMK 2017
Již několik let přispívá obec na tzv.
nadstandard za vedení vybraných spojů
linky 446 v trase Jezeřany-Maršovice –
Loděnice a zpět do systému IDS JMK. Pokud
budeme mít o tuto službu zájem i v roce
2017 bude činit částka nadstandardu na
příští rok 21.714,– Kč. Příspěvek obce na
financování samotného systému IDS JMK
na rok 2017 bude činit 39.200,– Kč.
Starosta navrhl hradit nadstandard i pro
rok 2017. ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, nebyly podány
žádné návrhy a ZO nadstandard schválilo.
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Usnesení č. 13/05/2016
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje financování systému
IDS JMK mezi Obcí Jezeřany-Maršovice
a Jihomoravským krajem za účelem zajištění
nadstandardu dopravní obslužnosti IDS
JMK na lince 446 (Moravský Krumlov –
Loděnice) pro rok 2017 ve výši 21.714,– Kč.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Odpadové hospodářství
V sobotu 24. 09. 2016 se uskuteční sběr
a svoz nebezpečného odpadu o víkendu
07. 10. až 08. 10. 2016 se uskuteční sběr
a svoz velkoobjemového odpadu.
Je potřeba upozornit spoluobčany,
zejména informací na webových stránkách
obce a ve zpravodaji, na skutečnosti týkající
se umísťování nepatřičného odpadu do
sběrných nádob na sběrných místech
a udržování pořádku v jejich okolí.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo zprávu na
vědomí.
Ad. 04: Žádosti občanů a organizací

a) Jan Ulreich, Žádost o odkup
pozemků s nabídkou možnosti směny
Žadatel Jan Ulreich znovu žádá o prodej
popř. směnu obecních pozemků p.č. 912/67,
lesní pozemek, o výměře 1223 m2, p.č.
912/68, lesní pozemek, o výměře 738 m2
a části pozemku p.č. 1493, ostatní plocha
cca 432 m2, všechny v k.ú. Maršovice, za
účelem vybudování retenční nádrže. Na
minulém zasedání ZO, dne 29. 06. 2016, ZO
záměr prodat uvedené pozemky neschválilo.
Žadatel svoji žádost doplnil o nabídku
směnu za pozemek p.č. 1228/67, o výměře
2593 m2, orná půda, v k.ú. Maršovice,
který je v soukromém vlastnictví a doložil
účelovou mapu pozemku p.č. 912/68 a okolí.
Je třeba zvážit, zda po doplnění žádosti, ZO
schválí záměr prodat resp. směnit uvedené
pozemky.
Starosta navrhl, s ohledem na stávající
stav a možnosti obce tento stav změnit
a stavba má vytvořit nový krajinný prvek
a být veřejně přístupná, záměr schválit
a následně domluvit konkrétní podmínky.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Rozvinula se diskuse a přítomný
žadatel odpověděl na dotazy ZO týkající se
jeho motivace projekt realizovat. Žadatel
uvedl, že ho problematika zajímá již delší
dobu, chtěl by v dané lokalitě vybudovat
retenční nádrž, která by byla veřejnosti
přístupná. Souhlasí s návrhem starosty, aby
tato skutečnost byla upravena smluvně. Ze
strany některých členů ZO zaznělo, že by
obec mohla nádrž vybudovat sama a že by
se obec neměla zbavovat obecních pozemků.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
ani nebyly podány žádné návrhy, proto
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starosta navrhl usnesení záměr schválit, ale
ZO navržené usnesení neschválilo.
Před hlasováním MU oznámil ZO
svoji osobní podjatost ve věci, protože se
projednávaná věc týkající jeho bratra. ZO
posoudilo míru jeho podjatosti a hlasováním
nedoporučilo MU hlasovat.
Hlasovat MU doporučuje:
4 pro (PE,SH,JS, PS) - 1 proti (BS) - 3 se
zdrželi (MH,RP,RS), MU nehlasoval
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr obce směnit a prodat
nemovitý majetek, pozemky 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.
Hlasování:
4 pro (SH,BS,JS,PS,), 3 proti
(MH,RP,RŠ) - 2 se zdrželi (PE,MU)
b) Chasa
Jezeřany-Maršovice,
Žádost o příspěvek na Václavské hody
2016
Obec obdržela žádost Chasy JezeřanyMaršovice o příspěvek na Václavské hody
2016, spočívající v příspěvku ve výši 1.000,–
Kč na kroj, a příspěvek 10.000,– Kč na
renovaci pódia pro kapelu. Již v loňském
roce se ZO na svém zasedání č. 04/2016, dne
26. 08. 2015, zabývalo a schválilo vyčlenění
finančních prostředků na podporu konání
tradičních Václavských hodů.
S ohledem na skutečnost, že Chasa
Jezeřany-Maršovice představuje neorganizovanou skupinu mládeže, bylo by
komplikované jí poskytovat finanční
příspěvek. Proto by bylo vhodné postupovat
stejně jako v loňském roce a podpořit
účastníky a to formou finančního daru jako
ocenění za prospěšnou činnost jednotlivým
účastníkům, resp. dívkám, které se zúčastní
zavádění v lidovém kroji, ve výši 1.000,– Kč
za kroj. Co se týká renovace pódia, tak to
není v majetku obce. Proto by bylo vhodné,
v rámci stávajícího rozpočtu, použít finanční
prostředky na zakoupení materiálu, který
by sloužil k zajištění konání hodů.
Starosta navrhl vyčlenit 20.000,– Kč na
dary. Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, nebyly podány žádné návrhy a ZO
vyčlenění finanční částky schválilo.
Usnesení č. 14/05/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje vyčlenění částky 20.000,– Kč
na finanční dary v souvislosti s konáním
tradičních hodů.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 5: Nakládání s obecním majetkem

a)

záměr prodat pozemek p.č.

červenec - září

1216/150 a 1216/198, v k.ú. Jezeřany
Poté co se pozemek 1216/198 stal
majetkem obce, je možné prodat poslední
pozemek, který je v lokalitě Za kostelem
určen k výstavbě RD. S ohledem na cenu
v místě a čase obvyklou a s ohledem na
cenu, za kterou byl uvedený pozemek získán
do majetku obce, je navrhována minimální
kupní cena ve výši 350,– Kč za m2.
Stanovení minimální kupní ceny, tak bude
možno realizovat prodej pozemku za cenu
tržní (v místě a čase obvyklou) a v případě
více zájemců realizovat jejich výběr např.
obálkovou metodou.
Starosta předložil ZO návrh záměru,
který stanoví, že zájemci mohou doručit
svoje písemné nabídky poštou nebo osobně,
na OÚ do 31. 10. 2016. V případě, že
nabídku předloží více zájemců, bude prodej
realizováno výběrové řízení. O způsobu
výběru rozhodne ZO na příštím zasedání
ZO.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, nebyly podány žádné návrhy a ZO
záměr schválilo.
Usnesení č. 15/05/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr obce prodat nemovitý
majetek – pozemek RD4 o výměře 763 m2,
určený, dle územního plánu, k výstavbě
rodinného domu a který tvoří pozemky p.č.
1216/150, o výměře 489 m2 a p.č. 1216/198,
o výměře 274 m2, oba orná, v k.ú. Jezeřany,
za minimální kupní cenu 350,– Kč za m2.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 16/05/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi připravit podklady pro
realizaci výběrového řízení na prodej
pozemku RD4, pokud předloží nabídku více
zájemců.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

b) prodej pozemku p.č. 913/4,
v k.ú. Maršovice
Záměr obce prodat uvedený pozemek byl
řádně schválen usnesením ZO č. 06/02/2016
ze dne 27. 04. 2016 a vyvěšen na úřední desce
ve dnech 05. 05. 2016 až 25. 05. 2016. Žádní
další zájemci se nevyjádřili ani nepředložili
svoje nabídky. Prodej bude možno realizovat
dle schváleného záměru. ZO souhlasilo
s prodejem svým usnesením č. 11/04/2016,
dne 29. 06. 2016 a byl vypracován
geometrický plán č. 280-100/2016 ze dne
19. 08. 2016, který odděluje část pozemku
p.č. 913/1 a vytváří novou parcelu 913/4,
která je tak předmětem prodeje. Prodejem
pozemku bude realizován záměr obce
prodat uvedený pozemek.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
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své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, nebyly podány žádné návrhy a ZO
prodej a smlouvu schválilo.
Usnesení č. 17/05/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje prodej obecního pozemku p.č.
913/4, o výměře 176 m2, ostatní plocha,
v k.ú. Maršovice, za cenu 6.160,– Kč, panu
Volodymyr Duda a paní Natalya Duda,
bytem Jezeřany-Maršovice 212.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 18/05/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí
Jezeřany-Maršovice jako prodávajícím
a Volodymyr Duda a Natalya Duda jako
kupujícími, jejímž předmětem je prodej
obecního pozemku p.č. 913/4 v k.ú.
Maršovice.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

c)
směna pozemku p.č. 949/159
a 949/160, v k.ú. Maršovice
Záměr obce směnit uvedené pozemky byl
řádně schválen usnesením ZO č. 07/04/2016
ze dne 29. 06. 2016 a vyvěšen na úřední
desce ve dnech 03. 08. 2016 až 31. 08. 2016.
Žádní další zájemci se nevyjádřili ani
nepředložili svoje nabídky. Směnu bude
možno realizovat dle schváleného záměru.
S ohledem na skutečnost, že obec směňuje
pozemky o výměře menší o 190 m2, obec
uhradí správní poplatek za návrh na vklad
do KN a daň z nabytí nemovitých věcí za oba
převody.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, nebyly podány žádné návrhy a ZO
směnu a smlouvu schválilo.
Usnesení č. 19/05/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje směnu obecních pozemků p.č.
949/159, o výměře 388 m2 a p.č. 949/160,
o výměře 1317 m2, oba orná půda, v k.ú.
Maršovice, za pozemek p.č. 1492/1
o výměře 1895 m2, ostatní plocha, v k.ú.
Maršovice s panem Pavlem Procházkou,
bytem Jezeřany-Maršovice 194.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 20/05/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Směnou smlouvu mezi Obcí
Jezeřany-Maršovice a Pavlem Procházkou,
jejímž předmětem je směna obecních
pozemků p.č. 949/159 a p.č. 949/160 za
pozemek p.č. 1492/1, v k.ú. Maršovice.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

d) souhlas s prodejem částí
pozemku p.č. 1491/4, v k.ú. Jezeřany
Záměr obce prodat uvedené části
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pozemku byl řádně schválen usnesením
ZO č. 06/04/2016 ze dne 29. 06. 2016
a vyvěšen na úřední desce ve dnech
03. 08. 2016 až 31. 08. 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.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. ZO se v diskusi vyjádřilo
pro prodej pozemku nad garáží, ale u dalších
dvou pozemků, s ohledem na jejich polohu,
proti prodeji s možností je pronajmout.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, nebyly
podány žádné návrhy a ZO prodej jedné
části pozemku odsouhlasilo.
Usnesení č. 21/05/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
souhlasí s uskutečněním prodeje částí
obecního pozemku p.č. 1491/4, ostatní
plocha, v k.ú. Jezeřany, o výměře cca 85
m2 panu Janu Urbánkovi a paní Sylvii
Urbánkové, na základě geometrického
plánu, který bude vyhotoven v souladu se
zájmy obce.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

e) souhlas s prodejem části
pozemku p.č. 1190/15, v k.ú. Jezeřany
Záměr obce prodat uvedené části
pozemku byl řádně schválen usnesením
ZO č. 08/04/2016 ze dne 29. 06. 2016
a vyvěšen na úřední desce ve dnech
03. 08. 2016 až 31. 08. 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.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. ZO vyjádřilo požadavek na
dodržení nájezdových oblouků pro nákladní
vozidla v uvedené lokalitě, žádné další
stanovisko sděleno nebylo, nebyly podány
žádné návrhy a ZO prodej odsouhlasilo.
Usnesení č. 22/05/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
souhlasí s uskutečněním prodeje části
obecního pozemku p.č. 1190/15, ostatní
plocha, v k.ú. Jezeřany, o výměře cca 64
m2, slečně Markétě Šťastné, na základě
geometrického plánu, který bude vyhotoven
v souladu se zájmy obce.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Ad. 6: Veřejná zakázka „Územní plán
Jezeřany-Maršovice“
Na základě usnesení ZO č. 45/02/2016
ze dne 27. 04. 2016 bylo uskutečněno
výběrové řízení ve věci veřejné zakázky
malého rozsahu „Územní plán JezeřanyMaršovice“, jejímž předmětem je zpracování
územního plánu obce. Výzva byla
zveřejněna na profilu zadavatele a ÚD ve
dnech 08. 08. 2016 až 07. 09. 2016, kdy bylo
možno podávat nabídky, kdy se uskutečnilo
otvírání obálek. Svou nabídku zaslalo 7
zájemců a hodnotící komise pro posouzení
a hodnocení nabídek uchazečů konstatovala,
že nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč
Ing. arch. Martin Vávra, Měřičkova 52, 602
00 Brno, IČ: 03157440. Bude vyhotoveno
rozhodnutí o výběru nejvýhodnější
nabídky, které bude zasláno e-mailem
uchazečům a následně uzavřena smlouva
s vítězným uchazečem. ZO je předkládána
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek,
kompletní dokumentace veřejné zakázky,
včetně všech zaslaných nabídek. 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 a smlouvu
o dílo.
Usnesení č. 23/05/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu „Územní plán Jezeřany-Maršovice“,
na základě Zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek předložené starostou, jako
nejvýhodnější nabídku osoby Ing. arch.
Martin Vávra, Měřičkova 52, 602 00 Brno,
IČ: 03157440.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 24/05/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu „Územní plán Jezeřany-Maršovice“
smlouvu o dílo s osobou Ing. arch. Martin
Vávra, Měřičkova 52, 602 00 Brno, IČ:
03157440, jejímž předmětem je zpracování
územního plánu obce, za nabídkovou cenu
163.400,– Kč.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 7: Veřejná zakázka „Rekonstrukce
KD – chodníky“
V rámci průběhu realizace veřejné
zakázky „Rekonstrukce KD - chodníky“,
upozornil dodavatel objednavatele, že ne
všechny práce, které je potřeba provést,
jsou obsaženy v projektové dokumentaci.
Jedná se zejména o odstranění veškerého
betonového podkladu a přemístění výkopku
na skládku. Pro dokončení díla je tedy
nezbytné tyto práce provést. Tyto práce
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představují částku cca 65.000,– Kč (bez
DPH).
Při provedení šetření na místě a zjištění
skutečného stavu a na základě vzájemné
domluvy ohledně provedení drobných úprav
nad sjednaný rámec díla, které vyplynuly při
realizaci díla, předložil dodavatel objednateli
výkaz výměr na vícepráce, na základě které
vícepráce činí 78.506,– Kč (s DPH). ZO je
předkládán Dodatek č. 1 smlouvy o dílo,
protože dle usnesení ZO č. 39/02/2016 ze
dne 27. 04. 2016 je potřeba, aby vícepráce
a dodatek odsouhlasilo ZO. Zároveň je
potřeba prodloužit termín ukončení díla
a následnou fakturaci s tím, že předání
díla se uskuteční do 20. 09. 2016 a celková
fakturace bude provedena až po předání
díla.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. RP poukázal na nepřehlednost
předloženého výkazu výměr. Starosta uvedl,
že se jedná o pracovní verzi pro jednání
s dodavatelem a teprve dnes mohl ZO
předložit konečnou verzi výkazu výměr.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
nebyly podány žádné návrhy a ZO dodatek
smlouvy schválilo.
Usnesení č. 25/05/2016
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje ve věci veřejné zakázky
„Rekonstrukce KD – chodníky“ Dodatek č.
1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 05. 2016,
s dodavatelem Lukáš Maršalík, Dukelských
bojovníků 2869/147, Znojmo, 67181,
IČ: 87692627, jejímž předmětem jsou
dohodnuté a uznané vícepráce, které
nebyly uvedeny v projektové dokumentaci
a provedení dílčích úprav při realizaci
díla s tím, že konečná cena dodávky je
237.464,15 Kč, včetně DPH, což představuje
navýšení nabídkové ceny o 78.506,– Kč.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 8: Dodávky energií - Dodatky
smluv o sdružených službách dodávky
elektřiny a plynu
Současný dodavatel elektřiny a zemního
plynu společnost Energie Pro s.r.o. předložila
obci dodatek smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny a zemního
plynu, kdy dochází ke zkrácení délky trvání
smluvního vztahu do 31. 12. 2017 (dříve
do 31. 12. 2019) s automatickou prolongací
o 1 kalendářní rok a to opakovaně, snížení
stálého měsíčního platu za jedno odběrné
místo na 50,– Kč měsíčně (dříve 100,– Kč)
a úpravu vzorcové ceny dle ceníku PRO OBCE
(dříve výpočet aritmetického průměru na
evropské energetické burze PXE). Přijetí
dodatku dává zejména možnost obci mít
kontrolu nad možnou změnou dodavatele,
porovnatelnou cenu energií s ostatními
dodavateli a možnou úsporu ceny energií.
Starosta dále seznámil ZO s informací
společnosti Terra Group ohledně projektu
Obec občanům, kdy společnost nabízí

červenec - září

spolupráci obci a občanům na úsporách při
dodávkách energií. ZO danou problematiku
diskutovalo s tím, že obec se s ohledem na
smlouvy se společností Energie Pro s.r.o.
nebude do projektu zapojovat a rovněž
nebude občanům tuto možnost nabízet
a jakkoliv se ve věci angažovat.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, nebyly podány žádné návrhy a ZO
dodatky schválilo.

moci. Pojištění odpovědnosti zastupitelstva
obce je možné sjednat i pro případ škody
způsobené obci v důsledku chybného
rozhodnutím zastupitelstva
ZO je navrhováno postupovat v souladu
s návrhem a pověřit starostu ohledně
uzavření nové pojistné smlouvy. Před
hlasováním byla dána možnost členům
ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, nebyly podány žádné návrhy a ZO
pověření starosty schválilo.

Usnesení č. 26/05/2016
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje Dodatek ke Smlouvě
o sdružených službách dodávky elektřiny
ze dne 02. 11. 2015 a Dodatek ke Smlouvě
o sdružených službách dodávky zemního
plynu ze dne 02. 11. 2015, mezi obcí
a společností Energie Pro s.r.o., K Haltýři
686/13, 181 00 Praha 8, IČ: 24701921, jehož
předmětem je úprava smluvního vztahu
ohledně dodávek elektřiny a zemního plynu.

Usnesení č. 27/05/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje na základě návrhu na změnu
pojistné smlouvy sjednávající pojištění
majetku a odpovědnosti za újmu obce
Jezeřany-Maršovice, starostu jako osobu,
která ve spolupráci se společností EZ
INVEST s.r.o., sjedná přepracování stávající
pojistné smlouvy a uzavře novou pojistnou
smlouvu, s pojišťovnou Kooperativa, tak
že celkové roční pojistné, včetně pojištění
odpovědnosti
zastupitelstva
obce,
nepřekročí částku 30.000,– Kč.

Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 9: Návrh úpravy pojištění majetku
obce
Po vzájemné dohodě a v rámci
spolupráce se společností EZ INVEST,
s.r.o. a v souvislosti se škodní událostí –
vloupáním do garáže obce a odcizením
zahradní techniky, předkládá pojišťovací
makléřská společnost návrh na změnu
pojistné smlouvy sjednávající pojištění
majetku a odpovědnosti za újmu obce
Jezeřany-Maršovice.
Předmětem uvedeného návrhu je
jednak u stávající pojistné smlouvě
navýšení celkového limitu plnění pro případ
odcizení movitého vybavení na 300.000,–
Kč (navýšení pojistného činí 308,– Kč),
návrh na přepracování stávající pojistné
smlouvy provedením změny v novém
návrhu pojištění a to přepracování pojistné
smlouvy s platností nových pojistných
podmínek a smluvního ujednání (nově
zahrnuta i dětská hřiště a víceúčelové
sportovní hřiště a rozdělení limitů plnění
pro živelné pojištění, pojištění pro případ
odcizení a pojištění odpovědnosti za
újmu), navýšení limitu plnění pro případ
odcizení na 300.000,– Kč a sjednání
pojištění odpovědnosti způsobené výkonem
veřejné moci – škoda způsobená třetí
osobě v důsledku špatného rozhodnutí
zastupitelstva. Nová pojistné smlouva se
bude řídit novými pojistnými podmínkami,
které korespondují s novým občanským
zákoníkem a pojistné krytí bude rozšířeno
o smluvní ujednání Renomia Network,
které výrazně rozšiřuje rozsah pojistného
krytí a nově ujednává požadovaný způsob
zabezpečení místa pojištění. Do návrhu
bylo zahrnuto i pojištění odpovědnosti
zastupitelstva obce za škody způsobené
třetí osobě v důsledku výkonu veřejné

červenec - září

Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 10: Rozpočtové opatření č. 6/2016
a č. 7/2016
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.
6/2016 se jedná o navýšení příjmů zejména
poplatku za TKO (o 13.000,– Kč), odvodu
z loterií a podobných her (o 8.000,– Kč),
přijetí dotace od JMK 50.000,– Kč, přijetí
dotace od ÚP na VPP a sankční platbu
(ochrana vod) 120.000,– Kč. Ve výdajích
zpracování průkazů energetické náročnosti
budov ZŠ a MŠ 9.000,– Kč, zakoupení
myčky, bojleru a garnýží do KD, navýšení
rezervy v kultuře (přijatá sankční platba),
rozúčtování dotace z ÚP na VPP (hrubá
mzda, zdravotní a sociální pojištění)
a zahrnutí dotace od JMK na pořízení
materiálu pro Jednotku SDH.
Rozpočtové opatření č. 7/2016, upravuje
v příjmech navýšení příjmů o pojistné
plnění (199.000,– Kč). Ve výdajích se jedná
zejména o navýšení výdajů na veřejnou
zeleň ohledně realizace akce „Školní
alej“ (o 110.000,– Kč), výdajů investice
v záležitostech kultury na vícepráce akce
„Rekonstrukce KD – chodníky“ o 25.000,–
Kč, výdajů za programové vybavení,
zakoupení softwaru spisové služby KEO4
o 11.000,– Kč a realizaci čištění Jezeřanské
strouhy.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, nebyly podány žádné návrhy a ZO
rozpočtová opatření schválilo.
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Usnesení č. 28/05/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2016,
které provedl starosta k 31. 08. 2016.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 29/05/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2016.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 11: Diskuse
V diskusi zaznělo:
Starosta informoval ZO o problému
strouhy na návsi v Jezeřanech, která vede
přes dvůr a zahradu soukromého vlastníka,
který jí chce zrušit. Starosta doporučil
v rozpočtu pro rok 2017 vyčlenit finanční
prostředky na úpravu odvedení dešťových
vod z dotčených nemovitostí přímo do
Jezeřanské strouhy.
JS upozornil na kontrolu dětských hřišť
s tím, že některé prvky by bylo vhodné
opravit a provést nový barevný nátěr.
Starosta uvedl, že probíhá pravidelná
kontrola dětských hřišť ze strany pracovníků
obce a jednou za rok revizní kontrola.
Opravy jsou prováděny průběžně, příští rok
by bylo vhodné uvažovat a doplnění dalších
prvků.
JS se dotázal, v jaké fázi realizace
přechodu pro chodce na křižovatce ke škole.
Starosta uvedl, že pro časové zaneprázdnění
se věcí bude teprve zabývat. V následující
diskusi ZO navrhlo jednat s majitelem
nemovitosti u této křižovatky ohledně
zkrácení živého plotu podél jeho domu tak,
aby došlo k zlepšení viditelnosti a zvýšení
bezpečnosti účastníků silničního provozu,
zejména dětí.
JS dále zmínil absenci chodníků v obci
podél státní silnice, zejména v Maršovicích
a navrhl se tímto tématem začít zabývat
a hledat možnosti řešení problému zajištění
bezpečnosti pohybu chodců, především
dětí na cestě do a ze školy. Starosta uvedl,
že tento problém by se měl řešit v rámci
rekonstrukce průtahu státní silnice přes
obec.
Ad. 12: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO
a přítomným občanům za účast a ukončil
zasedání v 21:40 hod.

Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Petr Eckl v.r.
Radek Podhrázký v.r.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Územní plán
Jezeřany-Maršovice
pořizování dokumentace
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo dne
11. 11. 2015 pořízení nového územního plánu obce. V souladu
se stavebním zákonem je pořizovatelem územního plánu
obecní úřad s rozšířenou působností, kterým je MěÚ Moravský
Krumlov. Zpracovatelem územního plánu je Ing. arch. Martin
Vávra z Brna, kterého na základě výběrového řízení schválilo
zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 14. 09. 2016 a se
kterým byla dne 22. 09. 2016 podepsána smlouva o dílo.
Jak uvádí stavební zákon, cílem územního plánování je
vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života
generací budoucích. Územní plánování zajišťuje předpoklady
pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území
s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných
a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem
sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona
koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu
a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu
veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní,
kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání
krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel
a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky
pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje
ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál
rozvoje území a míru využití zastavěného území.
Pořizování dokumentace územního plánu obce je možno
rozdělit do několika etap. V současné době se nacházíme na
začátku úvodní etapy, tzv. Doplňkových průzkumů a rozborů,
které připravuje zpracovatel a tyto rozbory budou sloužit jako
podklad pro zpracování Zadání územního plánu. Proto bych
Vás chtěli požádat, pokud budete mít podněty na nové
využití svých pozemků, abyste nám je sdělili, do konce
října 2016, na obecním úřadě.
V Zadání územního plánu jsou obecně uvedeny všechny
vstupy, které nějakým způsobem limitují rozvoj území,
specifikovány hodnoty, které je nutné chránit a nastíněny
zásadní rozvojové náměty. Zadání územního plánu
vypracovává pořizovatel, vyjadřují se k němu různé orgány
a na závěr schvaluje zastupitelstvo obce.
Dalšími etapami pak bude příprava Návrhu územního
plánu ke společnému jednání, Upravený návrh územního
plánu k veřejnému projednání a nakonec Výsledný návrh (tzv.
čistopis) územního plánu.
Ing. Petr Slavík,
starosta

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Odpadové hospodářství obce
Nakládání s odpady (odpadové hospodářství) je jednou ze
základních oblastí ochrany životního prostředí. Problematika
je to složitá a rozsáhlá a obec má v této oblast velké množství
zákonných povinností. Jedním ze základních právních
předpisů, které tuto problematiku upravuje, je zákon č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Obec odpovídá za
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání,
odstraňování komunálních odpadů a evidenci odpadů, které
produkují její občané na jejím území. Za tím účelem může
ve své samostatné působnosti vydávat obecně závaznou
vyhláškou, která je závazná pro obyvatele a ostatní subjekty na
území obce, určuje právní rámec a systém nakládání s odpady.
Naše obec má vydanou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce JezeřanyMaršovice a obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, účinnou od 01. 01. 2016.
Vlastní odpad a systém nakládání s odpady (sběr,
shromažďování, přeprava, odstraňování a evidence) na
území obce můžeme rozdělit do tří základních částí:
1.

Směsný komunální odpad (odpad z domácností)

Základním druhem odpadu, který je produkován v obci je
komunální odpad. Je to veškerý odpad, který vzniká především
v domácnostech a lze jej rozdělit na směsný a tříděný odpad.
Sběr, svoz a odstraňování směsného komunálního odpadu
obec zajišťuje prostřednictví specializované společnosti, která
je držitelem příslušných povolení a oprávnění pro nakládání
s odpady. Naše obec má uzavřenu Smlouvu o poskytování
služeb v oblasti životního prostředí, ze dne18. 12. 2006,
(dále jen „Smlouva“), se společností SITA CZ a.s. (od letošního
roku SUEZ Využití zdrojů a.s.) Odpad ukládají občané do
sběrných nádob (popelnic) o objemu 110 až 1.100 litrů a svoz
je realizován 1 x za 14 dní (pátek v sudém týdnu).
Pro Vaši informaci v tabulce uvádíme množství
vyprodukovaného směsného komunálního odpadu (v tunách)
za posledních 5 let:
rok

2011

2012

2013

2014

2015

množství
odpadu

146,223

157,555

145,888

115,050

92,493

Směsný komunální odpad obsahuje i celou řadu využitelných
složek jako je sklo, papír, plast, bioodpad, elektro odpad, atd.
A proto je právě na nás, občanech, tyto „oddělitelné“ složky
správně vytřídit do příslušných kontejnerů pro tříděný odpad.
2. Tříděný odpad (plast, papír, sklo, nápojové
kartony, železo)
Základní myšlenou třídění odpadů je, že budeme-li třídit,
umožníme tak recyklaci, ze které získáme nové zdroje surovin
a energie a také ušetříme místo na skládkách. Důvody proč
třídit jsou jak ekologické tak i ekonomické. Čím více odpadů
12
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tedy vytřídíme, tím více dostaneme zpátky materiálů, energie,
ale také tím snížíme počet skládek.
Svoz, dotřídění a využití recyklovaných složek komunálního
odpadu pro naši obec zajišťuje rovněž na základě Smlouvy
společnost SITA CZ a.s. (SUEZ Využití zdrojů a.s.). Svoz je
realizován rovněž 1 x za 14 dní.
V obci máme čtyři místa, kde je možno využitelný odpad
ukládat a letos jsme založili místo páté. V Jezeřanech před
kulturním domem (2 x kontejner na plast a nápojové kartony,
1x papír, 1x sklo bílé, 1x sklo barevné), před obchodem
Jednoty (3 x plast, 1x papír, 1 x sklo bílé, 1 x sklo barevné,
2x bio a 1x kontejner na oděvy), v Maršovicích vedle obchodu
paní Bergerové (2x plast, 1x papír, 1x sklo bílé, 1x sklo barevné
a 1x bio) a v Maršovicích na točně (2 x plast, 1x papír, 1x sklo
bílé, 1x sklo barevné a 1x bio). V lokalitě Za kostelem máme
1x kontejner na plast a 1x na bioodpad, za hřištěm ještě 3
kontejnery na bioodpad.
V tabulce uvádíme množství vyprodukovaného tříděného
odpadu (v tunách) za posledních 5 let.

V tabulce vidíme množství vyprodukovaného odpadu
(v tunách) za posledních 5 let.
rok

2011

2012

2013

2014

2015

nebezpečný

0,155

0,905

1,000

0,870

1,145

velkoobjemový

16,760

5,920

8,180

16,760

17,980

Na obecním úřadě (v čekárně lékaře) je ještě umístěn e-box,
do kterého lze uložit drobné elektrozařízení (kalkulačky,
kamery, fotoaparáty, telefony, atd.) a box na baterie pro sběr
akumulátorů a baterií.
Toto jsou odpady, o které má povinnost se ze zákona starat
obec a lze snad říci, že s většími či menšími problémy se nám
to daří. Stojí to nemalé úsilí a zejména finanční prostředky.
Ačkoli obec vybírá místní poplatky a dostává odměnu od
společnosti EKO-KOM, a.s. za tříděný odpad, obec na
odpadové hospodářství doplácí.
V tabulce uvádíme celkové náklady na odpadové
hospodářství obce, příjmy od obyvatel za místní poplatek
(který byl 470,– Kč na obyvatele a rok, v současné době činí
500,– Kč) a výši odměny od společnosti EKO-KOM, a.s.(v Kč),
za posledních 5 let:

rok

2011

2012

2013

2014

2015

plast

4,482

5,541

5,380

6,381

6,343

kompozit. obaly

0,030

0,085

0,211

0,263

0,138

sklo

3,415

2,543

2,514

2,075

4,138

rok

2011

2012

2013

2014

2015

papír

2,408

2,322

2,060

2,181

2,517

470.675,–

452.864,–

445.521,–

451.538,–

513.065,–

bioodpad

-

-

-

-

25,461

náklady
obce

348.268,–

357.452,–

361.186,–

364.779,–

360.981,–

27.859,–

26.980,–

33.719,–

42.371,–

49.974,–

poplatek

Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze
svozové auto na třídící linku a pak putují do zpracovatelských
firem.

od obyvatel

odměna
EKO-KOM

Sběr železného odpadu v naší obci již dlouhodobě
organizujeme ve spolupráci s TJ Jezeřany-Maršovice,
z.s., 2x ročně, na jaře a na podzim, s tím že občané mohou
v uveřejněný termín odpad umístit před svoje domy a ten je
následně odklizen. V případě okamžité potřeby mohou občané
železný odpad uložit do velkoobjemových kontejnerů, které
jsou umístěny v areálu společnosti Agrospol spol. s r.o.
Od roku 2015 má obec dále povinnost umožnit sběr a svoz
biologicky rozložitelných odpadů a proto v současné době
máme v katastru obce rozmístěno celkem 10 ks hnědých
kontejnerů.
3.

VÝZVA
k připojení nemovitostí na splaškovou kanalizaci
Obecní úřad Jezeřany-Maršovice
vyzývá všechny majitele nemovitostí,
kteří doposud nepřipojili svoji nemovitost
na splaškovou kanalizaci a u kterých to je technicky
možné, aby tak učinili co nejdříve, nejpozději do

30. 11. 2016.
Obec Jezeřany-Maršovice připravuje podnět
kontrolním orgánům k prošetření způsobu likvidace
odpadních vod a dodržování platných zákonů
a nařízení, u vlastníků nemovitostí nepřipojených na
splaškovou kanalizaci.

Ostatní odpad – nebezpečný a velkobjemový

Svoz a odstraňování nebezpečného a velkoobjemové
odpadu pro nás zajišťuje rovněž společnost SITA CZ (SUEZ
Využití zdrojů a.s.). Sběr nebezpečného odpadu je obec
ze zákona povinna uskutečnit 2 x ročně, což je realizováno
formou mobilního sběru ve spolupráci s odvozcem, vždy na
jaře a na podzim určenou sobotu před prodejnou Jednoty.
Velkoobjemový odpad je prováděn podle potřeby (poslední
dobou rovněž 2 x ročně) a to přistavením dvou velkoobjemových
kontejnerů v Jezeřanech před OÚ a v Maršovicích na točnu.
Dle potřeby (cca 1 x za dva až tři roky) obec realizuje i sběr
pneumatik a elektrozařízení.
červenec - září

Vlastníci nepřipojených nemovitosti budou vyzváni
k doložení způsobu likvidace vznikajících splaškových
vod. Pokud vlastník nebude schopen prokázat zákonem
umožňující likvidace odpadních vod, budou vůči němu
podniknuty veškeré kroky, které umožňuje právní řád.
Ing. Petr Slavík
starosta
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Volby do zastupitelstev krajů
v obci Jezeřany-Maršovice
Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje se konaly ve
dnech 08 a 09. října 2016:
celkový počet voličů .................................................625
počet vydaných obálek .............................................220
volební účast ............................................................... 35,2 %
Pořadí jednotlivých volebních stran při volbách v obci
Jezeřany-Maršovice
Pořadí Název volební strany

Počet
hlasů
abs.

Počet
hlasů
%

Pořadí
v JMK

1.

KDU-ČSL

79

36,57

2.

2.

ANO 2011

50

23,14

1.

3.

ČSSD

22

10,18

3.

4.

KSČM

21

9,72

4.

5.

Koalice TOP 02 a „Žít Brno“

9

4,16

6.

6.

Koalice SPD a SPO

6

2,77

8.

ODS

6

2,77

5.

Moravané

5

2,31

-

Starostové pro Jižní Moravu

5

2,31

7.

Svobodní a Soukromníci

4

1,85

-

Zelení a Piráti

4

1,85

9.

8.

10.

INFORMACE OBČANŮM
Tříděný odpad
Žádáme občany, aby do kontejnerů na tříděný odpad
vhazovali pouze odpad, pro který je daný kontejner určen
a udržovali pořádek v okolí sběrných nádob!!!
Pro informaci uvádíme termíny svozu jednotlivých
komodit v roce 2016:
směsný komunální odpad
plast
papír
sklo
bioodpad

–
–
–
–
–

sudý pátek
liché pondělí
lichý čtvrtek
sudá středa
každá sobota
(duben až listopad)

Provoz splašková kanalizace
Upozorňujeme občany, že do splaškové kanalizace nepatří
vlhčené ubrousky, které mohou způsobovat technické
problémy na čerpacích stanicích.
Vlhčené ubrousky patří do popelnice!!!
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Dění v loděnické farnosti na
počátku 19. století ve světle
farní kroniky z let 1804 - 1837
Počátek předminulého století se nesl ve znamení vzrušených
událostí francouzské revoluce a napoleonských válek.
I v loděnické farnosti došlo ke změně. V roce 1804 zemřel
její dlouholetý duchovní správce P. Šimon Zimmerhackl.
V Loděnicích působil od roku 1779 ještě jako profes
premonstrátského kláštera v Louce u Znojma. Byl svědkem
zrušení loucké kanonie v roce 1784. Zasloužil se o vybavení
loděnického kostela v klasicistním duchu a o založení
nového hřbitova na okraji Loděnic. Zemřel stižen mozkovou
mrtvicí 17. dubna 1804 v brněnské Zemské nemocnici (dnes
u sv. Anny). 10. prosince téhož roku byl novým loděnickým
farářem investován rovněž bývalý premonstrát a znojemský
rodák Rudolf Rosenkranz. Ten založil novou farní kroniku,
kterou plnil latinskými zápisy až do roku 1821. Stárnoucího
Rosenkranze stále častěji zastupovali jeho kooperátoři
(především zde hrál roli fakt, že Rosenkranz neuměl česky,
byl však vázán povinností českých kázání vůči svým farníkům
z Jezeřan a Maršovic, proto mu byli vybíráni kooperátoři znalí
české řeči – Auxentius Svoboda, Jan Hrbáček a Ignác Ševčík).
Poslední léta jeho života jej provázel rajhradský benediktýn
Ignác Ševčík. Po Rosenkranzově smrti 13. prosince 1828
nastoupil na loděnickou faru jako farář rodák z Dolních Kounic
P. Leopold Steindl. Jeho záznamy starší farní kronika v roce
1837 končí.
Kalendárium událostí
• 1804, 10. prosince – na loděnickou faru investován P.
Rudolf Rosenkranz.
• 1805, 2. července – z daru loděnického sedláka Franze
Vecha byla u silnice k Pravlovu (v místech dnešní
vodárny) obnovena socha Nejsvětější Trojice, sv.
Linharta a Vendelína a 14 svatých pomocníků.
• 1805, říjen – prosinec – průtahy vojsk spojené
s Napoleonovým tažením, 21. listopadu ve 2 hod.
odpoledne dorazil oddíl 2000 Francouzů do Loděnic
a zůstal zde 9 dní. Důstojníci se ubytovali na faře
a vojáci v domech loděnických sedláků. 29. listopadu
v noci Loděnice opustili a odešli k Žabčicím a odtud
na slavkovské bojiště, kde 2. prosince svedli
proslulou bitvu s ruskými a rakouskými jednotkami.
• 1806 – vládne lehce zranitelný mír.
• 1807, 9. srpna – požehnán nový kříž v Maršovicích.
Na hranicích maršovického katastru stál starý
kamenný kříž, požehnaný 20. dubna 1720, který
však již značně narušily povětrnostní podmínky.
Iniciativy se chopil maršovický sedlák Anton John,
který se krátce před tím přistěhoval do Maršovic
z Jezeřan, a kříž nechal z velké části postavit
z vlastních prostředků. Do kříže byly slavnostně
vloženy relikvie svatých z původního kříže.
• 1808 – v zemi jsou opět Francouzi, jejich přítomností
trpí především prostí obyvatelé.
• 1809 – bitva u Aspern (vídeňské předměstí), po ní opět
francouzské jednotky zaplavily jižní Moravu a přišly
14
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• 1810

• 1811

• 1813,

• 1814

• 1816

• 1817

• 1818

• 1819

i do všech osad loděnické farnosti, a tak se zde od • 1821 – 22. července navštívil loděnickou farnost
července do poloviny prosince neustále střídala
brněnský biskup Václav rytíř Stuffler.
různá vojska, než byl uzavřen mír mezi Rakušany
• 1822 – opravy farních hospodářských budov, které se
a Francouzi.
více než 20 let nacházely bez střech.
– mír mezi Francií a Rakouským císařstvím
byl potvrzen sňatkem dcery rakouského císaře • 1823 – loděnickým učitelem se stal Andreas Laschmann.
Františka I. Marie Luisy s císařem Francouzů • 1824 – miroslavský statek, ke kterému náležely
Napoleonem Bonapartem 4. března ve Vídni.
i Loděnice, byl prodán panu von Hopfen.
– obrovské válečné náklady a zavedení bankovek
Pokračování příště
zapříčinilo státní bankrot. Loděnický sedlák Franz
Petr Eckl
Ventzl funduje nový kříž u cesty do Jezeřan, který
byl požehnán téhož roku 3. listopadu.
15. květen – v 11 hodin v noci vypukl velký požár
v Šumicích, který zničil i zdejší zvonici. Během
jednoho měsíce postavili Šumičtí zvonici novou
a zasvětili ji sv. Floriánovi. 1. května byla nešťastnou
náhodou zavalena hlínou ve Štandorfě 23letá
Teresie Thomanová. Na místě neštěstí byl postaven
nový kříž rodinou Thomanových a 24. srpna byl
slavnostně požehnán.
– 15 – válečné události pokračují první porážkou
Napoleona u Lipska, jeho internací na Elbě
a jeho návratem do Francie a konečnou porážkou
u Watterloo v červnu 1815. Ve farnosti se konají
pobožnosti na poděkování za skončení války.
– loděnické ženy pořídily pro sochu Panny Marie
umístěnou na oltáři po pravé straně nové hedvábné
šaty, které byly soše oblečeny 15. srpna. Do kostela
byla pořízena nová kazatelna a nový hlavní oltář
a kostel byl nově vylíčen.
– Zbožní sedláci z Jezeřan Anton Koretz, Mathias
Ruibar a Mathias Čáp nechali nedaleko vesnice
postavit kamenný kříž, který byl požehnán
8. června.
– postavena nová cesta do Jezeřan. V jarních
měsících při tání sněhu a při velkých lijácích se na
cestě drželo tolik vody, že se Jezeřanští a Maršovští
museli každý týden doslova brodit na pravidelnou
nedělní mši a stát v mokrých botách ve studeném  Titulní štítek farní kroniky
kostele přes hodinu. Kolem kostela byl srovnán
terén, protože se nacházel výše než
práh kostela. Při deštích pak do
kostela tekla voda a bylo nutno chodit
po dřevěných deskách. Srovnáním
terénu byl problém odstraněn.
– vnějšek kostela opraven. Dlouhá
léta zatékalo do opěrných pilířů, ty
musely být opraveny, byl odstraněn
mech a rozpadlá omítka. Kolem
hřbitova byla rovněž postavena
nová zeď. Důvodem byla nepříjemná
událost, kdy šumická porodní bába
pohřbila na hřbitově nemluvně tak
mělko, že jej vyhrabala prasata, která
se v okolí hřbitova pásla, a roztrhané
tělíčko roznesla po okolí. Na stavbě
zdi se měly podílet všechny přifařené
obce. Jižní zeď a část západní zdi byly
vybudovány nákladem jezeřanské
obce, Maršovice se naopak postaraly  Záznam o stavbě kříže v Maršovicích
o zeď západní.
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Opět ve školních lavicích
Pro ty z Vás, kteří jste si přečetli o začátku školního roku
na webových stránkách obce, se budou některé věci v tomto
článečku opakovat. Poněvadž ale všichni občané, hlavně
starší, přístup k internetu nemají a zajímají se o naši školku
a školu, chtěla bych i je informovat touto cestou.
Ve čtvrtek 1. září 2016 jsme společně s panem starostou
Ing. Petrem Slavíkem a s rodiči prvňáčků zahájili další nový
školní rok 2016 – 2017. Přivítali jsme v něm hlavně 5 našich
malých prvňáčků. Těmi, kdo poprvé usedli do školních lavic
jsou Davídek Podhrázký, Matýsek Procházka, Filípek
Vlasák, Eliška Duchoňová a Andělka Pavlíčková. Všem
prvňáčkům přejeme, aby vstup do nového školního života
byl co nejšťastnější!
V novém školním roce usedlo celkem do lavic 24 žáků,
z toho 9 děvčat a 15 chlapců. V mateřské škole je zatím
od září zapsáno 24 dětí. O prázdninách byly zakoupeny
do školky některé nové hrací prvky, natřeno zařízení
školní zahrady a v prvním zářijovém týdnu byl zakoupen
a vyměněn nevyhovující pohyblivý most za nový. Ve škole
byl obnoven nátěr chodby, do školní družiny byly zakoupeny
molitanové sedačky pro odpočinkovou činnost a v současné
době je již po rekonstrukci kotelna. Všechny prostory školky
a školy paní učitelky opět pěkně vyzdobily, abychom se tu
všichni cítili dobře. A už k organizaci práce na obou školách.
O děti v mateřské škole se opět starají vedoucí paní učitelka
Alena Hamalová a paní učitelka Bc. Jana Ruibarová. Provoz
MŠ zůstává od 7.00 hod. do 16. 00 hod. Ve škole spojený 1.
a 3. ročník jako třídní paní učitelka vyučuje Mgr. Květoslava
Bílová, 2., 4. a 5. ročník paní učitelka Anna Lišková. Paní
uč. Mgr. Blanka Heikenwälderová vyučuje tak jako minulý
rok český jazyk ve 2., 4., a 5. ročníku. Ostatní předměty jsou
promíchané podle věku žáků nebo podle počtu a střídají se
v nich všechny tři paní učitelky. O děti ve školní družině
se stará paní vychovatelka Helena Vinklerová. O čisto
a teplo v obou budovách se opět starají paní uklízečky
Hana Švrčková a Jitka Burjanová a pochutnat si na dobrých
obědech chodíme do školky k paní vedoucí ŠJ a kuchařce
Janě Procházkové a po MD se vrátila do školní kuchyně paní
Marta Slavíková.
V těchto dnech už naplno běží provoz. Malí prvňáčci se
už rozkoukali, seznamují se s prvními písmenky, čísly atd.
Většina žáků se také přihlásila do zájmových kroužků, které
od října pracují na škole. Kroužek sortovních her vede paní
učitelka Bílová a taneční kroužek paní učitelka Lišková.
Už se také těšíme na první loutkové divadlo Horákových
z Hodonína, na dopravní výchovu vedenou policistou
z okrsku Moravský Krumlov, hudební pořad a také velkou
„Drakiádu“ - akce, které nás čekají v říjnu. Také bych Vás
chtěla upozornit na tradiční příspěvky našich žáků ať již
z prázdninových nebo jiných zážitků. Práce mladších žáků
tam najdete v originálech, starší žáci si v rámci předmětu
Informatika napsali své práce na počítačích. Tak příjemné
čtení!
Jak bude pokračovat školní rok budete průběžně
informováni v obecním zpravodaji nebo na webových
stránkách obce. Hlavně, ať je ten nový školní rok úspěšný,
pohodový a klidný pro všechny děti a žáky a také pro všechny
zaměstnankyně!
Mgr. Květoslava Bílová

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic
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Moje prázdniny
Letos jsme byli na Krétě. Při potápění v moři jsme
viděli hodně ryb, třeba platýze (to je taková ryba, která
vypadá jako písčité dno) nebo chobotnice (dokáže se
protáhnout malou dírkou) nebo kraby a různé barevné
rybky. Taky jsme tam navštívili mořské akvárium
a terárium, kde jsem měl na krku hroznýše a hladil
chameleona.
Taky mě to moc bavilo na táboře. Při táborové hře
jsme hledali hrob svatého Metoděje. Koupali jsme
v bazéně a byli na hradě Buchlov. Hráli jsme bezva hry.
O prázdninách jsme stanovali v Trenckově rokli,
brodili řeku, plavili se na přehradě.
S babičkou a dědou jsme navštívili mohylu Míru
a zámecké slavnosti ve Velkém Meziříčí.
Byly to super prázdniny!!!
Ondřej Tesař, 4. ročník

Moje úžasné prázdniny
První týden prázdnin jsme byli na kánoích
sjíždět řeku Jihlavu. Bylo to super, protože jsme spali
pod širákem pod železničním mostem.
Druhý týden jsem byl s bratrem Filipem
na prázdninách v Kupařovicích. Hráli jsme si
s šesti koťátky. S tetou jsme navštívili Permonium
v Oslavanech. Bylo to tam super.
Přespal jsem jednu moc doma a ráno jsem odjel
na tábor. Tam nás hned po příjezdu rozdělili do čtyř
oddílů, já jsem byl ve 2. oddílu červených. Hráli jsme
různé hry. Moc se mi tam líbilo.
Na tábor si pro mě přijeli rodiče a jeli jsme
na dovolenou do Koutů nad Desnou. Tam jsme chodili
po horách. Poslední den jsme my děti připravily
pro rodiče šipkovanou. Potom nás rodiče odvezli
na Slovensko do Velkého Meděru na dovolenou
s babičkou a dědou. Tam jsme chodili do termálních
lázní Thermal Corvinus. V srpnu jsme s rodiči jezdili
na různé výlety. Jeli jsme do Osvětimi, na Duklu,
na Spišský hrad, vyzkoušeli jsme léčivé prameny
a koupali jsme se v termálních lázních v Bešenové.
Prázdniny byly super.
Adam Hamala, 5.ročník

Moje úžasné prázdniny
V červenci jsme byli ve Slavonicích na borůvkách.
S mamkou jsme nasbírali půl kila borůvek.Teta
Gajdušková byla s námi.Potom jsme byli na hradě
Landštejně, tam jsem měl za krkem krajtu, která měřila
přes dva metry! A potom tam byla ukázka rytířského
souboje. Mamka s tetou sbíraly borůvky a my jsme
s bráškou a kamarádkou lezli do bungrů. Prolezli jsme
asi tři bungry a jeden pěchotní srub TS81A u potoka.
Pak jsme byli ve slavonickém pevnostním areálu.
Koncem července jsem byl na křesťanském táboře.
Tábor byl v pohoří Chřiby u vesnice Staré Hutě, v chatě
číslo 37.
Na konci prázdnin jsme byli na Templštýně
a s mamkou jsme kreslili zříceninu. Ještě jsem byl
na koncertě skupiny Pozdní sběr.
Prázdniny byly fajn.
Ondra Buchmayer, 4.ročník
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HODNOCENÍ KRAJSKÉ VÝSTAVY
MLADÝCH CHOVATELŮ A MÍSTNÍ
VÝSTAVY JEZEŘANY-MARŠOVICE
Dne 24. a 25. 9. 2016 proběhla v areálu ČSCH JezeřanyMaršovice Krajská výstava mladých chovatelů a Místní
výstava, na kterou bylo dodáno mladými chovateli 84 králíků,
120 kusů drůbeže a 70 kusů holubů. Na místní výstavu, která
byla zatím největší výstavou v okrese Znojmo 130 králíků, 170
holubů a 120 kusů drůbeže.
Na výstavě bylo uděleno 24 čestných cen mladým
chovatelům, které dalo vedení krajského sdružení, na místní
výstavě bylo uděleno 33 cen a pohár předsedy kraje
nejlepší kolekce za králíky - Dobrovolný Michal, Brno
za holuby - Haas Vlastimil, Jezeřany
za drůbež - Stehlík Antonín, Znojmo.
Organizace Jezeřany-Maršovice získala na výstavě tato
ocenění:
• vítěz výstavy - Haas Vlastimil - za holuby
• čestné ceny - Haas, Ruibar, Procházka M. - za holuby
• čestné ceny - Haas, Ruibar - za drůbež.
Sobotní návštěvnost výstavy dosáhla počtu 216 platících,
nedělní pak 174. Za oba dva dny tedy 390 návštěvníků.
Výstava mládeže se konala pod patronaci hejtmana Michala
Haška, kterou v neděli dopoledne navštívil zástupce kraje.
Organizace se v soutěži okresu Znojmo na této výstavě
umístila:
• holubi - 1. místo
• drůbež - 3. místo
• králíci - 1. místo
Výbor ČSCH Jezeřany-Maršovice

Moje prázdniny
První týden o prázdninách jsme jeli s bratrem Vítkem
na tábor na faru ve Velkém Újezdě. Hráli jsme celotáborovou hru
„Cesta časem“, chodili jsme do lesa a hráli různé hry. Nejlepší hra
byla: „Bloudění v pyramidě“. Bylo to prima.
Poslední týden v červenci jsem jel na tábor do Starých Hutí
nedaleko hradu Buchlova. Tam je krásná příroda. Uprostřed
lesů je louka. Jezdili jsme na výlety, byli jsme na koupališti
v Koryčanech a na hradě Buchlov. Hráli jsme různé hry a soutěže
a byli jsme na stezce odvahy.
S rodiči jsme jezdili na výlety.
Pak jsme s rodiči byli na dovolené na Slovensku v Thermal
parku v Dunajské Stredě.
Už se moc těším na další prázdniny.
Jan Tropp, 4. ročník

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI
„MŮJ STROM“

V listopadu 2016 bude Obec Jezeřany-Maršovice realizovat projekt „Školní alej“, který
podporuje Nadace ČEZ, v rámci kterého bude provedena výsadba celkem 17 ks stromů
jeřáb muk (sorbus aria) před areálem základní a mateřské školy.
Při této příležitosti Obec Jezeřany-Maršovice ve spolupráci s příspěvkovou organizací
Základní škola a Mateřská škola Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo, příspěvková
organizace,
vyhlašuje výtvarnou soutěž
„Můj strom“
soutěž bude probíhat v termínu od 10.10.2016 do 05.11.2016 a je určena pro děti ve věku
do 15 let.
Děti by měly zpracovat kresbu, výkres nebo polytechnickou práci, která bude
představovat jejich vztah ke stromům a přírodě, kde hlavním tématem by měla být
výsadba stromů. Do soutěže je možné zaslat obrázek, výkres (formát max. A3), výrobky
z přírodních i umělých materiálů. Výtvarná díla, která by měla obsahovat jméno, příjmení
a věk, mohou děti předat v základní či mateřské škole, popř. doručit na Obecní úřad
Jezeřany-Maršovice. K dílu může být přiložen krátký komentář.
Všechny předané práce budou vystaveny v zasedací místnosti obecního úřadu, nejlepší
práce budou zveřejněny na internetových stránkách obce a jejich autoři odměněni.
V Jezeřanech-Maršovicích dne 10.10.2016
Ing. Petr Slavík v.r.
starosta

červenec - září

Mgr. Květoslava Bílová v.r.
ředitelka školy
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Václavské hody

Společenská
kronika
(od 01. 07. 2016 do 30. 9. 2016)
 Životní jubilea
50 let
Vlastimil Kampas
55 let
Zdeňka Dvořáková
Bořivoj Míča
Ludmila Haasová
Božena Kýrová
65 let
Drahoslava Sobotková
Václav Uhlíř
70 let
Anna Podhrázká
75 let
Anna Badinová
Marie Popelová
Karel Čech
Božena Kampasová
80 let
Růžena Preisingerová
Ludmila Hájková
85 let
Leopold Fendrich
91 let
Marie Škrlová
94 let
Marie Slavíková
Všem jubilantům přejeme všechno
nejlepší a pevné zdraví do dalších let.
 Narozené děti
Beata Bílová
Nina Munduchová
Gabriela Beranová
Linda Wenzelová
Jakub Veselý
Sofie Kratochvílová
Anna Šlesová
Blahopřejeme rodičům k narození jejich
dítěte a srdečně je vítáme do života
v naší obci.
 Pohyb obyvatelstva
Přistěhovaní: 3
Odstěhovaní: 3
Narození: 7
K 30. 09. 2016 mají JezeřanyMaršovice 771 obyvatele
Jezeřany: 464
Maršovice: 307
Muži: 394
Ženy: 377
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