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ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Vážení spoluobčané,
v předvečer nejkrásnějších svátků v roce se
Vám do rukou dostává tento zpravodaj, který
vás chce pobavit a zároveň informovat. Pobaví
vás tradičně zejména vánoční příspěvky žáků
základní školy, informovat Vás chceme nejen
o tom, co se událo od minulého zpravodaje,
ale s ohledem na to, že zastupitelstvo obce
na svém zasedání dne 14.12.2016 schválilo
i rozpočet pro rok 2017, tak co nás čeká v roce
příštím.
Naši školáci se tradičně rozepisují, jak se
těší na Vánoce, jaké dárky očekávají a jak si
užijí zimní prázdniny. Zároveň, asi poprvé
v čtvrtstoletí existence našeho zpravodaje,
se Vám představují i děti z mateřské školy. Ty
sice ještě neumějí psát, ale malovat umí moc

pěkně. Uvnitř zpravodaje naleznete nejlepší
obrázky výtvarné soutěže „Můj strom“,
kterou jsme organizovali u příležitosti
projektu „Školní alej“. Výtvarné soutěže se
zúčastnily téměř všechny děti jak ze školy, tak
ze školky. Ve spolupráci s paními učitelkami
jsme všechny obrázky vyhodnotili a vítěze
vyhlásili v den, kdy jsme výsadbu stromů
realizovali. V tištěné podobě zpravodaje
vidíte obrázky v černobílé podobě, ale
v jeho elektronické, kterou zveřejňujeme
na internetových stránkách obce, je můžete
vidět v barvě. Všechny originály pak uvidíte,
pokud se zúčastníte školního plesu nebo
dětského karnevalu, které se budou tradičně
konat v lednu.
pokračování str. 2
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Vánoční bohoslužby ve farnosti
Loděnice

Vážení spoluobčané,
jménem svým, jménem obecního zastupitelstva a všech pracovníků obce Vám přeji
příjemné prožití Vánočních svátků v kruhu rodiny a přátel. V novém roce všechno
nejlepší, hodně zdraví a štěstí
Ing. Petr Slavík
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od 01.10.2016 do 31.12.2016

Nejen školní ples a dětský karneval, ale
i další plesy a kulturní akce se uskutečňují
v našem kulturním domě. Ten jsme
v loňském roce opatřili novou střechou
a letos pokračovali dalšími stavebními
úpravami, izolací všech nejen obvodových,
ale i vnitřních zdí, výměnou oken a vstupních
dveří a vybudování chodníků před budovou.
Další investiční akcí, kterou zahájíme hned
po skončení plesové sezóny, je vybudování
nového sociálního zařízení. Všechno děláme
pro návštěvníky kulturních a společenských
akcí, abychom zkvalitnili a zlepšili prostředí
v kulturním domě.
Ale bude to stačit? Ptám se proto, že již
dlouho pořadatelé těchto akcí zjišťují, že
návštěvnost je čím dál menší, na akce chodí
méně a méně lidí. Naposledy jsme se o tom
mohli přesvědčit v sobotu před třetí adventní
nedělí, kdy se v kulturním domě uskutečnil
Vánoční koncert s dechovou hudbou
Zlaťanka. Příležitost, jak se na chvíli zastavit
a odpočinout od každodenního shonu, jak se
sejít s ostatními, poslechnout si krásné lidové
a vánoční písničky. Vstupné dobrovolné,
občerstvení zajištěno. Mohli bychom očekávat
plný sál, ale opak je pravdou. Koncert
navštívilo cca 70 občanů, pokud odečtu
pořadatele (členové chasy) a cizí návštěvníky,
nebylo nás ani padesát. Neuvádím to proto,
že bych si chtěl stěžovat, každý z nás se může
svobodně rozhodnout, zda se nějaké akce
zúčastní nebo ne. Chtěl bych jenom uvést,
že mezi materiálními podmínkami a účastí
na kulturních akcích není přímá úměra. Náš
kulturní dům má k dokonalosti daleko a bude
tomu tak i poté co postavíme nové sociálky,
ale bylo by krásné, kdyby příště kulturní dům
„praskal ve švech“.
Spolu s pořadateli všech akcí budeme
doufat a očekávat, že Vás přijde co nejvíce
a budeme se na Vás těšit. Vždyť to neděláme
pro sebe, ale pro Vás. Tak třeba hned zítra
na Živém Betlémě nebo v lednu na hasičském,
školním a sportovním plese a nakonec
na Masopustu. Pak už přijdou na řadu ty
sociálky.
Ing. Petr Slavík

Ze zasedání
zastupitelstva obce
ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 06/2016 konaného
dne 10.11.2016
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva
obce (dále jen „ZO“) v 18:00 hod. Přivítal
členy ZO, přítomné spoluobčany a hosty.
Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno a vyhlášeno, v souladu s § 92 a § 93
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o místě, době a navrženém
programu zasedání ZO byla zveřejněna,
v souladu s obecním zřízením, na úřední
desce obecního úřadu od 03.11.2016,
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 8 členů ZO.
Omluven je Mgr. Petr Eckl 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. 01/06/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje program Zasedání Zastupitelstva
obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2016
01. Zahájení (program, určení zapisovatele
a ověřovatelů, námitky proti zápisu)
02. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
03. Zpráva o činnosti (starosta, předsedové
výborů)
a) Projekt „Nový začátek v oblasti inkluzivního vzdělávání v moravskokrumlovském regionu“
b) Projekt „Přechod pro chodce“
04. Žádosti občanů a organizací
a) Jan Ulreich, Žádost o dlouhodobý
pronájem obecních pozemků v k.ú.
Maršovice
b) Jan Slavík, Žádost o pronájem části
obecního pozemku p.č. 1487/3 v k.ú.
Maršovice
c) DUR plus, spol. s r.o. - Žádost o vyjádření k akci s názvem „Jezeřany - Čáp:
NN přip. kab. přip.“ a návrh Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 1030034500/001
05. Nakládání s obecním majetkem
a) prodej pozemku RD4 - p.č. 1216/150
a 1216/198, v k.ú. Jezeřany
b) Smlouva o bezúplatném převodu majetku od DSO Moravskokrumlovsko
06. Veřejná zakázka „KD – sociální zařízení“
07. Veřejná zakázka „Vyčištění strouhy“
08. Směrnice č. 1/2016, o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu
09. Návrh rozpočtu obce pro rok 2017
10. Inventarizace majetku a závazků obce
za rok 2016
11. Rozpočtové opatření č. 8/2016
12. Diskuse
13. Ukončení
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Starosta konstatoval, že zápis a výpis
usnesení z minulého zasedání ZO byly
vyvěšeny na úřední desce ve dnech
od 23.09.2016 do 10.10.2016. Členové ZO
neměli vůči zápisu žádné námitky.
Jako zapisovatele starosta určil BS a jako
ověřovatele navrhl SH a RŠ.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO ověřovatele schválilo.
Usnesení č. 02/06/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č.
06/2016 Mgr. Svatavu Hájkovou a Radka
Šlese.
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 minulého zasedání zastupitelstva obce:

Rekonstrukce KD – II. etapa, chodníky
(Usnesení č. 03, 04, 25/05/2016)

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic
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Na základě rozhodnutí ZO byl dne
15.09.2016 podepsán Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 19.05.2016 týkající
se víceprací akce „KD – chodníky“ a byly
objednány a realizovány práce navíc - oprava
nájezdu k PZ a mostku a oprava místní
komunikace před KD. Dílo „KD – chodníky“
bylo předáno dne 22.09.2016, práce navíc
byly dokončeny do 30.09.2016.
Realizace a následná faktura tak
proběhla v souladu ZO předložených
výkazů výměr, s tím že výsledná cena
za chodníky před KD, včetně víceprací činila
237.464,15 Kč, cena za opravu nájezdu k PZ
a mostek 93.457,98 Kč a oprava místní
komunikace 34.325,28 Kč.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo věc
na vědomí.
Školní alej (Usnesení č. 07, 08, 09
a 10/05/2016)
Dne 19.09.2016 byly Nadaci ČEZ
zaslána v písemné podobě Žádost a všechny
potřebné dokumenty pro podepsání
smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouvu
k podpisu jsme od Nadace ČEZ doposud
neobdrželi.
Dne 29.09.2016 byla podepsána
Smlouva o dílo se společností Zahrady
Svoboda s.r.o., jejímž předmětem je výsadba
17 ks stromů jeřáb muk před areálem ZŠ
a MŠ. Vlastní realizace výsadby proběhla
dne 09.11.2016 za účasti dětí ZŠ a MŠ
v rámci projektového dne a rovněž byla
vyhodnocena výtvarná soutěž „Můj strom“.
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.
Nadstandard
IDS
JMK
2017
(Usnesení č. 13/05/2016)
O schválení financování nadstandardu
dopravní obslužnosti IDS JMK na lince 446
(Moravský Krumlov – Loděnice) pro rok
2017 ve výši 21.714,-Kč, ze strany obce,
byli zástupci společnosti KORDIS JMK a.s.
informováni prostřednictvím e-mailu dne
19.09.2016. Realizace nadstandardu byla
potvrzena dopisem ze dne 24.10.2016.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo věc
na vědomí.
Hody 2016 (Usnesení č. 14/05/2016)
Na základě rozhodnutí ZO byly
vyhotoveny darovací smlouvy, jejímž
předmětem bylo
finanční ocenění
za reprezentaci obce na kulturní akci
Václavské hody, konané ve dnech 24.
a 25.09.2016, a následně vyplaceno 11
vystupujícím dívkám celkem 11.000,-Kč.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
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nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo věc
na vědomí.
Územní plán (Usnesení č. 23
a 24/05/2016)
Ve věci Územního plánu JezeřanyMaršovice byla dne 22.09.2016 podepsána
smlouva o dílo. Prostřednictvím obecního
zpravodaje a obecních internetových stránek
byli vyzváni majitelé nemovitostí, pokud
mají zájem o nové využití svých pozemků,
aby podali podněty na OÚ. Celkem tak
učinili 4 vlastníci. V současné době probíhají
(do konce roku 2016) Doplňující průzkumy
a rozbory.
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.
Pojištění majetku (Usnesení č.
27/05/2016)
Na základě návrhu byla dne 26.09.2016
uzavřena se společností Kooperativa
pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva č.
8603332618, jejímž předmětem je pojištění
majetku obce a roční pojistné činí 20.844,-Kč
a rovněž Pojistná smlouva č. 8603249080,
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti
za finanční škodu způsobenou obci
porušením právní povinnosti vyplývající
z funkce člena zastupitelstva obce, kdy roční
pojistné činí 3.375,-Kč.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo věc
na vědomí.
Ad 03. Zpráva o činnosti (starosta,
předsedové výborů)
Starosta uvedl zprávu za období
od 15.09.2016 do 10.11.2016:
Účast na jednáních
04.10.2016, Dotační příležitosti pro
obce, konference Institut pro Regionální
spolupráci, JMK, Velké Bílovice
Konference o dotačních programech,
aktuální
informace
z
nového
programovacího období, životní prostředí,
přeshraniční spolupráce, zadávání veřejných
zakázek podle nového zákona o veřejných
zakázkách.
05.10.2016,
Zadávání
žádostí
do systému IS-Sport, podpora sportu pro
rok 2017, MŠMT, Brno
Dotační programy podpory sportu pro
rok 2017, zadávání a vyplnění žádostí.
06.10.2016, 53. členská schůze DSO
Moravskokrumlovsko, Moravský Krumlov,
Centrum sociálních služeb, smlouvy
o převodu majetku, směrnice o zadávání VZ

a) Projekt
„Nový
začátek
v oblasti inkluzivního vzdělávání
v moravskokrumlovském regionu“
Příspěvková organizace ZŠ a MŠ
Jezeřany-Maršovice
byla
zapojena
v letech 2014 - 2015 do projektu Efektivní
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spolupráce na podporu prevence školního
neúspěchu žáků. Tento projekt skončil
a nyní navazuje projekt s názvem „Nový
začátek v oblasti inkluzivního vzdělávání
v moravskokrumlovském regionu“.
O možnost vystoupit požádal starosta
města Moravský Krumlov Mgr. Tomáš
Třetina, který představil projekt a jménem
Zastupitelstva města Moravský Krumlov
požádal o finanční podporu. V současné době
jedná jménem města s jednotlivými obcemi,
jejichž školy jsou do projektu zapojeny,
o možnosti jejich podílení se na financování.
Jednat by se mohlo cca 50.000,-Kč pro
každou obec, která je zřizovatelem zapojené
školy. Tato částka může být rozdělena
na splátky po dobu trvání projektu.
V případě kladného stanoviska obce bude ze
strany města připravena smlouva.
Vlastní projekt bude realizován 3 roky
(01.09.2016 – 31.08.2019) a maximální
výsledná výše finanční podpory činí
15.815.358,63 Kč, podíl spolufinancování
realizátora projektu, kterým je Město
Moravský Krumlov, je 5%, necelých
800.000,-Kč (790.767,93 Kč).
Cílem projektu je:
- podpora žáků se speciálně vzdělávacími
potřebami v překonávání překážek při
vzdělávání
(zdravotní
znevýhodnění,
specifické poruchy učení nebo chování,
žáci ze socioekonomicky znevýhodněného
prostředí) v překonávání překážek při
vzdělávání
- podpora spolupráce školy a rodičů –
konzultace, zvýšení zájmu o prospěch dítěte
podpora
dalšího
vzdělávání
pedagogických pracovníků – semináře,
workshopy
Do projektu je zapojeno ze správního
obvodu ORP Moravský Krumlov 12 škol,
včetně ZŠ a MŠ Jezeřany-Maršovice.
Škola má uzavřené Dohody o provedení
práce na pozice koordinátor inkluze Mgr. Blanka Heikenwälderová (doučování
žáků, konzultace s žáky, konzultace
s rodiči, konzultace s pedagogy, navrhování
učebních postupů, kontroluje činnost
inkluze, zpracovává podklady, účastní se
schůzek realizačního týmu) a koordinátor
aktivit - Mgr. Květoslava Bílová (zajišťuje
komunikaci s městem, podává podklady
městu, koordinuje aktivity na škole,
připravuje harmonogram a výstupy z aktivit,
pravidelně se účastní schůzek realizačního
týmu, komunikuje s neziskovou organizací
Liga lidských práv ohledně organizace
jednotlivých aktivit na škole – spolupráce
se školou, žáky i rodiči, návštěva školy
a pořádání schůzek a konzultací na daná
témata). Ostatní výdaje budou na spolupráci
s partnera projektu - Ligu lidských práv,
školního psychologa, sociální pedagogické
služby, propočteno pro všechny zapojené
školy jednou dvanáctinou.
Závěrem svého vystoupení Mgr. Tomáš
Třetina odpověděl na doplňující otázky
členům ZO.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Starosta navrhl, aby se obec na projektu
finančně podílela a aby její podíl byl rozdělen
do dvou splátek, které budou uhrazeny
v roce 2017 a 2018.
Před hlasování byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO finanční spoluúčast schválilo.
Usnesení č. 03/06/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje
finanční
spoluúčast
obce
na podílu spolufinancování projektu „Nový
začátek v oblasti inkluzivního vzdělávání
v moravskokrumlovském regionu“ ve výši
do 50.000,-Kč, v období roku 2016 až 2019.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

b) Projekt přechod pro chodce
ZO na svém zasedání dne 09.12.2015
přijalo usnesení č. 14/06/2015, kdy uložilo
starostovi pokračovat v řešení dopravní
situace na křižovatce u školy, zřízením
přechodu pro chodce.
V roce 2015 byla Ing. Martinem Smělým
z VÚT v Brně vypracována studie „Možnosti
umístění přechodu pro chodce u základní
školy“, jejímž předmětem bylo prověřit
možnost umístění přechodu pro chodce
u křižovatky silnice III/4133 a místní
komunikace vedoucí k základní škole.
Studie navrhla dvě možné varianty řešení
– zřízení přechodu pro chodce nebo místa
pro přecházení se závěrem, že z pohledu
intenzity vozidel i bezpečnosti je vhodnější
řešení místo pro přecházení s tím, že
v každém případě je potřeba nutné dořešit
chodecké trasy dle uvedeného technického
návrhu.
Ke studii se vyjádřili dotčené orgány
- Policie ČR, SÚS JMK. Policie uvedla, že
vzhledem ke statistice dopravních nehod
na přechodech pro chodce, obzvláště
neočekávané
přechody,
doporučuje
místo přechodu pro chodce místo pro
přecházení. SÚS JMK jako zástupce majitele
komunikace a většiny dotčených pozemků
uvedla, že dle projektové dokumentace pro
navržený průtah obcí Jezeřany-Maršovice
není uvažováno s přechodem pro chodce.
Navíc je zde dle této dokumentace navržena
zastávka autobusů. K místu pro přecházení
nemají námitek. V dalším stupni projektové
dokumentace je nutno tento návrh
zkoordinovat s projektem průtahu.
Při dalším jednání starosty se zástupci
dotčených orgánů poté co se ZO vyjádřilo
ke zřízení přechodu, nevedla ke změně jejich
vyjádření a odpovědní pracovníci setrvali
na svých původních vyjádřeních. Je třeba
vzít v potaz vyjádření dotčených orgánů
a zvážit další postup.
Starosta pozval na zasedání ZO
projektanta Ing. Martina Smělého, aby
ZO objasnil problematiku a další postup.
Ing. Martin Smělý podrobně objasnil
problematiku a nastínil možná řešení.
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S ohledem na všechny okolnosti navrhuje
řešit situaci jako místo pro přecházení.
V následující diskusi se k problematice
vyjádřili nejen členové ZO, ale i přítomní
občané. Ing. Martin Smělý odpověděl
na položené dotazy a dále doporučil, aby
starosta projednal navržené dopravní řešení
se zástupci SÚS pro JMK jako správce
komunikace, aby toto řešení bylo zahrnuto
i do projektu silničního průtahu obcí.
V diskusi byla probírána i současná
špatná dopravní situace na této křižovatce.
Jak ze strany členů ZO a přítomných
občanů bylo poukazováno na nevhodnost
parkování motorových vozidel, osobních
aut a autobusů (těch i mimo vymezený
prostor parkování v Maršovicích na točně)
v blízkosti křižovatky.
Rovněž byly zmíněny špatné rozhledové
poměry pro chodce a řidiče jedoucí od školy
kvůli vzrostlým keřům na sousedním
pozemku (o tomto ZO jednalo již
na minulém zasedání ZO).
Před hlasování byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko sděleno
nebylo, členové ZO navrhli usnesení,
aby starosta upozornil parkující řidiče
na nevhodnost parkování, což ZO následně
schválilo. Starosta byl upozorněn, aby jednal
ohledně zkrácení živého plotu.
Před tím starosta navrhl usnesení, aby
se mu ZO uložilo jednat o přechodu, ale ZO
usnesení neschválilo. Proto starosta navrhl
jednat o místě pro přecházení, ZO usnesení
schválilo.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi nadále jednat se správcem
komunikace o přechodu pro chodce.
Hlasování:
0 pro – 6 (SH,MH,BS,JS,RŠ,MU) proti –
2 (RP,PS) se zdrželi
Usnesení č. 04/06/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi nadále jednat se správcem
komunikace o místu pro přecházení.
Hlasování:
6 (SH,MH,BS,JS,RŠ,MU) pro – 0 proti –
2 (RP,PS) se zdrželi
Usnesení č. 05/06/2016
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice ukládá starostovi, aby upozornil
řidiče na nevhodnost parkování v oblasti
křižovatky pod základní školou.
Hlasování:
7 (SH,MH,RP,BS,JS,RŠ,MU) pro - 0
proti – 1 (PS) se zdržel

Splašková kanalizace, odkanalizování
lokality Pérka
Ve věci projektu „Jezeřany-Maršovice
– kanalizace“ byla zpracována a na SFŽP
odeslána Závěrečná monitorovací zpráva,
Vyhodnocení smluvních a monitorovacích
ukazatelů a ZVA - vratky, odvody, jiné
příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP.
Tyto dokumenty byly předloženy ZO, aby je
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vzalo na vědomí.
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.
Ve věci realizace domovních přípojek byla
s ohledem na skutečnost, že se k 01.10.2016
nepřipojily všechny nemovitosti, u kterých
je to technicky možné, zveřejněna Výzva
k připojení nemovitostí na splaškovou
kanalizaci všem majitelům nemovitostí,
kteří doposud nepřipojili svoji nemovitost
na splaškovou kanalizaci, aby tak učinili
do 30.11.2016 s tím, že Obec JezeřanyMaršovice připravuje podnět kontrolním
orgánům k prošetření způsobu likvidace
odpadních vod a dodržování platných
zákonů a nařízení, u vlastníků nemovitostí
nepřipojených na splaškovou kanalizaci.
Vlastníci nepřipojených nemovitosti budou
vyzváni k doložení způsobu likvidace
vznikajících splaškových vod. Pokud
vlastník nebude schopen prokázat zákonem
umožňující likvidaci odpadních vod, budou
vůči němu podniknuty veškeré kroky, které
umožňuje právní řád.
Před hlasování byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své
stanovisko. V následné diskusi ZO
rozhodlo, aby starosta ještě jednou písemně
vyzval majitele doposud nepřipojených
nemovitostí, aby se připojili na splaškovou
kanalizaci. Žádné další stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné další
návrhy a ZO usnesení schválilo.
Usnesení č. 06/06/2016
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice ukládá starostovi, aby písemně
vyzval majitele doposud nepřipojených
nemovitostí, u kterých je to technicky
možné, aby je připojili na splaškovou
kanalizaci nejpozději do 31.12.2016.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Odkanalizování lokality „Pérka“
V rámci akce „Jezeřany-Maršovice
– kanalizace“ nebyla odkanalizována
lokalita Pérka a z diskuse ZO, koncem
roku 2015, vyplynulo, že by bylo vhodné
znovu kontaktovat projektanty a pokusit
se alespoň částečně realizovat splaškovou
a dešťovou kanalizaci v lokalitě Pérka, bez
nutnosti realizovat rekonstrukci v celém
rozsahu.
V průběhu roku starosta jednal
s projektantem splaškové kanalizace,
který se vyjádřil v tom smyslu, že by
bylo vhodné, poté co už nějaký čas bude
provozována
splašková
kanalizace,
kontaktovat provozovatele VAS, a.s. a znovu
problematiku otevřít a projednat.
V červnu 2016 proběhlo jednání
s Ing. Jiřím Žižkou, hlavním inženýrem VAS,
a.s., s tím, že pověří projektové oddělení
společnosti se touto problematikou zabývat.
Uskutečnily se další dvě jednání a obhlídky
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místa kanalizace, jejímž výsledkem
je předložen návrh řešení spočívající
v demontáži současné dešťové kanalizace
a montáž splaškové kanalizace v rýze
po dešťové kanalizaci a provedení odbočení
pro jednotlivé nemovitosti. Po odstranění
stávající dešťové kanalizace by byly použity
povrchové odvodňovací žlaby. Zároveň
by muselo dojít k přeložení cca 25 metrů
vodovodu a 4 ks vodovodních přípojek.
Následně k opravě povrchů a předláždění
celé ulice. Odhadované náklady celé stavby
cca 4,5 mil. Kč.
Vypracování projektové dokumentace
na celou stavbu pro územní řízení, včetně
vyřízení pro územní řízení by bylo možno
objednat u VAS, a.s. za cenu 60.000,-Kč bez
DPH.
Před hlasováním byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO vypracování projektu schválilo.
Usnesení č. 07/06/2016
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje vyčlenění finančních
prostředků a realizaci akce “Kanalizace
Pérka“, jejímž předmětem bude vypracování
projektové dokumentace pro územní řízení
na odkanalizování lokality Pérka.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Pronájem nemovitosti, prodejny
smíšeného zboží
Paní Irena Bergerová, která provozuje
prodejnu smíšeného zboží v Maršovicích
v obecní budově, na pozemku st. 161
a má s obcí uzavřenu Smlouvu o nájmu
nebytových prostor ze dne 26.03.2010,
oznámila, že ke dni 31.12.2016, ukončí
svoji činnost. Na základě uvedené smlouvy
s ní bude uzavřena dohoda o ukončení
nájemního vztahu.
Je potřeba rozhodnout za jakým
účelem bude obec uvedenou budovu užívat
či zveřejní záměr na její další pronájem.
Starosta navrhl zveřejnit záměr pronajmout
nemovitost za účelem provozování prodejny
smíšeného zboží a za stejných podmínek,
jako má stávající nájemce.
Před hlasování byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své
stanovisko. V diskusi ZO zaznělo, že
nemovitost by nemusela být pronajímána
pouze za dosavadním účelem, proto bylo
usnesení upraveno a záměr byl schválen.
Usnesení č. 08/06/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr obce pronajmout nemovitý
majetek budovu, nacházející se na pozemku
p.č. 161, o výměře 53 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, v k.ú. Maršovice, za cenu
minimálně 18.000,-Kč ročně.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Pronájem prostor v budově VÚB
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Nájemci místností č. 1 a č. 2 v budově VÚB
č.p. 165, mají zájem si nadále pronajímat
uvedené místnosti za cenu 1.000,-Kč
měsíčně. S ohledem na skutečnost, že
dle smlouvy je nájemné ve výši 2.000,-Kč
měsíčně, ale poslední dva roky bylo nájemné
sníženo na 1.000,-Kč měsíčně, je potřeba
v případě souhlasu ZO, schválit nový záměr.
Nájemce Aneta Geyerová požádala
o zproštění nájmu od srpna 2016 do února
2017 s tím, že od srpna 2016 do února 2017
nebude provozovat svoji činnost, s ohledem
na péči o nově narozené dítě.
Před hlasování byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO záměr a zproštění schválilo.
Usnesení č. 09/06/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr obce pronajmout nemovitý
majetek, místnost č. 1 a č. 2, obě o výměře
12,5 m2, v budově obce č.p. 165, nacházející
se na pozemku p.č. st. 28, zastavěná plocha
a nádvoří, v k.ú. Maršovice, za účelem
provozování nocovny řidičů a kadeřnictví,
každou za cenu 12.000,-Kč ročně.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Usnesení č. 10/06/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje zproštění úhrady nájemného
za pronájem místnosti č. 2, v budově obce
č.p. 165, nájemci Anetě Geyerová, za období
od srpna 2016 do února 2017, z důvodu
péče o nově narozené dítě.
Hlasování:
7 (SH,MH,RP,JS,PS,RŠ,MU) pro – 0
proti – 1 (BS) se zdržel
Pronájem bytu č. 1
Paní Lenka Vágnerová, nájemce bytu č.
1, v obecním domě č.p. 144, sdělila, že ke dni
31.12.2016 ukončí nájem tohoto bytu.
Bude potřeba zjistit stav obou bytů
s ohledem na náklady spojené s vytápěním
a řešit tuto situaci. Proto je třeba zvážit
vyhlášení záměru byt nadále pronajímat,
popř. zvážit možnost provést rekonstrukci
vytápění v bytě.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. V krátké
diskusi se ZO vyslovilo pro řešení situace
bytu než zveřejnění záměru, proto členy ZO
nebyly podány žádné návrhy.
Nadace
Partnerství,
Moravské
vinařské stezky
Zástupci Nadace Partnerství požádali
obec o schůzku, která se uskutečnila dne
19.10.2016 na OÚ. Předmětem schůzky
projednali možnosti rozšíření služeb pro
turisty na Moravských vinařských stezkách
a posílení spolupráce s naší obcí.
Moravské vinařské stezky, 1200 km
dlouhá síť cyklostezek, která propojuje
vinařské obce a oblasti jižní Moravy, vznikaly
postupně od roku 2000 v široké spolupráci
mezi Nadace Partnerství
(iniciátor
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a koordinátor projektu), jihomoravskými
obcemi, Jihomoravským krajem, Centrálou
cestovního ruchu JM, vinaři, podnikateli
v cestovním ruchu a dalšími subjekty.
Díky široké spolupráci veřejného a
podnikatelského sektoru se během 15 let
podařilo vybudovat síť vinařských cyklotras
a na ně navazující turistické a vinařské
služby, které lákají na jižní Moravu rok
od roku vzrůstající počet turistů. Od roku
2015 propaguje Moravské vinařské stezky
CzechTourism jako jeden ze svých TOP
produktů pro zahraniční turisty v oblasti
aktivní turistiky.
Nadace Partnerství jako koordinátor
projektu zajišťuje následující činnosti,
PR Moravských vinařských stezek a
propagační kampaně na podporu vinařské
turistiky, vydávání tištěných propagačních
materiálů MVS (kalendáře akcí, průvodce
MVS, mapy aj.), správu a aktualizaci
webových stránek, pořádání odborných
seminářů pro obce i podnikatele ve vinařské
turistice, spolupodílení se na péči o značení
vinařských stezek, organizaci vinařských
akcí, zpracování žádostí o dotace, dotační
management, zpracování studií a projektů
v oblasti turistiky (vinařské, cyklo atd.),
iniciaci nových forem vinařské turistiky,
koordinaci certifikace Cyklisté vítáni, tvorbu
strategií a síťování - spolupráce s obcemi,
JMK, CCRJM, NVC, Vinařským fondem,
podnikateli ve vinařské turistice a podobně.
ZO je předkládáno ke schválení
Memorandum o rozvoji Moravských
vinařských stezek a Smlouva o partnerství
a
spolupráci,
jejímž
předmětem
je dlouhodobá spolupráce v péči
o infrastrukturu, informační systém
a propagaci Moravských vinařských stezek
a dalších aktivit spojených s vinařskou
turistikou v kraji s roční odměnou 5.000,Kč pro Partnerství, o.p.s., která je servisní
organizací Nadace Partnerství.
Před hlasování byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO memorandum a smlouvu
schválilo.
Usnesení č. 11/06/2016
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje připojení Obce
Jezeřany-Maršovice k Memorandu o rozvoji
Moravských vinařských stezek.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 12/06/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o partnerství a spolupráci
se společností Partnerství, o.p.s., se sídlem
Údolní 33, 602 00 Brno, IČ: 26268817,
jejímž předmětem je dlouhodobá spolupráce
v péči o infrastrukturu, informační systém
a propagaci Moravských vinařských stezek
a dalších aktivit spojených s vinařskou
turistikou v kraji.
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Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Pojištění právní ochrany
Starostu kontaktovala zástupkyně
společnosti D.A.S. Rechtsschutz AG,
pobočka pro ČR s nabídkou pojištění právní
ochrany Obce Jezeřany-Maršovice, a to
jak vlastní obce, tak členů ZO, při ochraně
jejich práv a prosazování jejich oprávněných
zájmů. D.A.S. poskytuje svým klientům
kompletní právní servis od právního
poradenství, přes mimosoudní zastupování,
až po hájení zájmů klienta před soudy
a správními orgány všech instancí.
ZO je předkládána Informace o pojištění
právní ochrany pro obce a Nabídka pojištění
právní ochrany pro Obec JezeřanyMaršovice. Nabídka ročního pojištění činí
11.450,-Kč, v případě pojistných sporů
s horní hranicí sporné částky do 1.000.000,Kč.
Před hlasování byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO usnesení neschválilo.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje na základě nabídky pojištění
právní ochrany Obce Jezeřany-Maršovice
od společnosti D.A.S. Rechtsschutz AG,
pobočka pro ČR, starostu jako osobu,
která uzavře pojistnou smlouvu, tak že
celkové roční pojistné právní ochrany obce,
nepřekročí částku 15.000,-Kč.
Hlasování:
3 (BS,PS,MU) pro – 2(MH,RS,) proti – 3
(SH,RP,JS) se zdrželo
Zhodnocení finančních prostředků
S ohledem na financování obce v roce
2016 a přípravu rozpočtu pro rok 2017,
je zřejmé, že obec disponuje volnými
finančními prostředky, které by bylo možno
krátkodobě investovat a zhodnotit.
Obec obdržela nabídku od zástupce
investiční skupiny DRFG na investici např.
do nemovitostního fondu, který investuje
zejména do komerčních nemovitostí
s plánovaným cílovým čistým výnosem
4,5 % ročně s likviditou každé tři měsíce.
Fond je rozhodnutím ČNB schválen
k veřejnému nabízení v ČR. Pokud by byl
zájem o investici, předložil by zástupce
společnosti ZO konkrétní nabídku, popř.
ZO celou věc objasnil. Nabídka je předložena
za účelem zjištění názoru popř. zájmu ZO.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. V krátké
diskusi se většina členů ZO vyjádřilo
negativně k uvedené možnosti, proto členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
ve věci nerozhodlo.
Šetření vodou
Starosta byl kontaktován zástupcem
společnosti Unisavers ohledně nabídky
elektronického zařízení, které se připojí
na vodovodní rozvod. Základní cena zařízení
pro jednu nemovitost je 19.900,-Kč včetně
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montáže a DPH. Pro větší budovy 29.900,Kč. Nabídka je předložena za účelem zjištění
názoru popř. zájmu ZO.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. V krátké
diskusi většina členů ZO nevyjádřila zájem
o uvedenou možnost, proto členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO ve věci
nerozhodlo.
Uvítací tabule
Společnost ORNAMENTO s.r.o. nabízí
v akci uvítací tabule a rovněž smaltované
cedule. Cena jedná tabule je cca 5.500,-Kč.
Nabídka je předložena za účelem zjištění
názoru popř. zájmu ZO.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. V krátké
diskusi většina členů ZO se vyjádřila proti,
proto členy ZO nebyly podány žádné návrhy
a ZO ve věci nerozhodlo.
Vánoční koncert a Živý Betlém
Obec Jezeřany-Maršovice v době
předvánočního
období
uspořádá
ve spolupráci s Chasou JezeřanyMaršovice vánoční koncert, na kterém
vystoupí dechová hudba Zlaťanka. Náklady
na hudební produkci, ponížené o vstupné,
uhradí obec.
Živý Betlém by se měl uskutečnit v pátek
23.12.2016 na návsi u OÚ v Jezeřanech.
Před hlasování byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO konání koncertu schválilo.
Usnesení č. 13/06/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje úhradu nákladů Vánočního
koncertu s dechovou hudbou Zlaťanka, dne
10.12.2016 v KD Jezeřany-Maršovice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 04: Žádosti občanů a organizací

a) Jan
Ulreich,
Žádost
o dlouhodobý pronájem obecních
pozemků
Žadatel Jan Ulreich znovu žádá
o dlouhodobý pronájem obecních pozemků
p.č. 912/67, lesní pozemek, o výměře 1223
m2, p.č. 912/68, lesní pozemek, o výměře
738 m2 a pozemku p.č. 1493, ostatní plocha,
o výměře 432 m2, všechny v k.ú. Maršovice,
po dobu 30 let, za účelem vybudování
a provozování projektu zadržování vody
v krajině.
Předchozí žádosti se týkaly prodeje
uvedených pozemků a navržené záměry
na prodej pozemků ZO neschválilo. Je třeba
znovu zvážit, zda obec upřednostní pacht
těchto pozemků na vybudování nového
krajinného prvku před současným stavem.
MU oznámil ZO svoji osobní podjatost
ve věci, protože se projednávaná věc týká
jeho bratra. JS uvedl, že by se při pouhém
schvalování záměru obce, kdy záměr obce je
obecný a kdokoliv se k němu může přihlásit,
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neměla posuzovat ani diskutovat podjatost
člena ZO. Je tedy zbytečné a předčasné, aby
ZO posoudilo míru podjatosti MU. Většina
členů ZO se k tomuto názoru přiklonila
a proto ZO o doporučení MU nehlasovat,
nejednalo.
Před hlasování byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO záměr o pronájem pozemků
schválilo.
Usnesení č. 14/06/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje
záměr
obce
pronajmout,
propachtovat nemovitý majetek, pozemky
p.č. 912/67, lesní pozemek, o výměře 1223
m2, p.č. 912/68, lesní pozemek, o výměře
738 m2 a pozemek p.č. 1493, ostatní plocha,
o výměře 432 m2, všechny v k.ú. Maršovice,
za účelem vybudování a provozování
projektu zadržování vody v krajině.
Hlasování:
7 (SH,MH,RP,BS,JS,PS,RS) pro – 0 proti
– 1 (MU) se zdrželo

b) Jan Slavík, Žádost o pronájem
části obecního pozemku p.č. 1487/3 v k.ú.
Maršovice
Žadatel Jan Slavík žádá o pronájem
části obecního pozemku p.č.1487/3, v k.ú.
Maršovice. Jedná se o zelenou plochu
ve středu ulice nad dešťovou kanalizací před
domem č.p. 268 a bývalým domem č.p. 257,
o kterou se žadatel stará.
Jedná se o veřejné prostranství –
zelenou plochu, kterou obec nepronajímá,
v některých částech obce se o tuto
plochu
obec
stará
prostřednictvím
svých zaměstnanců, v některých částech
obce mají občané na těchto pozemcích
předzahrádky s květinami, keři či stromy,
o které se dobrovolně starají. Doposud obec
nemá vyhlášku či směrnici, která by tuto
problematiku řešila, mimo obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství a institut smlouvy
o právu provést stavbu, kdy na základě
žádosti občana, který měl úmysl upravit
veřejné prostranství před svým domem
s ním byla uzavřena smlouva. Na základě
této smlouvy mohl veřejné prostranství
upravit, ale nevzniklo mu žádné právo
na užívání tohoto pozemku ani nebyla
nijak dotčena práva vlastníka k uvedenému
pozemku. Institut pronájmu, tak jak ho
upravuje současná právní úprava, není
vhodný pro veřejná prostranství. Je však
potřeba se touto problematikou zabývat
a stanovit jasná, srozumitelná a všemi
akceptovaná pravidla.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
JS informoval o stavu konkrétně
v Maršovicích na návsi, která je využívána
zcela libovolně a nekontrolovatelně pro
všechny možné způsoby. Sdělil, že již ve své
žádosti uvedl, že netrvá na pronájmu
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pozemku, ale na jakémkoliv jiném způsobu,
který ošetří zmiňované využívání zelené
plochy, především za účelem jejího udržení
a zkvalitňování životního prostředí nejen
v dané ulici, ale i v celé obci. Požadoval, aby
se ZO touto problematikou dále zabývala
i na příštím zasedání ZO. Proti tomuto
nebyly vzneseny námitky. Žádné další
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo žádost
na vědomí.
c)
DUR plus, spol. s r.o. - Žádost
o vyjádření k akci s názvem „Jezeřany Čáp: NN přip. kab. přip.“ a návrh Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 1030034500/0100
Obec obdržela od společnosti DUR
plus, spol. s r.o., která zastupuje společnost
E.ON Distribuce, a.s., návrh na uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
na stavbu „Jezeřany - Čáp: NN přip. kab.
přip.“. Stavba má být realizována za účelem
připojení nového odběrného místa přes
obecní pozemek p.č. 1491/3 v k.ú. Jezeřany.
Na základě schválení smlouvy bude
přípojka NN realizována a následně bude
ZO předložena smlouva o zřízení věcného
břemene.
Před hlasování byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO smlouvu schválilo.
Usnesení č. 15/06/2016
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 - Čáp:
NN přip. kab. přip.“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 5: Nakládání s obecním majetkem

a)
prodej pozemku RD4 - p.č.
1216/150 a 1216/198, v k.ú. Jezeřany
Záměr obce prodat uvedený pozemek
RD4 byl řádně schválen usnesením ZO č.
15/05/2016 ze dne 14.09.2016 a vyvěšen
na úřední desce ve dnech 26.09.2016 až
31.10.2016. Doposud podali žádost o koupi
pozemku čtyři zájemci.
ZO svým usnesením č. 16/05/2016
uložilo starostovi připravit podklady pro
realizaci výběrového řízení na prodej
pozemku RD4, pokud předloží nabídku
více zájemců, což se stalo. S ohledem
na skutečnost, že nabídku předložilo
více zájemců je navrhováno provést
prodej pozemku obálkovou metodou a to
následovně:
1) na úřední desce obecního úřadu bude
zveřejněn nový záměr, kde bude uvedeno
jak postupovat. Zároveň o tomto budou
písemně informování i žadatelé. Záměr
bude obsahovat způsob a termín doruče-
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ní nabídky, místo, den a hodinu otvírání
obálek.
2) zájemci předloží ve stanovené lhůtě
na obecní úřad písemné nabídky v zalepené obálce, nadepsané slovy „Nabídka
na odkoupení pozemku RD4“. Nabídka
musí obsahovat:
a) jméno, příjmení a adresu trvalého
bydliště, popř. adresu pro doručování. V případě režimu společného jmění manželů musí být uvedeno jméno
a příjmení obou manželů,
b) parcelní číslo pozemku, výměru v m²,
c) nabídkovou kupní cenu.
3) obálky s nabídkami zájemců budou otevřeny na nejbližším zasedání zastupitelstva obce (14.12.2016), které následuje
po uplynutí lhůty k učinění nabídek. Nejvyšší učiněná nabídka je pro rozhodnutí
o prodeji určující.
4) ZO schválí prodej pozemku zájemci, který uvede nejvyšší nabídkovou cenu.
5) v případě, že dva nebo více zájemců se
shodnou výší nabídkové kupní ceny,
bude se obálková metoda opakovat pouze
za účasti těchto zájemců. Jejich nabídková kupní cena bude považována za minimální kupní cenu.
Další podmínky pro prodej pozemku:
1) na základě usnesení zastupitelstva obce
o prodeji pozemku konkrétnímu zájemci za kupní cenu odpovídající nejvyšší
nabídce, bude zájemce vyzván k podpisu
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny
a veškerých nákladů spojených s převodem vlastnických práv.
2) kupní cena společně s veškerými náklady
spojenými s převodem vlastnických práv
musí být uhrazena bezhotovostním převodem na účet obce před podpisem kupní smlouvy, nejpozději do 60 dnů ode dne
doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy.
3) v případě neuzavření kupní smlouvy
do 60 dnů od vyzvání k podpisu kupní
smlouvy s vybraným zájemcem z důvodu
jeho nečinnosti, případně při nesplnění
podmínek v kupní smlouvě uvedených
nebo v případě jeho odstoupení, může
být po předchozím schválení obecním
zastupitelstvem, prodej pozemku, který
uvedl ve své nabídce druhou nejvyšší nabídkovou kupní cenu.
Uvedený postup plně respektuje
požadavek realizovat prodej pozemku
za cenu tržní (v místě a čase obvyklou)
a zároveň s péčí řádného hospodáře.
Před hlasováním byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své
stanovisko. Následně byla členy ZO
a přítomnými občany diskutována vhodnost
zvoleného řešení a rovněž problematika
stavebních míst v obci. Žádné stanovisko
však sděleno nebylo, nebyly podány žádné
návrhy a ZO nový záměr schválilo.
Usnesení č. 16/06/2016
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
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p.č. 1216/150, o výměře 489 m2 a p.č.
1216/198, o výměře 274 m2, oba orná,
v k.ú. Jezeřany, prostřednictvím výběrového
řízení obálkovou metodou dle požadavků
ZO.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) Smlouva o bezúplatném převodu
majetku od DSO Moravskokrumlovsko
DSO Moravskokrumlovsko pořizuje
každoročně pro obce různý drobný
majetek, který následně převádí do majetku
jednotlivých obcí. V letošním roce by pro
obec pořízen 1 ks párty stanu 3 x 6 m, rok
výroby 2016 za cenu 14.200,-Kč. Schválením
a podpisem smlouvy bude majetek převeden
z majetku DSO do majetku obce.
Před hlasováním byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, nebyly podány žádné návrhy a ZO
nový záměr schválilo.
Usnesení č. 17/06/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje bezúplatný převod a Smlouvu
o bezúplatném převodu majetku, kterou
se převádí majetek, 1 ks párty stanu 3
x 6 m, rok výroby 2016, v celkové ceně
14.200,-Kč, z majetku mikroregionu
Moravskokrumlovsko do majetku Obce
Jezeřany-Maršovice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 6: Veřejná zakázka „KD – sociální
zařízení“
Na základě usnesení ZO č. 05/05/2016
ze dne 14.09.2016 bylo uskutečněno
výběrové řízení ve věci veřejné zakázky
malého rozsahu „KD – sociální zařízení“,
jejímž předmětem je výstavba sociálního
zařízení v kulturním domě.
Výzva byla zveřejněna na profilu
zadavatele a ÚD ve dnech 30.09.2016
až 08.11.2016, když do 07.11.2016 bylo
možno podávat nabídky a téhož dne se
uskutečnilo otvírání obálek. Svou nabídku
zaslalo 7 zájemců a hodnotící komise pro
posouzení a hodnocení nabídek uchazečů
konstatovala, že nejvýhodnější nabídku
předložil uchazeč Miloš Ryšavý, stavební
a obchodní firma, s.r.o., Vémyslice 241,
671 42, IČ: 28315049. Bude vyhotoveno
rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky,
které bude zasláno e-mailem uchazečům
a následně uzavřena smlouva s vítězným
uchazečem. ZO je předkládána 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 ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO schválilo zprávu a smlouvu
o dílo.
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Usnesení č. 18/06/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu „KD – sociální zařízení“, na základě
Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
předložené starostou, jako nejvýhodnější
nabídku společnosti Miloš Ryšavý, stavební
a obchodní firma, s.r.o., 671 42 Vémyslice
241, IČ: 28315049.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 19/06/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu „KD – sociální zařízení“ smlouvu
o dílo se společností Miloš Ryšavý, stavební
a obchodní firma, s.r.o., 671 42 Vémyslice
241, IČ: 28315049, jejímž předmětem je
výstavba sociálního zařízení v kulturním
domě, za nabídkovou cenu 1.300.883,-Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 7: Veřejná zakázka „Vyčištění
strouhy“
ZO na svém zasedání dne 14.09.2016
svým
usnesením
č.
11/05/2016
a 12/05/2016 schválilo veřejnou zakázku
„Vyčištění strouhy“, jejímž předmětem
je vyčištění koryta Jezeřanské strouhy
a pověřilo a uložilo starostovi ji realizovat,
včetně pravomoci zastupitelstva obce zadat
a schválit veřejnou zakázku na dodavatele,
podle požadavků zastupitelstva obce.
Starosta tak učinil a dne 21.10.2016
byla zveřejněna Výzva k podání nabídek
a obesláni celkem 4 dodavatelé. V termínu
do 31.10.2016 nepodal nabídku žádný
zájemce. Je třeba rozhodnout o dalším
postupu, zda vypsat nové výběrové řízení
nebo rozhodnout, že veřejná zakázka
bude zadána přímo jednomu dodavateli
(viz. Směrnice, Čl. 10, odst. 2). Zadání
veřejné zakázky bude realizováno tak, aby
bylo možno zakázku realizovat postupně,
v průběhu následujícího období, pokud to
počasí dovolí a aby bylo šetrně přistupováno
k sousedním pozemkům. S ohledem na délku
strouhy a termín realizace je navrhováno
vyčlenit částku ve výši 300.000,-Kč a dle
potřeby ji ještě navýšit.
Před hlasováním byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, nebyly podány žádné návrhy a ZO
zadání schválilo.
Usnesení č. 20/06/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky „Vyčištění
strouhy“ zadání zakázky přímo jednomu
dodavateli, o kterém rozhodne starosta
obce.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 8: Směrnice č. 1/2016, o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
Od 01.10.2016 vstoupil v účinnost nový
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zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek. Jedná se o zcela nový právní
předpis, který nahradil dosavadní zákon
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
který reguloval tuto oblast od 1. července
2006. Jedním z hlavních cílů nového
zákona je snížení administrativní zátěže
pro zadavatele v průběhu zadávacího řízení
a větší míra flexibility při výběru dodavatele
tak, aby nedocházelo ke zbytečným
průtahům zadávacích řízení a rovněž
upozadění výběru nejvhodnější nabídky
na základě nejnižší nabídkové ceny.
Zadávání zakázek malého rozsahu,
které zákon neřeší, upravuje Směrnice č.
1/2011, o evidenci a zadávaní veřejných
zakázek malého rozsahu, doplněná dvěma
dodatky. Je potřeba zadávání veřejných
zakázek (dále jen „VZ“) dát do souladu se
zákonem a zároveň reflektovat dosavadní
zkušenosti při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu podle této směrnice.
Proto je zastupitelstvu předkládán návrh
nové směrnice, která navazuje a upravuje
směrnici doposud platnou. Směrnice nadále
rozlišuje druhy VZ malého rozsahu podle
výše předpokládané hodnoty, ale upravuje
jejich výši a nerozlišuje, zda se jedná o služby,
dodávky nebo stavební práce. Takže máme
tři druhy a to VZ s výběrem (do 100.000,Kč bez DPH),VZ s oslovením (od 100.000,Kč do 500.000,-Kč) a VZ s vyhlášením (nad
500.000,-Kč). Zjednodušeně lze uvést,
že VZ s výběrem realizuje starosta, VZ
s oslovení realizuje starosta v poptávkovém
řízení, které schvaluje ZO a VZ s vyhlášením
je realizováno v zadávacím řízení ZO,
za účasti starosty a hodnotící komise.
Dále je upřesněn postup při poptávkovém
a zadávacím řízení, zejména s ohledem
na zveřejňování výzvy k podání nabídek,
oslovování a vyrozumívání dodavatelů, lhůty
pro podání nabídek, hodnocení nabídek
a uzavírání smluv s dodavateli. Evidence
veřejných zakázek je nově realizována
v seznamu veřejných zakázek, ve kterém
budou zaznamenány stejné skutečnosti jako
doposud. Závěrečná ustanovení zůstávají
beze změny.
Před hlasováním byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své
stanovisko.
JS vznesl připomínky k některým
ustanovením
směrnice,
zejména
k ustanovením týkající se VZ s vyhlášením
k upřesnění pravomocí starosty a ZO
a způsobu doručování nabídek. V diskusi
ZO podpořilo jeho návrh a směrnice byla
doplněna a upravena a poté ZO schválena
dle připomínek.
Usnesení č. 21/06/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Směrnici č. 1/2016, o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 9: Návrh rozpočtu pro rok 2017
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Návrh rozpočtu obce pro rok 2017
vychází a navazuje na rozpočtový výhled
obce na období 2017-2018, za předpokladu
schválení státního rozpočtu pro rok 2017
a v podrobnostech pak z realizovaných
příjmů a výdajů letošního rozpočtu
a předpokladu jejich naplnění.
Návrh rozpočtu obce pro rok 2017,
předpokládá že rozpočet bude schodkový.
Schodek
bude
uhrazen
finančními
prostředky z minulých let (přebytku
hospodaření za rok 2016). Mimo zajištění
základního fungování a chodu obce bude
možno realizovat následující akce:
- vybudování II. etapy inženýrských sítí
v lokalitě „Za kostelem“,
- vybudování nového sociálního zařízení
v KD,
- rekonstrukce a oprava střechy
na budově č.p. 142 (MŠ),
- rekonstrukce a oprava střechy
na budově č.p. 144 (obecní byty).
Návrh rozpočtu bude zveřejněn
na úřední desce obecního úřadu
a na elektronické úřední desce umožňující
dálkový přístup. Návrh bude rovněž
předložen finančnímu výboru.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo návrh
rozpočtu pro rok 2017 na vědomí.
Ad. 10: Inventarizace majetku
a závazků obce za rok 2016
Je potřeba provést inventarizace
majetku a závazků obce za rok 2016 a to
v souladu se zákonem o účetnictví, prováděcí
vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků
a směrnicí obce pro provedení inventarizace
majetku. Inventarizace bude provedena
členy zastupitelstva obce ve složení
jednotlivých
inventarizačních
komisí
a v termínech stanovených na základě
Příkazu k provedení inventarizace v roce
2016 a Plánu inventarizace na rok 2016,
které byly předloženy ZO.
Před hlasování byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO provedení inventarizace
schválilo.
Usnesení č. 22/06/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Příkaz k provedení inventarizace
v roce 2016 a Plán inventarizace na rok 2016,
s tím že v souladu s těmito dokumenty bude
provedena inventarizace majetku a závazků
obce za rok 2016.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad 11: Rozpočtové opatření č. 8/2016
Rozpočtové opatření upravují příjmy
a výdaje v rozpočtu obce 2016, s ohledem
na aktuální potřeby ve financování obce
a usnesení přijatá ZO.

říjen - prosinec

V případě Rozpočtového opatření č.
8/2016, provedené starostou k 30.10.2016,
se jedná opět o přijetí dotace od ÚP na VPP
a její rozúčtování (na straně výdajů). Dále
bylo potřeba upravit na straně výdajů
správné zaúčtování úroků za úvěr a půjčku
SFŽP, navýšení výdajů za elektrickou energii
VO (o 3.000,-Kč) a nákladů na jeho opravu
(o 6.000,-Kč). Provedení úhrady příspěvku
pro Oblastní charitu Znojmo (3.000,-Kč),
refundace školení člena JSDH a zákonného
pojištění zaměstnanců (o 2.000,-Kč).
Před hlasováním byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO rozpočtové opatření schválilo.
Usnesení č. 23/06/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2016,
které provedl starosta k 30.10.2016.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 11: Diskuse
V diskusi zaznělo:
JS upozornil na rozbitá okna a střepy
v okolí skladu v Maršovicích a doporučil
okna co nejdříve uvést do původního stavu,
neboť malé neřešené vandalství, způsobuje
další a větší vandalství.
Ad. 12: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO
a přítomným občanům za účast a ukončil
zasedání v 22:55 hod.

Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Svatava Hájková v.r.
Radek Šles v.r.

ZPRÁVA ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 07/2016
konaného dne 14.12.2016
Zasedání
ZO
Jezeřany-Maršovice
č. 07/2016 se konalo dne 14.12.2016 den
před tím, než byl dán do tisku Zpravodaj
J-M č. 95, proto není možné zveřejnit celý
zápis ze zasedání, protože kompletní zápis
bude vyhotoven později. Proto zveřejnujeme
místo „Zápisu“ pouze „Zprávu“, která
obsahuje základní informace bez diskuse
členů ZO k jednotlivým bodů a bez
zápisu právě v bodu 09. Diskuse. Přesto je
dostatečně zřejmé o čem ZO jednalo a jaká
přijalo usnesení.
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva
obce (dále jen „ZO“) v 18:05 hod. Přivítal
členy ZO, přítomné spoluobčany a hosty.
Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno a vyhlášeno, v souladu s § 92 a § 93

říjen - prosinec

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 06.12.2016,
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 9 členů ZO.
Použité iniciály členů ZO:
Mgr. Petr Eckl (PE), Mgr. Svatava
Hájková (SH), Milan Hamala (MH), Radek
Podhrázký (RP), Mgr. Bohuslav Slavík
(BS), Ing. Jan Slavík (JS), Ing. Petr Slavík
(starosta), Radek Šles (RŠ), Miroslav Ulreich
(MU).
Ad. 01: Zahájení (program, určení
zapisovatele a ověřovatelů, námitky proti
zápisu)
Starosta seznámil ZO s programem
zasedání ZO.
Usnesení č. 01/07/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje program Zasedání Zastupitelstva
obce Jezeřany-Maršovice č. 07/2016
01. Zahájení (program, určení zapisovatele
a ověřovatelů, námitky proti zápisu)
02. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
03. Zpráva o činnosti (starosta, předsedové
výborů)
a) Město Moravský Krumlov, Smlouva
o poskytnutí účelového finančního
prostředku
b) Příloha Obecně závazné vyhlášky č.
2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
Rozúčtování skutečných nákladů
obce předchozího roku 2015 na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu
04. Žádosti občanů a organizací
a) Václav Gabrhel, Žádost o odkoupení
části obecního pozemku p.č. 911/70
v k.ú. Maršovice
b) DUR plus, spol. s r.o. - Žádost o vyjádření k akci s názvem „Jezeřany - Novotná: NN přip. kab. přip.“
a návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
1030035053/001
05. Nakládání s obecním majetkem
a) prodej pozemku RD4 - p.č. 1216/150
a 1216/198, k.ú. Jezeřany
b) prodej pozemku p.č. 1190/56, k.ú.
Jezeřany
c) pacht pozemku p.č. 912/67, 912/68
a 1493, k.ú. Maršovice
06. Rozpočet obce pro rok 2017
07. Rozpočtový výhled na období 2018 až
2019
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08. Rozpočtové
opatření
č.
9/2015
a č.10/2016
09. Diskuse
10. Ukončení
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Starosta konstatoval, že Zasedání ZO
č. 07/2016 bylo řádně svoláno, informace
o konání ZO byla zveřejněna na ÚD a členům
ZO byla zaslána pozvánka e-mailem dne
06.12.2016, tyto písemnosti obsahovaly
veškeré náležitosti (místo, dobu a navržený
program).
Zápis a výpis usnesení z minulého
zasedání ZO byly vyvěšeny na úřední desce
od 18.11.2016 do 05.12.2016. Členové ZO
neměli vůči zápisu žádné námitky.
Jako zapisovatele starosta určil BS a jako
ověřovatele navrhl MH a MU.
Usnesení č. 02/07/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
č. 07/2016 Milana Hamalu a Miroslava
Ulreicha.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 02: Kontrola plnění usnesení
z minulých zasedání zastupitelstva obce
Starosta uvedl zprávu o plnění usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva obce:

Projekt kanalizace Pérka (Usnesení č.
07/06/2016)
Na základě uvedeného usnesení byla
u společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s. objednána projektová
dokumentace pro územní řízení včetně
vyřízení územního rozhodnutí pro akci
„Odkanalizování Pérka“, jejímž předmětem
je řešení splaškové kanalizace v lokalitě
Pérka za cenu 60.000,-Kč bez DPH.
Budova na pozemku p.č. st. 161
(Usnesení č. 08/06/2016)
Záměr pronajmout budovu na pozemku
p.č. st. 161 (obchod v Maršovicích) byl řádně
zveřejněn na ÚD ve dnech od 16.11.2016
do 14.12.2016 a doposud se nevyjádřili
žádní zájemci ani nikdo nepředložil žádnou
nabídku.
Pronájem místností v budově č.p. 165
(Usnesení č. 09, 10/06/2016)
Záměr pronajmout místnosti v budově
VÚB by řádně zveřejněn na ÚD ve dnech
16.11.2016 až 14.12.2016. Žádní nájemci
se nevyjádřili ani nepředložili svoje nabídky.
Proto bude možno prodloužit smlouvu se
stávajícími nájemci za podmínek uvedených
v záměru.
Nadace Partnerství - Moravské
vinařské stezky (Usnesení č. 14/06/2016)
Smlouva o partnerství a spolupráci byla
podepsána dne 21.11.2016.
Vánoční koncert (Usnesení č.
13/06/2016)
Koncert se uskutečnil v sobotu
10.12.2016 za účasti cca 70 diváků. Náklady

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

na dechovou hudbu činily 20.000,-Kč
a na dobrovolném vstupném bylo vybráno
3.500,-Kč.
DSO Moravskokrumovsko, Smlouva
o bezúplatném převodu majetku
(Usnesení č. 17/06/2016)
Smlouva o bezúplatném převodu
majetku byla podepsána dne 28.11.2016
a odeslána na DSO MK.
Stavba „KD – sociální zařízení“
(Usnesení č. 18, 19/06/2016)
Ve věci stavby „KD – sociální
zařízení“ bylo dne 11.11.2016 zájemcům
rozesláno Rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky a dne 06.12.2016
podepsána Smlouva o dílo.
Inventarizace v roce 2016 (Usnesení
č.22/06/2016)
Dne 10.11.2016 bylo provedena
instruktáž
(proškolení)
členů
inventarizačních komisí a inventarizace
majetku bude provedena v souladu
s Příkazem a Plánem inventarizace
Ad 03. Zpráva o činnosti (starosta,
předsedové výborů)
Starosta uvedl zprávu za období
od 11.11.2016 do 14.12.2016:
Účast na jednáních
15.11.2016,
Seminář
z
cyklu
„Starostovský informační servis 2016“,
SMS ČR, Dolní Dunajovice
Krajské shromáždění Sdružení místních
samospráv s tématy aktuální informace,
krajská témata a možnosti spolupráce,
přeshraniční spolupráce, dotace pro
JSDH,Lesy ČR a obce, vyhláška o nočním
klidu.
29.11.2016,
Problematika
třídění
a využívání komunálních odpadů v obcích
JMK, EKO.KOM, a.s., Valtice
Komplexní aktuální informace týkající
se odpadového hospodářství.

a) Město Moravský Krumlov,
Smlouva
o
poskytnutí
účelového
finančního příspěvku
Usnesení č. 03/06/2016 ze dne
10.11.2016,
ZO
schválilo
finanční
spoluúčast obce ve výši 50.000,-Kč
na podílu financování projektu „Nový
začátek v oblasti inkluzivního vzdělávání
v moravskokrumlovském regionu“. Nyní
je ZO předkládána ke schválení smlouva
o poskytnutí finančního příspěvku na tento
projekt Městu Moravský Krumlov, ve dvou
splátkách 25.000,-Kč, které budou uhrazeny
v roce 2017 a 2018.
Usnesení č. 03/07/2016
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice
schvaluje
Smlouvu
o poskytnutí finančního příspěvku mezi
Obcí Jezeřany-Maršovice a Městem
Moravský Krumlov, jejímž předmětem je
podíl na spoluúčasti na projektu „Nový
začátek v oblasti inkluzivního vzdělávání
v moravskokrumlovském regionu.
Hlasování:

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) Příloha
obecně
závazné
vyhlášky č. 2/2015 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přípravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů,
Rozúčtování skutečných nákladů obce
předchozího roku 2015 na sběr a svoz
netříděného
komunálního
odpadu
za osobu
ZO je předkládán návrh Přílohy OZV č.
2/2015 - Rozúčtování skutečných nákladů
obce předchozího roku 2015 na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za osobu,
ze které je stanovena sazba poplatku dle
čl. 4 odst. 1 písm. b), a následně celkový
místní poplatek pro rok 2017. Skutečné
náklady na svoz a uložení netříděného
komunálního odpadu od občanů obce za rok
2015 činily 345.102,-Kč a skutečné náklady
za osobu činí 425,-Kč. Sazba poplatku pro
rok 2017 by mohla zůstat 500,-Kč, stejně
jako letos, stejně tak i množství kontejnerů
na separovaný odpad a bioodpad.
Usnesení č. 04/07/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Přílohu obecně závazné vyhlášky
č. 2/2015, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálních odpadů, Rozúčtování nákladů
obce předchozího roku 2015 na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za osobu.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Odměňování členů zastupitelstva
obce
Od 1. ledna 2017 platí zvýšení měsíčních
odměn členům ZO (změna Nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev), u uvolněných
členů zastupitelstva obce automaticky
ze „zákona“, u neuvolněných to závisí
na usnesení obce, kterým byly odměny
a jejich výše schváleny.
Starosta uvedl, že nepředpokládá
navýšení odměn ZO v tomto volebním
období.
Rozšíření Jednotky SDH
Na základě doporučení SDH JezeřanyMaršovice a velitele Jednotky SDH bude
od 01.01.2017 navýšen počet členů jednotky
na 13 s tím, že novým členem jednotky bude
Ing. Ondřej Čáp. Bude s ním podepsána
dohoda o členství v Jednotce SDH.
Usnesení č. 05/07/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi realizovat navýšení počtu
členů Jednotky SDH na 13 členů a zajistit
náležitosti ohledně uzavření dohody
o členství v jednotce SDH a pojištění všech
členů jednotky SDH, do 31.12.2016.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Dohoda o poskytnutí služeb ve věci
insolvenčního řízení
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Dne 15.11.2016 rozhodl Krajský soud
v Brně usnesením o zahájení insolvenčního
řízení ve věci dlužníka Energie pod
kontrolou obecně prospěšná společnost
(EPK) a vyzval věřitele dlužníka, aby
uplatnili své pohledávky.
Naše obec má vůči EPK uvedené
společnosti dvě pohledávky za přeplatky
elektřiny ve výši 7.101,-Kč (ze dne
06.11.2015) a 13.888,-Kč (ze dne
26.04.2016) a zároveň dva závazky
nedoplatky za dodávky plynu, z toho
obec 142,-Kč (17.03.2016) a příspěvková
organizace 14.975,-Kč.
Ve věci obec kontaktoval současný
dodavatel elektřiny a plynu společnost
Energie Pro s.r.o. s návrhem na uzavření
Dohody o poskytnutí služeb ve věci
insolvenčního řízení EPK za cenu 3.025,-Kč
včetně DPH. Na základě porady s právníkem
byla dohoda uzavřena a starostou podepsána
dne 05.12.2016.
DSO Moravskokrumlovsko
Dne 15.12.2016 se na OÚ JezeřanyMaršovice uskuteční 54. členská schůze DSO
Moravskokrumlovsko, kde bude projednán
návrh rozpočtu mikroregionu pro rok 2017
(je zveřejněn na ÚD) a informace o projektu
Centra společných služeb.
Dále byla DSO MK vyúčtována
a vyfakturována akce „Sejdeme se na Safari“
(dětský den) a DSO dne 02.12.2016 uhradilo
obci náklady ve výši 5.000,-Kč.
ZSO
Vodovody
a
kanalizace
Znojemsko
Dne 22.12.2016 se ve Znojmě bude
konatvalná hromada ZSO Vodovody
a kanalizace Znojemsko. Na ÚD jsou
zveřejněny dokumenty k projednání
jako návrh rozpočtu svazku na rok 2017,
rozpočtový výhled na období 2018 - 2020,
informace o vodném a stočném pro rok
2017.
Ad. 04: Žádosti občanů a organizací

a) Václav
Gabrhel,
Žádost
o odkoupení části obecního pozemku p.č.
911/70 v k.ú. Maršovice
Žadatel Václav Gabrhel žádá o prodej
části obecního pozemku p.č. 911/70,
ostatní plocha, o výměře cca 130 m2, v k.ú.
Maršovice, za účelem rozšíření zahrady. Je
třeba zvážit, zda obec upřednostní prodej
pozemku před současným stavem a starosta
navrhl záměr schválit.
Usnesení č. 06/07/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr obce prodat nemovitý
majetek, část pozemku p.č. 912/70,
ostatní plocha, o výměře cca 130 m2, v k.ú.
Maršovice.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

b) DUR plus, spol. s r.o. - Žádost
o vyjádření k akci s názvem „Jezeřany
- Novotná: NN přip. kab. přip.“ a návrh
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

říjen - prosinec

věcného břemene č. 1030035053/001
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 - Novotná: NN přip. kab. přip.“.
Stavba má být realizována za účelem
připojení nového odběrného místa, stavby
rodinného domu na pozemku p.č. 2240a
vede přes obecní pozemek p.č. 1491/2 v k.ú.
Jezeřany. Na základě schválení smlouvy
bude přípojka NN realizována a následně
bude ZO předložena smlouva o zřízení
věcného břemene.
Usnesení č. 07/07/2016
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 Novotná: NN přip. kab. přip.“
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 5: Nakládání s obecním majetkem

a)
prodej pozemku RD4 - p.č.
1216/150 a 1216/198, v k.ú. Jezeřany
Záměr obce prodat uvedený pozemek
RD4 byl řádně schválen usnesením ZO č.
16/06/2016 ze dne 10.11.2016 a vyvěšen
na úřední desce ve dnech 16.11.2016 až
14.12.2016. Žádost v zalepené obálce podali
3 zájemci. Zalepené obálky byly předloženy
na zasedání ZO.
Jednotlivé obálky byly rozlepeny, byl
zkontrolován jejich obsah a jednotlivý
zájemci předložili nabídky v pořadí - Iveta
Šlesová, č.j. 533/2016, nabídková kupní
cena 314.000,-Kč, - Martina Geyerová a Aleš
Burian, č.j. 539/2016, nabídková kupní cena
512.000,-Kč a - Ing. Petr Krist a Bc. Blanka
Kristová, č.j. 544/2016, nabídková kupní
cena 421.650,-Kč.
S ohledem na skutečnost, že zájemce Martina Geyerová a Aleš Burian, předložil
nejlepší nabídku, která obsahovala nejvyšší
nabídkovou kupní cenu, je navrhována, aby
ZO schválilo prodej pozemku RD4 tomuto
zájemci za cenu 512.000,-Kč
Zároveň je ZO předložen návrh kupní
ceny, která s ohledem na způsob prodeje
neobsahuje žádné speciální podmínky.
Uvedený postup respektuje požadavek
realizovat prodej pozemku za cenu tržní
(v místě a čase obvyklou) a zároveň s péčí
řádného hospodáře a prodejem pozemku
bude realizován záměr obce prodat uvedený
pozemek.
Usnesení č. 08/07/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje výsledek výběrového řízení
realizovaný obálkovou metodou, kdy ze
3 zájemců, předložil nejvyšší nabídkovou
kupní cenu ve výši 512.000,-Kč zájemce
Martina Geyerová a Aleš Burian.

říjen - prosinec

Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 09/07/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje prodej pozemku RD4, pozemku
p.č. 1016/150, o výměře 489 m2 a pozemku
p.č. 1016/198, o výměře 274 m2, oba orná
půda, v k.ú. Jezeřany, za cenu 512.000,-Kč,
paní Martině Geyerové, bytem JezeřanyMaršovice 299, a panu Aleši Burianovi,
bytem Malinovského 458, Zbraslav.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 10/07/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí
Jezeřany-Maršovice jako prodávajícím
a Martinou Geyerovou a Alešem Burianem
jako kupujícími, jejímž předmětem je
prodej pozemku RD4, p.č. 1016/150 a p.č.
1016/198, oba v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

b) prodej pozemku p.č. 1190/56,
k.ú. Jezeřany
Záměr obce prodat uvedený pozemek
byl řádně schválen usnesením ZO č.
07/01/2016 ze dne 25.02.2016 a vyvěšen
na úřední desce ve dnech 30.03.2016 až
21.04.2016. Jedinou nabídku předložil pan
Martin Buchmayer, žádní další zájemci
se nevyjádřili ani nepředložili svoje
nabídky. Prodej bude možno realizovat dle
schváleného záměru. S prodejem vyslovilo
souhlas ZO usnesením č. 22/02/2016 ze
dne 27.04.2016.
Byl vypracován geometrický plán č.
551-156./2016 ze dne 30.11.2016, který
odděluje část pozemku p.č. 1190/15
a vytváří novou parcelu 1490/56, která je
tak předmětem prodeje.
Ve věci je potřeba postupovat v souladu
s ustanovením § 39 odst. 2 obecního
zřízení, kdy při úplatném převodu majetku
se cena sjednává zpravidla ve výši, která
je v daném místě a čase obvyklá, nejdeli o cenu regulovanou státem. Odchylka
od ceny obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li
o cenu nižší než obvyklou. Není-li odchylka
od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní
jednání neplatné. Aby bylo možno prodej
realizovat pro obec ekonomicky výhodně,
za cenu v místě a čase obvyklou, nechal
starosta vypracovat znalecký posudek
v souladu se zákonem o oceňování majetku.
S přihlédnutím ke znaleckému posudku
a nákladům na jeho vypracování, je ZO
navrhováno, aby kupní cena byla 125,-Kč/
m2.
Prodejem pozemku bude realizován
záměr obce prodat uvedený pozemek
v souladu s ustanovením § 39 odst. 2
obecního zřízení.
Usnesení č. 11/07/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje prodej obecního pozemku p.č.
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1190/56, o výměře 36 m2, ostatní plocha,
v k.ú. Jezeřany, za cenu 4.500,.Kč, Martinu
Buchmayerovi, bytem Jezeřany-Maršovice
96.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 12/07/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí
Jezeřany-Maršovice jako prodávajícím
a Martinem Buchmayerem jako kupujícím,
jejímž předmětem je prodej obecního
pozemku p.č. 1190/56, v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

c)
pacht pozemku p.č. 912/67,
912/68 a 1493, k.ú. Maršovice
Záměr obce propachtovat uvedené
pozemky byl řádně schválen usnesením ZO
č. 14/06/2016 ze dne 10.11.2016 a vyvěšen
na úřední desce ve dnech 16.11.2016
až 14.12.2016. Žádní další zájemci se
nevyjádřili ani nepředložili svoje nabídky.
Pacht pozemků bude možno realizovat dle
schváleného záměru.
ZO je předložen návrh pachtovní
smlouvy s dobou na dobu určitou 30 let,
která rovněž upravuje zřízení věcného
předkupního práva a je potřeba zvážit výši
pachtovného. Pachtem pozemků bude
realizován záměr obce a podpořen projekt
zadržování vody v krajině.
Ad. 6: Rozpočet obce pro rok 2017
Návrh rozpočtu obce pro rok 2017,
včetně Důvodové zprávy k návrhu rozpočtu
pro rok 2017, byl ve dnech 21.11.2016
až 14.12.2016 zveřejněn na úřední desce
obecního úřadu a na elektronické úřední
desce umožňující dálkový přístup. Návrh
byl rovněž předložen finančnímu výboru.
Ze strany občanů nebyly vzneseny k návrhu
rozpočtu žádné konkrétní návrhy či
připomínky.
Starosta oproti návrhu rozpočtu navrhli
následující změny a doplnění:
úhrada za věcná břemena na pozemcích
JMK dotčených splaškovou kanalizací
(do 40.000,-Kč na jeden pozemek), ve výši
20.000,-Kč, par. 2321 pol. 5137 20.000,-Kč,
úhrada za věcná břemena na pozemcích
JMK dotčených splaškovou kanalizací (nad
40.000,-Kč na jeden pozemek), ve výši
148.000,-Kč, par. 2321 pol. 6129 148.000,Kč,
vratka volby do zastupitelstva kraje,
ve výší 9.000,-Kč, par. 6402 pol. 5364
9.000,-Kč.
Předseda FV seznámil ZO s usnesením
FV ohledně projednaného rozpočtu s tím,
že FV navrhuje upravit (navýšit) následující
příjmy rozpočtu, tak aby korespondovali
s příslušnými výdaji:
zálohy na energie od nájemníků (bytové
hospodářství) o 50.000,-Kč, par. 3612, pol.
2111 100.000,-Kč,
zálohy na energie od nájemníků
(nebytové hospodářství) o 10.000,-Kč, par.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

3613, pol. 2111 30.000,-Kč,
S ohledem na uvedené změny rozpočtu
se mění Financování – část přebytku
hospodaření 2016 zapojená do rozpočtu,
pol. 8115 na 6.117.000,-Kč,

ve výši 6.117 tis. Kč. Dále sem patří hrazení
splátky dlouhodobě přijatých půjčených
prostředků ve výši 1.022 tis. Kč (splátka
úvěru od ČS, a.s. a půjček od SFŽP a VaK
Znojemsko).

Rozpočet obce pro rok 2017 je
schodkový, protože jeho příjmy jsou nižší
než výdaje a schodek je kryt přebytkem
minulých let. Příjmy jsou rozpočtovány
ve výši 10.360.000,-Kč, výdaje ve výši
15.455.000,-Kč. Financováním ve výši
5.095.000,-Kč zabezpečuje financování
schodku
rozpočtu.
Nejvýznamnějším
zdrojem příjmů jsou daňové příjmy,
nedaňové příjmy a kapitálové příjmy.
Výdaje jsou určeny na zajištění základního
chodu obce, běžnou správu, údržbu a opravy
obecního majetku, chod obecního úřadu
a příspěvkové organizace.

Usnesení č. 13/07/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje schodkový Rozpočet obce pro rok
2017.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Příjmy rozpočtu
Daňové příjmy, jako nejvýznamnější
součást rozpočtu, jsou pro rok 2017
předpokládány ve výši 9.417 tis. Kč, což
představuje 90,9 % veškerých příjmů obce.
Nedaňové příjmy, zejména za pronájem
obecního majetku a pacht obecních
pozemků, jsou odhadovány na 444 tis. Kč
a tvoří tak 4,3 % veškerých příjmů obce.
Kapitálové příjmy ve výši 350 tis. Kč tvoří
3,4 % celkových příjmů a tvoří je zejména
příjem za prodej obecních pozemků (RD4).
Součástí příjmů jsou i přijaté dotace,
což je příspěvek na výkon státní správy
od Jihomoravského kraje pro rok 2017
ve výši 149,6 tis. Kč, tj. 1,4 % celkových
příjmů.
Výdaje rozpočtu
Výdaje obce na rok 2017 jsou především
směrovány na financování běžných výdajů.
Běžné výdaje v odhadované výši 10.525 tis.
Kč, by se na celkových výdajích měly podílet
cca 68 %. Nejvýznamnější běžné výdaje
v roce 2017 by měly být určeny na opravy
obecního majetku - střechy mateřské
školy (1.000 tis. Kč) a obecních bytů (300
tis. Kč), příspěvek na provoz příspěvkové
organizace - Základní škola a Mateřská
škola Jezeřany-Maršovice (800 tis. Kč), sběr
a svoz odpadů (525 tis. Kč), odměny členům
ZO (620 tis. Kč), platy zaměstnanců obce
(830 tis. Kč) a v neposlední řadě sem patří
i vratka dotace na splaškovou kanalizaci
od Jihomoravského kraje (1.663 tis. Kč).
V rámci běžných výdajů je rovněž počítáno
s rezervou ve výši 1.500 tis. Kč.
Zbývající část (32 %) jsou kapitálové
výdaje, které by měly být určeny
na financování investičních akcí a to
vybudování nového sociálního zařízení
v kulturním domě (2.000 tis. Kč)
a inženýrských sítí v lokalitě Za kostelem
(1.500 tis. Kč). Rovněž u těchto výdajů je
počítáno s rezervou ve výši 1.000 tis. Kč.
Financování
Financování schodku rozpočtu bude
hrazeno z finančních prostředků minulých
let – části přebytku hospodaření roku 2016
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Ad. 7: Rozpočtový výhled na období
2018 až 2019
Rozpočtový výhled je pomocným
nástrojem obce sloužícím pro střednědobé
finanční
plánování
rozvoje
jeho
hospodářství. Je sestaven se na základě
uzavřených smluvních vztahů a přijatých
závazků na dobu 2 let následujících po roce,
na který se sestavuje roční rozpočet, tedy
pro období 2018 až 2019.
V předloženém rozpočtovém výhledu
je zobrazen rok 2017 (dle navrženého
rozpočtu) a následující roky 2018 a 2019.
Počáteční stav peněžních prostředků ke dni
01.01.2017 je ve výši 9.500.000,-Kč, tedy
o částku, kterou předpokládáme dle příjmů
a výdajů tohoto roku. V příjmové oblasti
jsou nejvýznamnějším příjmem daňové
příjmy ve výši 9.500 tis. Kč a v menší míře
příjmy z pronájmu obecního majetku
a poskytování služeb - nedaňové příjmy (cca
300 tis. Kč). V následujícím období 2018
až 2019 nepředpokládáme žádné příjmy
z prodeje majetku (kapitálové příjmy)
a přijaté dotace ve výši 150 tis. Kč.
Co se týká výdajů, největší část jsou
běžné výdaje, které předpokládáme v rove
2018 ve výši 6.600 tis. Kč, v roce 2019 ve výši
7.000 tis. Kč, které jsou určené zejména
na zabezpečení chodu obce. Na kapitálové
výdaje – investice je vyčleněno každý rok
1.200 tis. Kč.
Splátky úvěru od ČS, a.s. jsou uvedeny
jako splátky dlouhodobého úvěru (600 tis.
Kč), splátka půjčky od SFŽP a VaK ve výši
422 tis. Kč.
V letech 2018 až 2019 předpokládáme
rozpočty přebytkové, s příjmy ve výši 9.950
tis. Kč a výdaji ve výši 8.822 tis. Kč, resp.
9.222 tis. Kč.
Usnesení č. 14/07/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtový výhled na období
2018 až 2019.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 8: Rozpočtové opatření č. 9/2016
a č. 10/2016
Rozpočtové opatření upravuje příjmy
a výdaje rozpočtu pro rok 2016, s ohledem
na aktuální potřeby ve financování obce
a usnesení přijatá ZO.
Rozpočtové opatření č. 9/2016,
provedené starostou ke dni 30.11.2016,
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upravuje příjmy a výdaje dotace na VPP,
v příjmech se dále jedná zejména o přijetí
dotace od JMK na rekonstrukci KD
(200.000,-Kč). Ve výdajích navýšení
za elektřinu na ČS1 a ČS2 (bylo přeúčtováno
na VAS, a.s), realizaci výsadby stromů
(Školní alej).
Rozpočtové opatření č. 10/2016,
provede starosta do konce roku 2016, pokud
dojde k příjmům a výdajům, které nejsou
v rozpočtu dostatečně zohledněny a pokud
bude potřeba vyrovnat rozpočtové příjmy
a výdaje dle skutečného stavu. Rozpočtové
opatření starosta předloží ZO na prvním
zasedání ZO v roce 2017.
Dále starosta uvedl, že ZO na svém
zasedání č. 07/2013, dne 14.11.2013
přijalo usnesení č. 16/07/2013 týkající se
kompetence starosty provádět rozpočtová
opatření. Toto oprávnění by bylo vhodné
znovu upřesnit s ohledem na skutečnost, aby
byl postup v souladu se zákony a potřebami
obce. Zároveň by bylo vhodné aktualizovat
usnesení č. 17/07/2013 týkající se
povinnosti starosty na předkládání ZO jím
realizovaných rozpočtových opatření. Tyto
usnesení by bylo vhodné realizovat alespoň
do konce volebního období, tedy do konce
roku 2018.
Usnesení č. 15/07/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2016,
které provedl starosta ke dni 30.11.2016
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 16/07/2016
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje starostu jako odpovědnou osobu
ke schválení Rozpočtového opatření č.
10/2016 a to i v případě pokud uvedené
rozpočtové opatření bude nad rámec
kompetence starosty.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 17/07/2016
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje v souladu s § 102
odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, kompetenci
starosty obce, v období od 15.12.2016
do 31.12.2018, k provádění rozpočtových
opatření v následujícím rozsahu:

na příjmové straně rozpočtu:
a) navýšení závazných ukazatelů v rámci
třídy 1 (daňové příjmy), tyto prostředky
nesmí starosta zapojit do výdajů, ale rozpočtují se do financování, o jejich případném zapojení do výdajů rozhodne zastupitelstvo obce,
b) navýšení závazných ukazatelů v rámci
třídy 2 (nedaňové příjmy) a třídy 3 (kapitálové příjmy), tyto prostředky nesmí
starosta zapojit do výdajů rozpočtu kromě účelově určených darů,
c) navýšení závazných ukazatelů v rámci
třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtové-
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ho zapojení účelových dotací v případě,
že zastupitelstvo schválilo účast obce
při podání žádosti o transfer nebo jsou
transfery poskytovány na základě právních předpisů, tyto prostředky starosta
zapojuje do výdajů,

na straně výdajů:
d) navýšení závazného ukazatele do výše
100.000,-Kč v období mezi jednotlivými
zasedání zastupitelstva, tato pravomoc
se vztahuje i na závazné ukazatele „příspěvky na provoz“ zřízené příspěvkové
organizaci, když navýšení jednoho závazného ukazatele musí být kompenzováno
snížením jiného závazného ukazatele
na výdajové straně rozpočtu nebo zapojením financování (položka 8515) nebo reálným a odůvodněným zvýšením příjmů,
financování lze zapojit v maximální výši
100.000,-Kč v období mezi jednotlivými
zasedáními zastupitelstva obce,
e) přesuny v rámci jednoho paragrafu mezi
třídou 5 (běžné výdaje) a třídou 6 (kapitálové výdaje) u akcí, které byly řádně
schváleny v orgánech obce, ale u kterých
je nutné pro uskutečnění plnění výdajů provést správné zatřídění v souladu
s rozpočtovou skladbou,
f) navýšení závazného ukazatele o částku
v případě potřeby vyšší než 100.000,-Kč
a to jen v případech, kdy se jedná o výdaj nutný k zajištění chodu obce nebo
jí přímo řízené organizace, v případech
havárií nebo stavu nouze, k odvrácení
možných škod, dále když včasné neprovedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit
případná rizika z neoprávněné úhrady
a k dalším případům zabránění škod, dále
v případě úhrady pokut, penále a dalších
nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
realizován.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 18/07/2016
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice si vyhrazuje právo na předložení
každého rozpočtového opatření provedené
v kompetenci starosty na nejbližším
zasedání
zastupitelstva
konaném
po schválení rozpočtového opatření
starostou, s jeho stručným odůvodněním.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 11: Diskuse
Ad. 12: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO
a přítomným občanům za účast a ukončil
zasedání v 21:15 hod.

říjen - prosinec

Jakub Jan Ryba
a kvintesence našich Vánoc
Česká mše vánoční Jana Jakuba
Ryby (1765 – 1815) se díky své radostné
hudbě u nás stala neoddělitelnou
součástí těchto svátků. Kromě jiného
se ví, že autor této skladby ukončil
svůj život vlastní rukou. Nedávná doba
však přinesla nález nových dokumentů
ohledně Rybova tragického konce.
Otec Jakuba Jana Ryby věděl
o synově talentu, všestranně ho rozvíjel,
a dokud mohl, snažil se ze skromných
prostředků venkovského podučitele
financovat jeho vzdělání, které pro
chlapce z chudé rodiny znamenalo
jedinečnou možnost společenského
vzestupu. Roku 1784 však otec synovi,
nadšeně studujícímu v Praze, přikázal
odejít z gymnázia a absolvovat učitelský
kurz. Devatenáctiletý nadaný hudebník
hledal cestu, jak se na studiích udržet
i bez otcovy podpory. Jenže stejně jako
mnoho dalších nemajetných studentů
doplatil na „osvícené“ reformy Josefa
II., který spolu s kláštery a jejich
vzdělávacími institucemi zrušil také
studijní fundace. Jakub Jan Ryba se
musel podrobit: kurz pro učitele roku
1785 absolvoval.
Ovšem když učitelské místo
v Nepomuku nedostal, protože se
připojil k jakémusi hanopisu o morálce
tamnějších paniček, a jiné prozatím
nebylo, zůstal u otce a nové, nevlastní
matky. Zcela se věnoval hudbě a chtěl
zkusit štěstí v Bavorsku. Otec však
rozhodl, že syna pošle jako školního
pomocníka do Mníšku pod Brdy.
Podařilo se mu zlomit nejen synův
odpor, ale i syna samého – ten se trápil
natolik, že šest týdnů zápasil s palčivou
horečkou a bezvládně ležící v temné
místnosti otcova příbytku propadl
takovému zoufalství, že prosil Boha, aby
jeho trápení učinil konec.
Nicméně Jakub Jan se uzdravil. Otec
jej tedy do zmíněného Mníšku poslal
a odtud mohl hudbymilovný začínající
učitelský pomocník alespoň navštěvovat
hudbou žijící Prahu, ta tehdy žila
především dílem W. A. Mozarta. Když
byl roku 1788 Jakub Jan povolán
do Rožmitálu pod Třemšínem a stal se
zdejším kantorem, umínil si, že i tady
dokáže vykonat mnoho dobrého a založí
si rodinu. Vzdal se vzdušných zámků, ale
zůstal si dobře vědom svých hudebních
schopností a své sečtělosti. Projevoval
se jako sebevědomý muž a snažil se
v maloměstské škole zavést aspoň část
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svých obrozenských ideálů. Dokázal
sžíravě kritizovat své myšlenkové
a hudební odpůrce, ale svěřence
měl velmi rád. Jeho trvalé spory se
zpátečnickými rodiči žáků a s místní
honorací jsou známé, avšak zveličované.
Na počátku 19. století byl Ryba
komponistou těšícím se uznání
v hudebních kruzích. Dokázal se
vyrovnat s tehdy běžnou smrtí několika
potomků v dětském věku (ze třinácti
jeho dětí se jich dospělosti dožilo
sedm). Přiznával, že mu místo učitele
vynáší tolik, že při skromnosti dokáže
rodinu uživit. S jistým uspokojením
roku 1801 konstatoval, že v odlehlých
brdských lesích dokáže dobře žít
a hodlá až do smrti v tomto tichém
ústraní pracovat pro hudební umění.
Dobře věděl, že společenské poměry
neumožňují prostým lidem vzdorovat
panujícímu společenskému pořádku.
Proto na podzim 1810 varoval
spolusousedy před úmyslem vyvzdorovat
si uspořádání pohřbu oblíbeného
arcibiskupa Salma v Rožmitále. Tato
snaha přerostla v rebelii a následné
ponižující tělesné trestání jejich aktérů
na nádvoří rožmitálského zámku. Celá
událost Rybou hluboce otřásla a to ještě
nevěděl, jak strašné následky budou mít
napoleonské války.
Bitvy oněch válek se sice odehrávaly
daleko od Rožmitálu, avšak válečné
výdaje přivedly roku 1811 rakouské
císařství ke státnímu bankrotu. Peníze
přestaly mít hodnotu. Rybovy příjmy
už nedokázaly zajistit rodině ani
dostatek jídla. Jak se asi musel Jakub
Jan Ryba cítit, když chtěl dospívajícím,
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

nadaným synům Josefu Arnoštovi
(posléze věhlasnému oftalmologovi
a děkanovi pražské lékařské fakulty),
Vilémovi (pozdějšímu učiteli, jejž
komplikovaná povaha nakonec odvedla
ze školy k vojenské kariéře a předčasné
smrti) a Václavovi (později pražskému
knihkupci, který tehdy musel pro
nedostatek peněz dokonce zůstat doma)
dopřát vzdělání? Syn Vilém mu z Plzně
napsal, že již tři dny nejedl nic než
kousek chleba, který si musel vydlužit,
a že mu byly odřeknuty slíbené kondice,
jimiž si chtěl přivydělávat…
Hmotná nouze se nepochybně
podepsala na psychickém stavu
stárnoucího nemocného kantora, který
ve volných chvílích posledních měsíců
života zaměstnával svou nepokojnou
mysl nejen hudbou, nýbrž i psaním
literárních prací pro české Vídeňské
noviny a pilným pořizováním excerpt
ze spisů Daniela Adama z Veleslavína
z konce 16. století. Sestavoval z nich
jakýsi slovník českého jazyka, který se
stal jedním ze zdrojů Slovníku českoněmeckého Josefa Jungmanna.
Tohle všechno se v zásadě ví. Ale
dosud nebylo známo, co mohlo být oním
bezprostředním impulzem, který dovedl
ráno 8. dubna 1815 Jakuba Jana Rybu
– s připravenou břitvou v kapse – ze
Starého Rožmitálu až na vrch Štěrbinu.
Jeho syn Josef Arnošt ve svém deníku
napsal, že otec prý byl v předvečer toho
dne zádumčivý, nemluvil, zůstal dlouho
vzhůru a spálil mnoho písemností.
V příbramském státním okresním
archivu byl nedávno mezi dokumenty
starorožmitálské
fary
nalezen
nenápadný, německy psaný „Protokol
o předběžném rozpočtu k opravě
rožmitálských varhan“, datovaný 7.
dubna 1815, tedy den před Rybovou
smrtí. V přítomnosti rožmitálského
kantora
Ryby,
faráře
Česaného
a plzeňského varhanáře Nolliho se
konala prohlídka varhan, na něž Ryba
poprvé hrál roku 1796 svou českou mši
vánoční Hej, mistře! (na tento nástroj se
o Štědrém večeru hraje dodnes) a které
byly tehdy, v roce 1815, v katastrofálním
stavu a zcela rozladěné. Dle protokolu
byla s varhanářem projednávána oprava
za značný obnos 170 zlatých – na náklady
farnosti. Farář slíbil dát varhanáři
i stravu a byt a obec měla obstarat pouze
podavače a šlapače měchů. Protokol však
podepsal jen varhanář Nolli, kdežto farář,
coby správce farnosti, už ho podpisem
nestvrdil; proto lze předpokládat, že
od dohody ustoupil. Vzhledem k tomu,
že se v účetních knihách fary ve Starém
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Rožmitále nenachází až do roku 1823
žádný údaj o opravě varhan, je nanejvýš
pravděpodobné, že z celé akce skutečně
sešlo.
Pro Rybu, který měl absolutní
hudební sluch a byl nadále nucen hrát
na falešně znějící nástroj, však jistě šlo
o věc prvořadého významu a nespíš také
o příslovečnou kapku, kterou pohár jeho
trpělivosti přetekl a jeho úmysl ukončit
pozemskou pouť uzrál.
Tvrdí se, že Ryba nesměl
být pohřben do posvěcené půdy
starorožmitálského hřbitova proto, že
byl sebevrah. Podrobným průzkumem
starorožmitálských matrik zemřelých
bylo zjištěno, že Ryba nebyl během
sta let jediným, kdo si v této farnosti
z nejrůznějších příčin vzal život.
S výjimkou Jakuba Jana Ryby však
farář vždy zapsal, že onen člověk se
sice kupříkladu utopil, ale v pominutí
smyslů, a tudíž vlastně nevěděl, co
dělá. Možná takové lidi pohřbívali
až někam dozadu ke hřbitovní zdi,
stejně jako novorozeňata zemřelá bez
křtu, ale nikdy je nevyobcovali kamsi
na vzdálený morový hřbitov – jako právě
Jakuba Jana Rybu, za jehož činem stálo
vědomé rozhodnutí vzdělance. Muže,
jenž v mnoha ohledech převyšoval
své současníky a předpokládal, že ho
pochopí až budoucí generace. Nemýlil se.
A co jeho pastorální mše Hej,
mistře!? Zdomácněla v srdcích Čechů
a Moravanů. Mnozí si bez ní nedokážou
Vánoce ani představit. Podmanivá
melodie a text rezonují v myslích
posluchačů a vyvolávají skutečný dojem
„našich Vánoc“. Přibližme si alespoň
stručně její děj:

Je tichá noc, nebe plné hvězd, svítí
měsíc. V tom se objeví na obloze jasná
záře, ptáci začnou zpívat, kdesi v dálce
se ozve líbezná hudba. Mladý pastýř,
bdící na stráži u stáda ovcí, žasne; spěchá
probudit správce ovčína, Rozespalý
mistr je zprvu rozmrzen, že byl vytržen
z odpočinku po celodenní namáhavé
práci. Když však zaslechne libé hraní,
podivuje se mu stejně jako jeho druh.
Oba se dohadují, co to má asi znamenat,
a zamýšlejí zjistit příčinu neobyčejného
jevu.
Brzy se ji dozvídají: Z nebeské výše
zazní zpěv oznamující všemu lidu, že
se v Betlémě narodil Syn Boží v lidské
podobě, a vyzývají pastýře, aby jej
spěchali přivítat.
Mistr neváhá, budí svou chasu,
překvapenou jasem tajuplné noci
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a krásnými tóny, rozléhajícími se ze
všech stran, a sděluje pastýřům, co
slyšel, „z oblohy když hlas vyšel“. Jeho
zpráva vede k rozhodnuté vypravit se
do Betléma.
Také mladý pastýř opakuje radostnou
zvěst o narození Mesiáše. Je třeba
rozhlásit novinu po kraji, postarat se
o stáda a vykonat přípravy na cestu.
Mistr posílá Ferdu, Joska a Janka, aby
svolali dobré zpěváky a hudce, neboť
půjdou do Betléma s hlučnou muzikou.
Zpěvem a hrou hodlají pastýři
uvítat novorozené dítě. Ptají se, na jaké
nástroje mají hrát, co všechno si mají
s sebou vzít do Betléma. Mistr je vyzval,
aby si přichystali housle, basu, píšťaly
a trouby. Je třeba také myslet na dary.
Ponese je Tomek, nakazuje mistr. Je čas
k odchodu – „tak již půjdem v rychlosti“
zpívají pastýři sborem, „uzříme božské
dítě a budem se s ním u jesliček společně
radovat“.
Když dospěli do Betléma, poklekají
v pokoře u jeslí a odevzdávají dary,
Ježíšek je rád vidí, usmívá se na ně. „nuže,
bratři, zahrajeme, potom zase zazpíváme
ke cti toho děťátka,“ vybízí mladý pastýř
a mistr dodává: “Naštymujte hudby
jasně, ať vám to jde všechno krásně,
jenom řádně do toho!“ I hrají s chutí
a vesele zpívají, v radostném plesání slaví
„den spasení, lidu osvobození“.
Dlouho znějí chvalozpěvy a prosebná
přání. Když pak nastane loučení, pastýři
slibují, že nazítří opět přijdou, zahrají
a zazpívají. Vracejí se domů potěšení: „Se
srdcem spokojeným od Betléma kráčíme,
že jsme viděli toho, kterýž se dnes
narodil… Slavme jej hudbami, citharami,
varhanami, cimbály a píšťalami, též
jak bubny, tak troubami; budiž na věky
veleben!“
Až budete o Vánocích naslouchat
Rybově překrásné hudbě, vzpomeňte
v srdci na hrdého kantora a vynikajícího
hudebníka a dopřejte mu tichou
modlitbu. Zaslouží si to!
(Čerpáno z Věra Smolová: Možná
poslední kapka Jakuba Jana Ryby, MF, 13.
12. 2008 a Jiří Berkovec: Jakub Jan Ryba,
Praha 1995.)
Petr Eckl
říjen - prosinec

Štěstí, zdraví, pokoj svatý,
vinšujeme vám …
A už opět po roce kolem nás zaznívá tato stará vánoční
koleda a spousta dalších. Je tu předvánoční čas a s ním spojená
spousta starostí, ale i radostí. Ale než se opravdu ponoříme
do té vánoční atmosféry, ještě si přiblížíme podzimní čas
ve škole a školce.
Naposledy jsme se rozloučili pozvánkou na „Drakiádu“.
Ta se uskutečnila na fotbalovém hřišti. Školka i škola to měla
naplánované na 4. října. Od dvou hodin, kdy své draky měla
pouštět škola, začalo zlobit počasí a drakiádu jsme museli
zrušit. Jako mávnutím kouzelného proutku se však umoudřilo
a školka už své draky od půl čtvrté pouštěla. Školní drakiáda
se potom uskutečnila 13. i se soutěží „O nejkrásnějšího draka“,
kterého nám pomohla vybrat porota ze zástupců rodičů
i prarodičů. Ještě před drakiádou k nám 3. října zavítalo naše
známé maňáskové divadlo z Hodonína s pohádkou „Zvířátka
ve škole“ a 7. října nám i našim malým kamarádům popovídal
o dopravě i jiných nebezpečích, které nás mohou kdekoli
potkat, příslušník Městské policie z Moravského Krumlova.
V pátek 14. října jsme se trošku protáhli při hudebním pořadu
„Rytmická show“ s písničkami z pohádek i filmů. 8. listopadu
jsme se tradičně sešli na „Slavnostech světel“ v krásně
osvětleném areálu mateřské školy. Po splnění drobných úkolů,
které pro děti připravily paní učitelky ze školky, se vydal
průvod světýlek tentokrát do části obce Jezeřany. Protože ale
byla dost zima, šel průvod pouze k prodejně Jednoty a odtud
se vrátil do areálu školy, kde jsme podvečer ukončili u táboráku
opékáním párků. 9. listopadu, poslední krásný listopadový den
se uskutečnil velký projektový den spojený se sázením školní
aleje před areálem školy a školky. První dvě hodiny probíhalo
ve škole projektové vyučování na téma „Můj strom“ a od deseti
hodin děti ze školky a všichni školáci pomáhali sázet jeřáby
muky. Projektový den byl ukončen vyhodnocením výtvarné
soutěže, kterou již před projektem vyhlásila Obec JezeřanyMaršovice pod záštitou Nadace ČEZ. Každý z vítězů od 1. do 3.
místa ve čtyřech kategoriích se stal patronem svého stromu a je
zapsán na cedulce u stromu. Všichni dostali pěkné odměny, ale
největší odměnou nám budou krásně kvetoucí stromy, které
budou zdobit naši cestu ke školám. 11. listopadu jsme měli
ve škole divadelní představení pásma tří krátkých pohádek
skřítka Pořádníčka, se kterými za námi přijela profesorka
JAMU z Brna. Není těžké uhodnout, kdo nás navštívil 5.
prosince. Správně jste uhodli, že Mikuláš s andělem a čerty.
Pochválil ty hodné, pokáral ty zlobivější, rozdal nadílku,
ale nikoho si čerti neodnesli, i když někteří měli namále!
Po druhé adventní neděli jsme ve čtvrtek 8. prosince strávili
odpoledne na společné vánoční dílně, kde jsme pomaličku
nasáli předvánoční atmosféru a vyrobili si vánoční dekorace
a ozdoby. V úterý 13. prosince ještě pojedeme do Brna
na divadelní představení v muzeu loutek divadla Radost „Jak
pejsek s kočičkou chystali Vánoce“.
V těchto dnech už se školka i škola připravuje na tradiční
vánoční besídky nejen pro rodiče, ale pro všechny, kteří
se chtějí zastavit v předvánočním shonu a strávit několik
příjemných chvil ve společnosti našich nejmenších a společně
se rozloučit se starým rokem. Potom už budeme, hlavně děti,
očekávat vánoční svátky.
říjen - prosinec

K těm Vám všem přejeme jejich nejpohodovější prožití,
hodně otevřených srdíček a usměvavých tváří, všechny blízké
kolem sebe, nějaké ty dárečky pod stromeček a v novém roce
2017 hodně lásky, štěstí, úspěchů, jen samé dobré zprávy
a hlavně hodně, hodně zdraví!
Květoslava Bílová

Nádherné Vánoce

5. prosince k nám přišel Mikuláš, čer
ti
a anděl.

23. prosince si nazdobíme vánočn
í
stromeček, koukáme na pohádky a
jdeme
do Jezeřan na živý betlém.
Na Štědrý den mě rodiče s bratrem
probudí
a popřejí mi k svátku (jmenuji se toti
ž Adam),
jdeme snídat, chodíme na hřbitov
zapálit
svíčky, koukáme se na pohádky a jím
e cukroví.
Až se setmí, tak s bratrem jdeme do
pokoje
a prostřeme na večeři. Najíme se a
čekáme
u stolu na zvoneček. Až zazvoní zvo
neček, jdeme
ke stromečku, zazpíváme si koledy
a rozbalujeme
dárky. Až máme dárky rozbalené,
jedeme
do Vedrovic na návštěvu.
25. prosince jedeme na oběd do Kup
ařovic,
kde na nás také čekají dárky.
Šťastné a veselé Vánoce přeje
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Adam Hamala
5. ročník
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Moje Vánoce

Advent a Vánoce
Advent je krásná doba čekání na narození Ježíška
a dalších svátků, třeba Mikuláš a Barborka.
Mikuláš se slaví 6. prosince. Chodí s ním anděl a čerti.
Čerti jsou symbolem zla a anděl dobra. Hodným dětem dá
Mikuláš sladkosti a zlé děti postraší čerti.
Na Barborku si trháme větvičky třešní nebo zlatého deště
a ty nám na Vánoce rozkvetou.
Advent vrcholí Štědrým dnem. U nás je to takhle.
Na večeři máme rybu. Potom pouštíme ořechové lodičky
a čekáme, až zazvoní zvoneček. Přitom zpíváme koledy.
Cililink! A už pospícháme k rozzářenému stromečku, pod
kterým je hromada dárků. Přeji si tam najít mobil. Na Štědrý
den slavíme nejenom Ježíškovy narozeniny, ale i moje, letos už
desáté.
Už se moc těším na oslavu.
Vánoce jsou super!!!
Ondřej Tesař
4. ročník

Vánoce jsou nejkrásnější dny
v roce. Před Vánocemi pečeme
perníčky, cukroví a chystáme
vánoční výzdobu.Když začne
advent, zapálíme každou neděli
svíčku.

Na Štědrý den, když se
probudím, tak se koukám
na pohádky. Potom taťka přinese
stromeček a celá rodina ho zdobí.
Večer pomáhám chystat stůl
na štědrovečerní večeři. Když se
setmí, jdeme večeřet.
Po večeři jdeme
ke stromečku. Na Vánoce se moc
těším a snad mi donese, co si přeji.
Lukáš Caha
4. ročník

Dne 09.11.2016 se uskutečnil projekt "Školní alej", který byl podpořen Nadací ČEZ a
celkem bylo vysazeno 17 ks stromů jeřáb muk (sorbus aria). Výsadbu realizovala
odborná firma za aktivní účasti dětí ze základní a mateřské školy. Zároveň byla
vyhodnocena výtvarná soutěž "Můj strom". Nadace ČEZ vydala o tomto projektu
tiskovou zprávu, ze které bylo citováno i v některých novinách. My přinášíme tiskovou
zprávu celou a ještě jednou děkujeme Nadaci ČEZ za podporu.

Při obnově aleje před školou v Jezeřanech-Maršovicích
pomáhali zahradníkům její žáci
V Jezeřanech-Maršovicích obnovili jeřábovou alej před základní a mateřskou
školou. Výsadbu sedmnácti stromů si vzala na starost odborná zahradnická firma,
které ale vydatně pomáhali místní žáci. Podpory se zelený projekt jihomoravské
obce těšil i od Nadace ČEZ, která na jeho realizaci přispěla 110 tisíci korunami.
Čerstvě vysazená alej ze sedmnácti mladých jeřábů muk se v Jezeřanech-Maršovicích
nachází na pozemku před školním areálem podél místní komunikace. Výsadbou obec
reagovala na postupné odumření stávající zeleně. „V těchto místech alej kdysi stála,
z důvodu špatného zdravotního stavu stromů, jejich nemoci či uschnutí, jsme ji však
museli postupně vykácet. Společně se školou jsme tak chtěli zeleň podél frekventované
cesty obnovit, navrátit místům jejich původní podobu a hlavně zpříjemnit každodenní
procházky místních dětí i dospělých skrz centrum obce,“ uvedl starosta JezeřanMaršovic Petr Slavík.
Výsadbu obec propojila s aktivitou dětí z místní Základní a mateřské školy, které se
účastí v projektu přiblížily tématu životního prostředí a významu zeleně v každém
městě nebo obci. V průběhu středy s obnovou aleje vlastními silami pomáhaly a
účastnily se i tematické výtvarné soutěže. Jezeřany-Maršovice na zelený projekt
vynaložily celkem 120 tisíc korun, 110 tisíc pokryl nadační příspěvek, zbytek uhradily
z vlastního rozpočtu.
Česká města a obce s podporou Nadace ČEZ obnovují či nově vysazují stromořadí od
roku 2011. Díky neustávajícímu zájmu žadatelů o grant se již podařilo vysadit přes dvě
stovky alejí a letos k nim přibývají desítky dalších. „Těší nás neustávající zájem o
výsadbu nebo obnovu stromořadí, kterých se navíc stále častěji účastní i místní
občané. Výjimkou není ani pomoc a účast dětí, které se tak od brzkého věku učí
důležitosti rostlin a ochrany prostředí i aktivnímu zájmu o své okolí,“ uvedla ředitelka
Nadace ČEZ Michaela Žemličková.
Správně umístěná zeleň snižuje negativní důsledky urbanizovaného prostředí například
svou schopností zvyšovat vlhkost vzduchu, tlumit výkyvy teploty i nežádoucí proudění
vzduchu. Je významným producentem kyslíku a částečně také ovzduší zbavuje
škodlivých plynů. Snižuje prašnost i hluk a plní důležitou estetickou funkci.

říjen - prosinec
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MŮJ STROM
Vyhodnocení výtvarné soutěže
V rámci projektu „Školní alej“, kterou podpořila Nadace ČEZ,
jsme uskutečnili výtvarnou soutěž „Můj strom“, která probíhala
v průběhu měsíce října a listopadu 2016 a byla určena pro děti
do 15 let věku.
Děti 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
se zapojili nejen žáci ze základní školy, ale i děti ze školky. Celkem
se zapojilo 35 dětí a porota složená z paních učitelek a starosty
obce vybrala ty nejlepší. Vyhodnocení proběhlo dne 09.11.2016
u příležitosti výsadby školní aleje.
Z mateřské školy byla z mladších školkáčků vyhodnocena
jako nejlepší kresba Michalky Vodákové, u starších školkáčků
byla na 1. místě Vaneska Orlíčková, 2. místě Eliška Vodičková
a 3. místě Monička Kučerová.
Školáky porota rozdělila do třech kategorií - I.(1. třída), II.
(2.a 3. třída) a III. (4. a 5. třída). Pořadí v jednotlivých kategorií
bylo následující:
I.
kategorie – 1. Eliška Duchoňová, 2. Andělka Pavlíčková
a 3. David Podhrázký,
II. kategorie – 1. Jožinek Řezníček, 2. Pavel Slavík a 3.
Nikol Kupková,
III. kategorie – 1. Lukáš Caha, 2.Ondra Tesař a 3. Nikolka
Podhrázká & Adam Hamala
Gratulace patří oceněným dětem, poděkování všem
účastníkům této soutěže.

RR 1. místo MŠ mladší - Michaela Vodáková

V tomto Zpravodaji zveřejňujeme kresby pouze prvních pěti
oceněných, ostatní zveřejníme na internetových stránkách obce.
Naživo si kresby můžete prohlédnout v lednu 2017 na školním
plese a dětském maškarním karnevale.

RR 1. místo MŠ starší - Vanesa Orlíčková
RR 1. místo ZŠ I - Eliška Duchoňová

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic
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INFORMACE
OBČANŮM
Dovolená o svátcích:
Oznamuje občanům, že Obecní úřad
Jezeřany-Maršovice bude ve dnech
23.12.2016 až 30.12.2016 uzavřen
z důvodu dovolené.
Místní poplatky v roce 2017:
Místní poplatky se v roce 2017
nemění a zůstávají stejné jako v roce
2016.
Poplatek ze psů
Poplatek platí držitel psa.
Sazba poplatku za kalendářní rok
činí:
za prvního psa - 100,-Kč,
za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele psa - 150,-Kč,
za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu - 80,-Kč, za druhého
a každého dalšího psa - 120,-Kč.

RR 1. místo ZŠ II - Jožinek Řezníček

Poplatek za odpady
Poplatek platí:
fyzická osoba, která má v obci trvalý
pobyt,
fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu,
Sazba poplatku
za kalendářní rok.

činí

500,-Kč

Úhrada poplatků
Poplatky jsou splatné nejpozději
do
konce
května
příslušného
kalendářního roku na Obecním úřadě
Jezeřany-Maršovice od února v úřední
dny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00
hodin
převodem na účet Obce JezeřanyMaršovice č.ú. 1582194339/0800,
variabilní symbol = číslo popisné
rodinného domu.
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas
a ve správné výši, vyměří obecní úřad
poplatek platebním výměrem nebo
hromadným předpisným seznamem.
Včas nezaplacené poplatky mohou být
zvýšeny až na trojnásobek.

RR 1. místo ZŠ III - Lukáš Caha

říjen - prosinec

19

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Plesová sezóna 2017
 Sbor dobrovolných hasičů Jezeřany-Maršovice pořádá
v pátek 13. ledna 2017 - Hasičský ples, hraje kapela Fantastic Band
 Rada školy při ZŠ Jezeřany-Maršovice pořádá
v pátek 27. ledna 2017 - XXIV. reprezentační ples školy, hraje dechová
hudba Ištvánci
v neděli 29. ledna 2017 - Dětský maškarní karneval
 Tělovýchovná jednota Jezeřany-Maršovice pořádá
v sobotu 11. února 2017 - XIX. sportovní ples, hraje dechová hudba Horenka
 Obec Jezeřany-Maršovice pořádá
v sobotu 25. února 2017 - MASOPUST 2017

Kulturní výbor při zastupitelstvu obce Jezeřany-Maršovice a Divadelní soubor Pod Parou
Vás srdečně zve na

Společenská
kronika
od 01.10.2016 do 31.12.2016
vv Životní jubilea
50 let
Dagmar Plchová
Petr Bindzar
Jaroslav Havlík
55 let
Miroslav Vlček
Vít Badin
Marie Sedláková
Zdeňka Stejskalová

ŽIVÝ BETLÉM

65 let
Dagmar Břeňová

V pátek 23. 12. 2016 v 17:30
v Jezeřanech na návsi

80 let
František Dvořák

K Vaší pohodě přispěje podávání svařeného
vína a vánočního punče v hrníčcích.
Domů si můžete již tradičně odnést
betlémské světlo.

85 let
Bohuslav Janů
Marie Janů
Božena Svobodová
Všem jubilantům přejeme všechno
nejlepší a pevné zdraví do dalších let.

Vánoční bohoslužby ve farnosti Loděnice
 sobota 24. prosinec 2016 – Štědrý den
16.00 hod. – „půlnoční mše“ pro rodiny s dětmi v Jezeřanech-Maršovicích
22.00 hod. – půlnoční mše v Loděnicích
 neděle 25. prosinec 2016 – Slavnost Narození Páně
9.15 hod. – mše svatá v Jezeřanech-Maršovicích
10.30 hod. – mše svatá v Loděnicích
 pondělí 26. prosince 2016 – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
9.15 hod. – mše svatá v Jezeřanech-Maršovicích
10.30 hod. – poutní mše sv. v kostele sv. Štěpána v Malešovicích
 úterý 27. prosince 2016 – Svátek sv. Jana Evangelisty
16.00 hod. – mše svatá s žehnáním vín v Jezeřanech-Maršovicích
 pátek 30. prosince 2016 – Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
18.00 hod. – mše svatá v Jezeřanech-Maršovicích
 sobota 31. prosince 2016 – Sedmý den v oktávu narození Páně
17.00 hod. – mše svatá na poděkování za rok 2016
 neděle 1. ledna 2017 - Slavnost Matky Boží Panny Marie – Nový rok
9.15 hod. – mše svatá v Jezeřanech-Maršovicích
10.30 hod. – mše svatá v Loděnicích
 čtvrtek 5. ledna 2017 – Vigilie slavnosti Zjevení Páně
17.30 hod. – mše svatá v Loděnicích
 pátek 6. ledna 2017 – Slavnost Zjevení Páně
18.00 hod. – mše svatá v Jezeřanech-Maršovicích
 neděle 8. ledna 2017 – Svátek Křtu Páně
9.15 hod. – mše svatá v Jezeřanech-Maršovicích
10.30 hod. – mše svatá v Loděnicích

vv Narozené děti
Adéla Kristová
Simona Brandejská
Dušan Móča
Blahopřejeme rodičům k narození jejich
dítěte a srdečně je vítáme do života
v naší obci.
vv Úmrtí
Vlasta Malušková
Miloslav Caha
Všem pozůstalým vyslovujeme
hlubokou soustrast
vv Pohyb obyvatelstva
Přistěhovaní: 0
Odstěhovaní:1
Narození: 3
Zemřelí: 2
K 31.12.2016 mají Jezeřany-Maršovice
771 obyvatel
Jezeřany: 462
Maršovice: 309
Muži: 394
Ženy: 377
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