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od 01. 04. 2017 do 30. 06. 2017

Vážení spoluobčané,
na minulém zasedání zastupitelstva obce
diskutovali členové zastupitelstva a přítomní
občané na téma skládky na veřejných
prostranstvích. Na základě této diskuse
byli občané informování o existenci obecně
závazné vyhlášky o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství. V letáku, který
byl následně distribuován do všech domácností
v obci, byly uvedeny základní ustanovení
vyhlášky s upozorněním, že občané, kterých se
to týká a kteří mají uskladněn jakýkoliv materiál
na obecních pozemcích a nesplnili doposud
svoji ohlašovací povinnost, mohou takovou
skládku odstranit do 31. 05. 2017 nebo
ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství
na obecním úřadu. Mnozí občané si uvědomili,
že materiál, který mají dlouhodobě uložený
na veřejném prostranství tam být nemusí
a v termínu ho odstranili. Mnozí však skládky
doposud neodstranili a pokud je budou chtít
mít na veřejném prostranství nadále uloženy,
budou muset tuto skutečnost ohlásit na
obecním úřadě a uhradit poplatek. Abychom
Vám poskytli, pokud možno co nejúplnější
informaci a uvědomili si význam veřejného
prostranství, přinášíme Vám v tomto čísle
článek o veřejném prostranství a celou obecně
závaznou vyhlášku, včetně formuláře Ohlášení
zvláštního užívání veřejného prostranství,
který bude k dispozici na obecním úřadě
a rovněž zveřejněn na internetových stránkách
obce. Bude však záležet na každém z nás, aby
veřejná prostranství zejména před našimi domy
byla využívána k účelu, pro který jsou určena
a ne jako skládky a odkladiště nepotřebného
materiálu a věcí.
Další věcí, o které bych se chtěl alespoň
v krátkosti zmínit je třídění odpadu. V loňském
roce jsme vytřídili a předali k využití celkem
26,705 tuny tříděného odpadu a obec obdržela

od společnosti EKO-KOM, a.s. částku 70.280,–
Kč. Přestože patříme mezi ostatními obcemi
v třídění k průměru, je chvályhodné, že se nám
každý rok daří zvyšovat množství vytříděného
odpadu a za to patří všem, kdo na tom mají
zásluhu, poděkování. Na druhé straně se
téměř každý den potýkáme s neukázněností
některých občanů, kteří ukládají do příslušných
kontejnerů odpad který tam buď nepatří nebo
je v takovém stavu, že spíše patří do popelnice
než do kontejneru na tříděný odpad. I při
třídění je potřeba respektovat určitá pravidla.
A když jsme už u těch problémů, tak po
roce se nám v květnu zopakoval problém
s nedostatkem vody ve vodojemu a museli
jsme narychlo vyhlašovat zákaz zalévání
a napouštění bazénů. Naštěstí k přerušení
dodávky vody nedošlo, zejména proto, že
několik dní byly do vodojemu přiváženy
cisterny s vodou. Zatím se jedná pouze
o problém při napouštění bazénů, kterých je již
tolik, že pokud přijde teplé počasí a lidé začnou
napouštět bazény, nestačí kapacita vodojemu.
Tento problém by se snad dal vyřešit pouze
postupným napouštěním bazénů rozloženým
v delším časovém období. Pro běžnou spotřebu
a zásobování obyvatel pitnou vodou je ve zdroji
vody dostatek. Jako zdroj vody jsou využívány
dva vrty, z nichž jeden je sice ve špatném
stavu, ale v loňském roce byl vybudován
ještě jeden vrt, který by ho mě dostatečně
nahradit. Navíc by vedle současné akumulační
nádrže měla vzniknout nová úpravna vody,
která by měla kvalitnějším způsobem než
doposud upravovat vodu a časem by mělo
dojít i k postupnému vyčištění vodovodního
řadu od usazenin, takže by mělo stále méně
docházet k problémům se znečištěnou vodou
v domácnostech. S budováním nové úpravny
by se mělo začít, jakmile bude rozhodnuto
o poskytnutí dotace ze Státního fondu

životního prostředí, očekáváme, že tomu tak
bude nejpozději v příštím roce.
A abych končil trochu pozitivněji.
Rekonstrukce a výstavba nového sociálního
zařízení je před dokončením, takže
v kulturním domě bude možno pořádat nejen
kulturní, ale i soukromé akce v nesrovnatelně
lepších podmínkách. Do konce června budou
dokončeny nejen záchody, ale i nový sklad,
výčep a přístupová chodba, během července
venkovní úpravy ve dvoře kulturního domu.
Věřím, že se Vám budou nově upravené
prostory líbit.
Všem Vám přeji krásné léto, příjemné
dovolené a dětem hodně krásných zážitků
o prázdninách.
Ing. Petr Slavík, starosta

Ze zasedání
zastupitelstva obce
ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 02/2017
konaného dne 19. 4. 2017
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva
obce (dále jen „ZO“) v 18:00 hod. Přivítal členy
ZO a přítomné spoluobčany. 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 11. 04. 2017,
současně způsobem umožňující dálkový
přístup (na „elektronické úřední desce“)
a způsobem v místě obvyklým, hlášením
v místním rozhlase. Členové ZO byli svoláni
elektronickou poštou.
Starosta dále konstatoval přítomnost
nadpoloviční většinu členů ZO a podle § 92
odst. 3 obecního zřízení je zasedání ZO
usnášeníschopné. Je přítomno 7 členů ZO.
Omluven je PE a RŠ z důvodu pracovního
zaneprázdnění. PE se dostaví později.
Použité iniciály členů ZO:
Mgr. Petr Eckl (PE), Mgr. Svatava Hájková
(SH), Milan Hamala (MH), Radek Podhrázký
(RP), Mgr. Bohuslav Slavík (BS), Ing. Jan
Slavík (JS), Ing. Petr Slavík (starosta), Radek
Šles (RŠ), Miroslav Ulreich (MU).

Ad. 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. 01/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje program Zasedání Zastupitelstva
obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2017
1. Zahájení (program, určení zapisovatele
a ověřovatelů, námitky proti zápisu)
2. Kontrola plnění usnesení z minulých za-
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sedání zastupitelstva obce
3. Zpráva o činnosti (starosta, předsedové výborů) - veřejné zakázky s výběrem
„Panšula II., výsadba stromů“ „Výměna
oken v bytě MŠ“, „Plakátovací plochy“
4. Žádosti občanů a organizací
a) Jana Sedláková, Žádost o odkoupení
obecního pozemku (část pozemku
p.č. 1190/15 v k.ú. Jezeřany)
b) Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad, Žádost o příspěvek na
činnost sociálních služeb
5. Nakládání s majetkem
a) stanovisko k prodeji části pozemku
p.č. 911/70, v k.ú. Maršovice
b) prodej pozemku p.č. st. 340 a p.č.
1491/38, v k.ú. Jezeřany (část p.č.
1491/4)
6. Účetní závěrka obce Jezeřany-Maršovice
za rok 2016
7. Účetní závěrka příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo, příspěvková organizace, za rok 2016
8. Závěrečný účet obce Jezeřany-Maršovice
za rok 2016
9. Dotace z rozpočtu obce pro rok 2017
10. Projekt „ Oprava MŠ“
11. Projekt „Oprava OB“
12. Veřejná zakázka „IS - II. etapa“
13. Akce „KD - sklad“, projekt „KD - přístupová cesta“
14. Akce „Územní plán Jezeřany-Maršovice“
15. Strategický plán rozvoje obce
16. Rozpočtová opatření č. 2/2017, č. 3/2017
a č. 4/2017
17. Diskuse
18. Ukončení
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Zápis z minulého zasedání ZO byl pořízen
v termínu a vyvěšen na úřední desce od
24. 02. 2017 do 13. 03. 2017. Členové ZO
neměli vůči zápisu žádné námitky.
Jako zapisovatele starosta určil BS a jako
ověřovatele navrhl SH a RP.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
ověřovatele schválilo.

Usnesení č. 02/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č.
02/2017 Mgr. Svatavu Hájkovou a Radka
Podhrázkého.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 02: Kontrola plnění usnesení
z minulých zasedání zastupitelstva obce
Starosta přednesl zprávu o plnění usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva obce:
Finanční dar
(Usnesení č. 04/01/2017)
Finanční dar ve výši 10.000,– Kč na
veřejnou sbírku za účelem léčby buněčnou
terapií pro Jana a Vojtěcha Forstovi, založené
Městem Miroslav byl dne 07. 03. 2017

2

převeden bankovním převodem na bankovní
účet č.ú. 4462706399/0800.
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.
Prodej pozemku RD4
(Usnesení č. 06/01/2017 až 08/01/2017)
Veškeré kroky týkající se prodeje
pozemku RD4 byly realizovány. Po podpisu
Smlouvy o zřízení zástavního práva dne
16. 02. 2017 a zápisu zástavního práva do
KN dne 14. 03. 2017, byla kupní částka dne
21. 03. 2017 doručena na účet obce, takže
mohla být podepsána kupní smlouva.
Kupní smlouva byla podepsána dne
22. 03. 2017 a dne 23. 03. 2017 byl podán
návrh na vklad do KN.
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. 02. 2017 do 18. 04. 2017:
Účast na jednáních
08. 03. 2017, Krajské setkání SMO ČR,
Brno
Krajská setkání se zaměřilo na aktuální
témata samospráv – novelu zákona o obcích,
financování školství, veřejné opatrovnictví,
informační systémy a ochranu osobních
údajů, změnu malých rozpočtových pravidel,
změny RUD, kontroly ve veřejné správě,
rozpočtovou odpovědnost, sociální bydlení,
zákon o hazardních hrách, zákon o odpadech
a stavební zákon. Účastníci se dozvěděli
rovněž o posledním vývoji současného
projektu Svazu – Posilování administrativní
kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.
S informacemi vystoupili rovněž zástupci
Státního fondu životního prostředí a České
školní inspekce. Pracovníci Úřadu práce
představili novinky ve veřejné službě.
Ve dnech 18. a 19. 05. 2017 se starosta
zúčastní XV. sněmu SMO ČR v Plzni.
20. 03. 2017, 55. členská schůze DSO
Moravskokrumlovsko, Trstěnice
Schválení inventury k 31. 12. 2016,
přezkum hospodaření. V rámci projektu
Malované mapy – Znojemsko bylo
konstatováno, že obci byla dodána malovaná
mapa a další materiály v celkové hodnotě
20.183,– Kč, kdy podpora mikroregionu
(Nadace ČEZ) bude činit cca 17.000,– Kč,
spoluúčast obce cca 3.000,– Kč. Další podpora
mikroregionu akce dětský den v obci částkou
5.000,– Kč a v rámci projektu Po oranžové
(Nadace ČEZ) zakoupení párty stanu 6 x 3
m v hodnotě 14.200,– Kč se spoluúčastí obce
3.000,– Kč.
Technická poznámka:
V 18:10 hod. se dostavil PE, počet
přítomných členů ZO je 8.
30. 03. 2017, VAS a.s., Světový den vody,
Znojmo
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V rámci oslav Světového dne vody
připravila
VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s. setkání se zástupci
měst a obcí znojemského regionu. Odborný
program byl věnován vodohospodářským
projektům, které byly a do budoucna budou
realizovány z OPŽP a dotační tituly pro
výstavbu vodohospodářské infrastruktury.
Diskutována byla i aktuální témata v oboru
jako je hospodaření s dešťovými vodami
a opatření k zamezení ztráty vody včetně
možnosti zkvalitnění služeb zákazníkům.
V rámci jednání se zástupci VAS a.s.
starosta diskutoval problematiku dokončení
projektové dokumentace odkanalizování
lokality Pérka a kvality vody ze zdroje Loděnice.
ZSO VaK Znojemsko požádalo v rámci 43.
výzvy OPŽP, prioritní osa Zlepšování kvality
vody a snižování rizika povodní, o dotaci na
vybudování úpravny vody ve výši cca 24 mil.
Kč.
07. 04. 2017, JMK, setkání starostů
okresu Znojmo s představiteli krajské
samosprávy, Znojmo
Předmětem setkání bylo předání
informací o záměrech a aktuálních problémech
zaměřených na region Znojemska a debata
nad společnými tématy regionu.
Žádosti o poskytnutí dotace
V rámci dotačních programů JMK pro rok
2017 byly vypracovány a dne 23. 02. 2017
podány na JMK následující žádosti
o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK:
žádost z dotačního programu Program
rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro
rok 2017, s názvem projektu „KD – sociální
zařízení“, předpokládané celkové výdaje
projektu 1.300.000,– Kč, z toho požadovaná
dotace od JMK 200.000,– Kč,
žádost z dotačního programu Podpora
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020
s názvem projektu „Věcné prostředky pro
práci v dešti“, předpokládané celkové výdaje
projektu 140.000,– Kč z toho požadovaná
dotace od JMK 98.000,– Kč,
žádost z dotačního programu Dotace
obcím na zpracování územních plánů 2017,
s názvem projektu „Územní plán JezeřanyMaršovice“, předpokládané celkové výdaje
projektu 163.400,– Kč z toho požadovaná
dotace od JMK 81.700,– 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.
Insolvenční řízení EPK
Dne 15. 11. 2016 bylo Krajským soudem
v Brně zahájeno insolvenční řízení s dlužníkem
Energie pod kontrolou o.p.s. (EPK). Tato
společnost obci a škole (příspěvková
organizace) zprostředkovávala v roce 2013
až 2015 dodávky elektrické energie a plynu.
S ohledem na to, že uvedená společnost dluží
jak obci, tak škole za přeplatky, byla uzavřena
se společností Energie Pro s.r.o. (současným
dodavatelem) Dohoda o poskytnutí služeb
ve věci insolvenčního řízení EPK, jejímž
předmětem je poskytnutí služeb v tomto
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insolvenčním řízení. Dne 13. 04. 2017 byla KS
v Brně doručena Přihláška pohledávky včetně
příloh za obec s pohledávkou 26.170,– Kč, za
školu ve výši 8.480,– Kč.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo věc na
vědomí.
Veřejná zakázka „Vyčištění strouhy“
S ohledem na skutečnost, že se ve
výběrovém řízení nepřihlásil žádný zájemce,
rozhodlo ZO na svém zasedání 10. 11. 2017
usnesením č. 20/06/2016 zadat zakázku
přímo jednomu dodavateli, o kterém měl
rozhodnout starosta obce.
Bylo jednáno s panem Zdeňkem Burjanem,
který nabídl uvedené práce realizovat za cenu
300.000,– Kč. Doposud s ním nebyla uzavřena
dohoda či smlouva o realizaci prací. Protože
od rozhodnutí ZO uběhla delší doba a zakázka
realizována doposud nebyla, je tato věc ZO
znovu předkládána k projednání či stanovení
dalšího postupu.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Po krátké
diskusi a zhodnocení nabídky se členové ZO
vyslovili pro to, aby zakázka byla realizována
s tímto dodavatelem.
Občan PM upozornil na situaci, kdy
ve strouze na návsi z některých stok
dešťové kanalizace vytéká voda obsahující
pravděpodobně prací prostředky. Uvedl, že
všichni občané by již měli být připojeni na
kanalizaci a asi ne ve všech případech se tak
stalo.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
vzalo věc na vědomí.
Veřejná zakázka s výběrem „Panšula II.,
výsadba stromů“
S ohledem na vyčlenění finančních
prostředků v rámci rozpočtu na ošetření
a výsadbu stromů provedl místostarosta
průzkum trhu a s ohledem na nabídku
společnosti Zahrady Svoboda s.r.o. byla
realizována objednávka dodávky 8 ks stromů
Tilia cordata (lípa srdčitá) bal. 14-16, včetně
materiálu k výsadbě za cenu cca 45.000,–
Kč. Výsadba bude realizována svépomocí
v lokalitě Panšula a tak bude dokončena
výsadba nových stromů v této lokalitě.
Místostarosta BS navrhl, aby realizaci
provedli místní hasiči a členové 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 s realizací
veřejné zakázky souhlasilo.

Usnesení č. 03/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
souhlasí s realizací veřejné zakázky s výběrem
„Panšula II, výsadba stromů“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Veřejná zakázka s výběrem „Výměna
oken v bytě MŠ“
V rámci akce „Oprava MŠ“ by bylo vhodné
dokončit výměnu oken v celé budově školky,
proto starosta provedl, po dohodě s ředitelkou
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školy, poptávkové řízení s názvem „Výměna
oken v bytě MŠ“, v rámci kterého bylo
osloveno celkem 9 dodavatelů a svou nabídku
jich zaslalo celkem 7.
ZO je předkládána Zpráva o posouzení
a hodnocení nabídek podle které nabídka
uchazeče IVAPLAST s.r.o. Ivančice, Němčice
731, 664 91 Ivančice, je nejvýhodnější, protože
nabídka obsahuje nejnižší nabídkovou cenu
57.370,– Kč a nejlépe tak splnila požadavky
zadavatele.
S ohledem, že tento byt byl převeden pod
správu příspěvkové organizace, bude realizace
této veřejné zakázky i v její režii.
Před hlasování byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své stanovisko.
Občan LB upozornil na skutečnost, že
by měly být vypsány nějaké dotační tituly na
Ministerstvu průmyslu a obchodu týkající
se školství a bylo by možná dobré se s nimi
seznámit a zvážit, zda by je nebylo možné
využít.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
s realizací veřejné zakázky souhlasilo.

Usnesení č. 04/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
souhlasí s realizací veřejné zakázky s výběrem
„Výměna oken v bytě MŠ“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Veřejná zakázka s výběrem „Plakátovací plochy“
V rámci obce se nachází několik
plakátovacích ploch, které jsou ve špatném
stavu a bylo by vhodné je nahradit a navíc je
vhodné v obci umístit vitríny pro zlepšení
informovanosti občanů a pro zveřejnění
nutných informací u dětských hřišť
a víceúčelového hřiště. Proto starosta provedl
poptávkové řízení s názvem „Plakátovací
plochy“, v rámci kterého bylo osloveno celkem
8 dodavatelů a svou nabídku jich zaslalo
celkem 5.
ZO je předkládána Zpráva o posouzení
a hodnocení nabídek podle které nabídka
uchazeče FORPLAST SYSTEMS s.r.o.,
Lorencova 3791, 760 01 Zlín, je nejvýhodnější,
protože nabídka obsahuje nejnižší nabídkovou
cenu 38.699,– Kč a nejlépe tak splnila
požadavky zadavatele.
Před hlasování byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své stanovisko.
Někteří členové ZO měly připomínky
ohledně bezpečnosti vitrín, pokud by měly
být prosklené a to zejména k nebezpečí jejich
rozbití v blízkosti dětských hřišť a zda by
nebylo vhodnější zde instalovat malý dřevěný
prvek, popř. nechat vyrobit přímo plastové
tabulky s textem provozního řádu.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
s realizací veřejné zakázky souhlasilo.

Usnesení č. 05/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
souhlasí s realizací veřejné zakázky s výběrem
„Plakátovací plochy“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

J-M - kanalizace“ – monitoring projektu
V rámci akce „Jezeřany-Maršovice –
kanalizace“ musí obec po dobu udržitelnosti
projektu (10 let) provádět tzv. ex-post
monitoringem
akce.
Společnost
AP
INVESTING, s.r.o. jako zpracovatel žádosti
o dotaci a v průběhu akce vykonávající
technický dozor investora, předložila obci
nabídku na zajištění zpracování a vyplnění
provozní monitorovací zprávy (1x za rok).
Cena za zpracování a vyplnění 1 zprávy činí
7 500,– Kč (bez DPH) a dále nabízí poradenství
v oblasti obstarávání záležitostí v IS Benefill
(pokud se v Benefillu objeví nějaký úkol…),
zajištění odborných konzultací k projektu
(na vyžádání objednatele) a účast na
následných kontrolách projektu (na vyžádání
objednatele). Tyto činnosti jsou oceněny
hodinovou sazbou 650,– Kč (bez DPH)/
hod. a vyúčtovány budou na základě výkazu
o skutečně provedené činnosti.
ZO je předkládán návrh Smlouvy o dílo
týkající se výše uvedeného. Před hlasování
byla ZO a přítomným občanům dána možnost
sdělit své stanovisko.
JS upozornil na bod 2. 2. 2, kde obstarávání
záležitostí v IS Benefillu je oceněno hodinovou
sazbou a není zde, jako v ostatních případech
uvedeno že tak bude činěno na vyžádání
objednatele jako u zbývajících činností.
Starosta uvedl, že zjistí, zda by bylo možné
i tuto činnost realizovat na základě vyžádání
objednatele či větší spoluúčasti objednatele.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
smlouvu o dílo schválilo.

Usnesení č. 06/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o dílo č. 15342017 mezi
Obcí Jezeřany-Maršovice jako objednatelem
a společností AP INVESTING, s.r.o.,
Palackého 12, Brno, jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je zabezpečení kompletní
konzultační a poradenské činnosti související
s monitoringem projektu „JezeřanyMaršovice - kanalizace“ po dobu jeho
udržitelnosti.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
VPP a údržba veřejné zeleně
V rámci VPP pro rok 2017 požádala
obec Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně,
kontaktní pracoviště Znojmo, o příspěvek
na vytvoření pracovní příležitosti v rámci
veřejně prospěšných prací k umístění 3
uchazečů o zaměstnání na období duben až
listopad 2017. Žádosti bylo vyhověno jen
částečně s tím, že schválena byla pouze 2
místa. Dne 29. 03. 2017 byla s Úřadem práce
ČR podepsána Dohoda o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku č. ZNA-V-15/2017.
Od 01. 04. resp. 10. 04. 2017 nastoupili
na VPP dva pracovníci, kteří však nemohou
pracovat s technikou, zejména křovinořezem.
S ohledem na množství práce při údržbě
veřejné zeleně a potřebu vykonávat práci
s technikou, by bylo vhodné přijmout alespoň
na období květen až říjen ještě jednoho
pracovníka do pracovního poměru na dobu
určitou.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Před hlasování byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO s návrhem
souhlasilo.

Usnesení č. 07/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
souhlasí se zaměstnáním jednoho pracovníka
v pracovním poměru na dobu určitou od
května do října 2017 zejména za účelem
údržby veřejné zeleně.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Odpadové hospodářství – domácí
kompostéry
V rámci povinnosti obce zajistit možnost
třídění biologického odpadu a s ohledem
na skutečnost, že sběr a svoz bioodpadu je
zajišťován svozovou společností pomocí
kontejnerů umístěných na katastru obce
a ze strany občanů je poptávka po likvidaci
bioodpadů, je zvažována možnost požádat
o dotaci z Operačního programu životní
prostředí na nákup domácích kompostérů,
nádob na tříděný odpad a dalších souvisejících
zařízení.
Proto byla v rámci vydání obecního
zpravodaje uskutečněna anketa, kdo z občanů
má zájem o umístění kompostéru na svůj
pozemek. Podle výsledku tohoto průzkumu
by bylo vhodné se rozhodnout, zda nechat
vypracovat kompletní podklady včetně
projektové žádosti o dotaci.
Před hlasování byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své stanovisko.
Rozvinula se krátká diskuse, jak velký by měl
být zájem mezi občany, aby obec podnikla
další kroky. Starosta navrhl, aby byl stanoven
dostatečný zájem občanů a členové ZO se
vyjádřili, že by mělo stačit 50 zájemců.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
projekt schválilo a uložilo starostovi jednat.

Usnesení č. 08/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje projekt „Domácí kompostéry“
v případě dostatečného zájmu občanů.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 09/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi jednat a spolupracovat
se společností ENVIPARNER, s.r.o., Brno,
Vídeňská 55, na vypracování projektové
žádosti o dotaci na projekt „Domácí
kompostéry“, v případě dostatečného zájmu
ze strany občanů.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Podpora tradičních akcí – pouť a hody
V naší obci se tradičně konají dvě akce
Cyrilometodějská pouť a Václavské hody,
které v minulosti pořádala chasa z JezeřanMaršovic. Příprava a realizace těchto akcí je
časově i finančně stále náročnější a je stále
zřejmější, že bez podpory obce nelze tyto akce
uskutečnit. Již v předchozích dvou letech obec
poskytla finanční dar krojovaným účastnicím
na pořízení či půjčení kroje.
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Proto je navrhováno znovu takovou
podporu uskutečnit i v letošním roce, a to jak
v případě hodů, tak pouti a zároveň finančně
zajistit účast dechových hudeb na těchto
akcích.
Před hlasování byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své stanovisko.
V následné diskusi byla zmíněna
možnost, aby tyto akce pořádala obec nebo
jednotlivé společenské organizace. Nakonec
převážil názor, že pokud má zájem tyto akce
organizovat nadále chasa, tak bude stačit akce
podpořit finančně.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
vyčlenění finančních prostředků schválilo.

Usnesení č. 10/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje vyčlenění částky 30.000,– Kč na
finanční dary a částky 70.000,– Kč na zajištění
podpory hudební produkce, v souvislosti
s konáním tradičních akcí Cyrilometodějské
pouti a Václavských hodů.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Starosta dále uvedl, že obec dne
12. 04. 2017 obdržela žádost o odprodej
části pozemku p.č. 1487/3 v k.ú. Maršovice
od pana Jana Ulreicha za účelem rozšíření,
resp. přístavby ubytovacího zařízení (Penzion
Sklep), ale tato žádost bude projednána na
příštím zasedání ZO, s ohledem na skutečnost,
že žádost byla podána až po zveřejnění
programu - Informace o konání zasedání ZO.

Ad. 04: Žádosti občanů a organizací
a) Jana Sedláková, Žádost o odkoupení
obecního pozemku (část pozemku p.č.
1190/15 v k.ú. Jezeřany
Žadatelka Jana Sedláková žádá o prodej
části obecního pozemku p.č. 1190/15, ostatní
plocha, o výměře cca 24 m2, v k.ú. Jezeřany, za
účelem stavby garáže. Žadatelka už v uvedené
lokalitě vlastní 3 pozemky (garáže), pozemky
p.č. 1190/55, 1190/40 a 1190/41. Je třeba
zvážit, zda obec upřednostní prodej pozemku
před současným stavem.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. MU a BS
uvedli, že v minulosti byly některé žádosti
o prodej pozemku v dané lokalitě zamítnuty.
Starosta uvedl, že se jednalo o žádost
o jinou část pozemku a navíc se na ní
nacházela přípojka plynu pro halu chovatelů,
což byl důvod nevyhovění žádosti.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
záměr schválilo.
Usnesení č. 11/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr obce prodat nemovitý
majetek, část pozemku p.č. 1190/15, ostatní
plocha, o výměře cca 24 m2, v k.ú. Jezeřany za
účelem výstavby garáže.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) Diecézní charita Brno, Oblastní charita
Rajhrad, Žádost o příspěvek na činnost
sociálních služby

duben - červen

Obec obdržela žádost od Diecézní charity
Brno, Oblastní charita Rajhrad, Žádost
o příspěvek na činnost sociálních služeb, které
pro občany naší obce zajišťuje Oblastní charita
Rajhrad ve výši 26.792,– Kč. Jedná se o péči,
kterou v loňském roce poskytli osobám z naší
obce v rámci odlehčovací služby Hospic sv.
Josefa v Rajhradě a Chráněné bydlení sv. Luisy
pro osoby s demencí v Rajhradě.
Problematika
poskytování
podpory
sociálních služeb je složitá. Financování
sociální péče v ČR je nastaveno jako
vícezdrojové. Největší podíl nese státní
rozpočet, ale na financování se spolupodílí
i kraje, obce s rozšířenou působností (ORP),
ale zvyšuje se i role obcí, pro jejichž obyvatele
jsou sociální služby určeny. Rámec pro účast
samospráv (kraje a obcí) zajišťují a upravují
v Jihomoravském kraji Pravidla řízení
o stanovení a přiznání finanční podpory
Jihomoravského kraje pro rok 2017 (resp.
2016) v oblasti podpory sociálních služeb
a tyto pravidla jsou součástí Akčního plánu
rozvoje sociálních služeb v JMK. Obdobně by
měla mít střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb vypracovány pro svůj správní obvod
jednotlivé ORP. Naše obec spadá pod ORP
Moravský Krumlov, Rajhrad patří pod ORP
Židlochovice. Tyto dokumenty předpokládají
procentuální spoluúčast obce.
Pro dotační řízení obcí mají tato procenta
doporučující
charakter.
Obce
mohou
poskytovatelům sociálních služeb poskytnout
dotace v jiné výši. Podmínky a způsob
vyhlášení dotačního řízení je dle ustanovení
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, plně v kompetenci obce.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
JS uvedl, že je morální povinností obce
poskytnout příspěvek na činnost sociálních
služeb za poskytnutí služeb svým občanům,
pokud sama takovou činnost neposkytuje.
Navrhl poskytnout příspěvek v plné
požadované výši. Ostatní členové ZO s jeho
názorem souhlasili.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
finanční příspěvek schválilo.

Usnesení č. 12/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na
rok 2017 pro Diecézní charitu Brno, Oblastní
charita Rajhrad ve výši 26.792,– Kč, jako
příspěvek na činnost sociálních služeb.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 5: Nakládání s obecním majetkem
a) stanovisko k prodeji části pozemku p.č.
911/70, v k.ú. Maršovice
Záměr obce prodat uvedenou část
pozemku byl řádně schválen usnesením ZO
č. 03/01/2017 ze dne 15. 02. 2017 a vyvěšen
na úřední desce ve dnech 13. 03. 2017 až
31. 03. 2017.
K záměru (žádosti) se vyjádřila majitelka
sousedního pozemku, která ve svém
Nesouhlasu s prodejem obecního pozemku

duben - červen

ze dne 28. 12. 2016 uvedla, že realizací
uvedeného záměru (prodej uvedené části
pozemku 911/70) bude znemožněn přístup na
její pozemek. Na základě tohoto nesouhlasu
a jednání ZO na minulém zasedání bylo dne
05. 04. 2017 na místě provedeno šetření za
účasti starosty a místostarosty.
Místostarosta uvedl, že byl se starostou na
místě, že na sousední pozemek se nelze dostat
jinou cestou než přes uvedenou část pozemku
a že zřízení jiného přístupu by bylo složité či
přímo nemožné. Prodeje obecních pozemků
jsou vždy realizovány s ohledem na potřeby
obce a rovněž s ohledem na to, aby případný
prodej neomezoval majitele sousedních
pozemků, popř. nezpůsobil v budoucnosti
konfliktní situace. Proto se prodej předmětné
části pozemku nedoporučuje.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a členové ZO se vyjádřili,
že uvedená část pozemku se neprodá a vzalo
věc na vědomí.

b) prodej pozemku p.č. st. 340 a p.č.
1491/38, v k.ú. Jezeřany (část p.č.
1491/4)
Záměr obce prodat uvedený pozemek byl
řádně schválen usnesením ZO č. 06/04/2016
ze dne 29. 06. 2016 a vyvěšen na úřední desce
ve dnech 03. 08. 2016 až 31. 08. 2016. Žádní
další zájemci se nevyjádřili ani nepředložili
svoje nabídky. Prodej bude možno realizovat
dle schváleného záměru. S prodejem vyslovilo
souhlas ZO usnesením č. 21/05/2016 ze dne
14. 09. 2016.
Byl vypracován geometrický plán č. 55913/2017 ze dne 22. 03. 2017, který odděluje
část pozemku p.č. 1491/4 a vytváří nové
parcely st. 340 a p.č. 1491/38, které jsou
tak předmětem prodeje. Prodejem pozemku
bude realizován záměr obce prodat uvedený
pozemek v souladu s ustanovením § 39 odst.
2 obecního zřízení s tím, že s přihlédnutím
v nedávné dob vypracovaného znaleckého
posudku je cena 125,– Kč/m2 v místě a čase
obvyklá.
Před hlasováním byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, nebyly
podány žádné návrhy a ZO prodej a smlouvu
schválilo.
Usnesení č. 13/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje prodej obecního pozemku p.č.
st. 340, o výměře 10 m2, zastavěná plocha
a pozemku p.č. 1491/38, o výměře 102 m2,
oba v k.ú. Jezeřany, za cenu 14.000,– Kč,
Janu Urbánkovi a Sylvii Urbánkové, bytem
Jezeřany-Maršovice 113.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 14/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí JezeřanyMaršovice jako prodávajícím a Janem
a Sylvií Urbánkovými jako kupujícími, jejímž
předmětem je prodej obecních pozemků p.č.
st. 340 a p.č. 1491/38, v k.ú. Jezeřany.
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Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 6: Účetní závěrka obce JezeřanyMaršovice za rok 2016
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
a prováděcí vyhláškou č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek
(dále jen „Vyhláška“) a obecní směrnicí č.
3/2013 o schvalování účetní závěrky (dále jen
„Směrnice“), je potřeba projednat a schválit
účetní závěrku obce Jezeřany-Maršovice za
rok 2016.
Finančnímu výboru (FV) v souladu
se směrnicí byly předloženy podklady pro
schválení řádné účetní závěrky obce - účetní
závěrka k 31. 12. (Výkaz FIN 2016, Rozvaha
2016, Výkaz zisku a ztráty 2016, Příloha
2016), Inventarizační zpráva 2016, Zpráva
o výsledku finanční kontroly 2016, Seznam
aktuálních vnitřních předpisů (směrnic),
poskytnuta informace o provedených
kontrolách v průběhu schvalovaného období
ze strany kompetentních orgánů (v uvedeném
období nebyla provedena žádná kontrola),
Rozbor hospodaření 2016 a Návrh na
schválení a převod hospodářského výsledku
z účtu 431 (Výsledek hospodaření 2016).
Zároveň byla FV předložena k projednání
i Komentář k výsledku finančních kontrol
a účinnosti vnitřního kontrolního systému
orgánů veřejné zprávy za rok 2016 a Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2016. FV podklady pro účetní
závěrku projedná a předloží ZO Zprávu pro
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
k podkladům pro schválení účetní závěrky
obce Jezeřany-Maršovice za rok 2016.
Stejné podklady, které byly poskytnuty
FV, jsou rovněž předloženy ZO. Předložené
doklady ke schválení účetní závěrky byly
zpracovány v souladu s § 4 vyhlášky
a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu
v úplnosti. Účetní jednotka nezatajila před
schvalujícím orgánem žádné skutečnosti.
Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku
s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu
předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.
Pokud zastupitelstvo obce na základě
předložených nebo vyžádaných podkladů
nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka
neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky,
účetní závěrku schválí.
Předseda FV JS přednesl Zprávu pro
zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
k podkladům pro schválení účetní závěrky,
a seznámil ZO s usnesením, že FV doporučuje
schválit účetní uzávěrku obce JezeřanyMaršovice za rok 2016.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
účetní závěrku obce schválilo.
Usnesení č. 15/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje účetní závěrku obce Jezeřany-
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Maršovice za rok 2016, k rozvahovému dni
31. 12. 2016.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
ZO sepsalo Protokol o schvalování účetní
závěrky dle § 11 Vyhlášky a o hlasování ZO
pořídilo písemný záznam, kdy každý z členů
ZO má právo, aby v tomto písemném záznamu
o hlasování bylo uvedeno, jak hlasoval. Každý
člen ZO má právo své hlasování písemně
odůvodnit. Toto písemné odůvodnění se
stává nedílnou součástí záznamu o hlasování
a zároveň písemný záznam o hlasování je
součástí Protokolu o schvalování účetní
závěrky obce Jezeřany-Maršovice za rok 2016.
Poté co byl protokol vyhotoven, starosta s ním
přítomné seznámil.

Ad. 7: Účetní závěrka příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská
škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo,
příspěvková organizace, za rok 2016
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
a prováděcí vyhláškou č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek
(dále jen „vyhláška“) a obecní směrnicí
č. 4/2013 o schvalování účetní závěrky
příspěvkové organizace (dále jen „směrnice“),
je potřeba projednat a schválit účetní závěrku
příspěvkové organizace za rok 2016. V souladu
se směrnicí byly předloženy podklady pro
schválení řádné účetní závěrky - účetní
závěrka k 31. 12. (Rozvaha 2016, Výkaz zisku
a ztráty 2016, Příloha 2016, Inventarizační
zpráva rok 2016, Zpráva o výsledku finanční
kontroly 2016. Příloha č. 2 a č. 4 (společná
pro obec i příspěvkovou organizaci), Seznam
aktuálních vnitřních předpisů organizace,
Informace o provedených kontrolách
v průběhu schvalovaného období ze strany
kompetentních orgánů (Okresní správa
sociálního zabezpečení Znojmo - Protokol
o kontrole č. 374/16/783 ze dne 11. 05. 2016,
Státní veterinární správa - Protokol o kontrole
č.j. SVS/2016/138137-B ze dne 25. 10. 2016),
Rozbor hospodaření 2016 (Výroční zpráva
o hospodaření za rok 2016) a Návrh na
rozdělení výsledku hospodaření do fondů za
rok 2016.
Předložené doklady ke schválení účetní
závěrky
příspěvkové
organizace
byly
zpracovány v souladu s vyhláškou a v souladu
s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti.
Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím
orgánem žádné skutečnosti. Účetní jednotka
zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení
věrného a poctivého obrazu předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Pokud zastupitelstvo obce na základě
předložených nebo vyžádaných podkladů
nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka
neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky,
účetní závěrku schválí. O schválení účetní
závěrky je potřeba vyhotovit Protokol, při
každém hlasování pořízen písemný záznam
a každý člen ZO má právo, aby v písemném
záznamu o hlasování bylo uvedeno, jak
hlasoval a svoje hlasování může písemně
odůvodnit.
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Předložený Návrh na rozdělení výsledku
hospodaření za rok 2016, rozděluje přebytek
hospodaření ve výši 106.602,06 Kč, přídělem
do fondu odměn ve výši 62.000,– Kč a přídělem
do rezervního fondu ve výši 44.606,06
Kč. S ohledem na skutečnost, že přebytek
hospodaření za rok 2016 a jeho rozdělení je
přiměřené, je navrhováno ho schválit.
ZO bylo rovněž informováno, že ve smyslu
zákona o finanční kontrole byla v příspěvkové
organizaci provedena veřejnosprávní kontrola
dne 20. 03. 2017. Kontrolu z pověření
provedla Ing. Zdeňka Cahlíková se závěrem,
že provedenou kontrolou nebyly zjištěny
systémové nedostatky a porušení zákonných
norem.
ZO projednalo předložené podklady pro
účetní závěrku PO a bylo konstatováno, že
na základě předložených nebo vyžádaných
podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní
závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
rozdělení výsledku hospodaření a účetní
závěrku PO schválilo. Výsledek veřejnosprávní
kontroly vzalo na vědomí.

Usnesení č. 16/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje rozdělení výsledku hospodaření za
rok 2016 příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice,
okres Znojmo, příspěvková organizace, ve výši
106.602,06 Kč, kdy příděl do fondu odměn je
62.000,– Kč a příděl do rezervního fondu je
44.602,06 Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 17/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská
škola, Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo,
příspěvková organizace, za rok 2016,
k rozvahovému dni 31. 12. 2016.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
ZO sepsalo Protokol o schvalování účetní
závěrky PO a o hlasování ZO pořídilo písemný
záznam, kdy každý z členů ZO má právo,
aby v tomto písemném záznamu o hlasování
bylo uvedeno, jak hlasoval a popř. mohl
své hlasování písemně odůvodnit. Písemný
záznam o hlasování je součástí Protokolu
o schvalování účetní závěrky PO Základní
škola a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice,
okres Znojmo, příspěvková organizace, za
rok 2016. Poté co byl protokol vyhotoven,
starosta s ním přítomné seznámil.

Ad. 8: Závěrečný účet obce JezeřanyMaršovice za rok 2016
V souladu se zákonem o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů zveřejnila
obec návrh Závěrečného účtu obce JezeřanyMaršovice za rok 2016 a to od 20. 03. 2017
do 13. 04. 2017 na úřední desce a způsobem
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umožňujícím dálkový přístup. Na pevné úřední
desce byl návrh zveřejněn v užším rozsahu,
dálkovým přístupem bylo zveřejněno a ZO je
předloženo úplné znění návrhu Závěrečného
účtu obce Jezeřany-Maršovice za rok 2016,
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2016 včetně příloh, Inventarizační
zpráva za rok 2016 a účetní výkazy za rok
2016 příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice, okres
Znojmo, příspěvková organizace - Rozvaha,
Výkaz zisku a ztrát a Příloha.
Rovněž s celým obsahem návrhu
závěrečného účtu se občané mohli seznámit
v kanceláři obecního úřadu. K návrhu
závěrečnému účtu doposud nebyly uplatněny
ze strany občanů žádné ústní ani písemné
připomínky.
Schválení celoročního hospodaření obce
je v souladu s výsledky Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok
2016, kterou vypracovala auditorka Ing.
Zdeňka Cahlíková, když přezkoumáním
hospodaření obce se uskutečnilo ve dnech
10. 11. a 11. 11. 2016, 12. 02. 2017 a 19. 02.
a 20. 02. 2017 a nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
Předseda FV JS informoval ZO
o projednání Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016 a ke Zprávě
nemá FV připomínky.
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
závěrečný účet schválilo bez výhrad.

Usnesení č. 18/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje celoroční hospodaření obce
a Závěrečný účet obce za rok 2016 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2016, bez výhrad.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 9: Dotace z rozpočtu obce
pro rok 2017
V souladu se Směrnicí č. 1/2015 ZÁSADY
poskytování dotace z rozpočtu obce JezeřanyMaršovice, bylo v termínu pro podání žádostí
podáno celkem 6 žádostí:
Český svaz chovatelů základní organizace
Jezeřany-Maršovice, (č.j. 550/2016), na
realizaci projektu „Výstava“, ve výši 16.000,–
Kč,
Římskokatolická
farnost
Loděnice
(č.j. OJM-050/2017) na realizaci projektu
„Úprava okolí kostela sv. Cyrila a Metoděje
v Jezeřanech“, ve výši 40.000,– Kč,
Tělovýchovná
jednota
JezeřanyMaršovice, z.s (č.j. OJM-054/2017) na
realizaci projektu „Chod fotbalového klubu
a OSLAVY 60. VÝROČÍ založení TJ JezeřanyMaršovice“, ve výši 120.000,– Kč,
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Jezeřany-Maršovice (č.j. OJM-055/2017)
na realizaci projektu „Dotace na činnost
a materiálně-technické vybavení SDH
Jezeřany-Maršovice“, ve výši 60.000,– Kč,
Jiří Šles (č.j. OJM-056/2017) na realizaci
projektu „Hobby jezdecké závody“, ve výši
7.000,– Kč,

duben - červen

MS - Sobotka Jezeřany-Maršovice, z.s.,
(č.j. OJM-059/2017) na realizaci projektu
„Den dětí na mys. chatě“, ve výši 5.000,– Kč.
Jedná se o podporu zájmovým
organizacím, občanským sdružením, spolkům,
fyzickým nebo právnickým osobám, jejichž
činnost je zaměřena ve prospěch obyvatel
nebo obce Jezeřany-Maršovice a poskytnutím
dotací bude podporováno aktivní využívání
volného času občanů obce, zejména dětí
a mládeže, a to zejména v oblasti kulturní,
vzdělávací, tělovýchovné a sportovní, požární
ochrany, životního prostředí, společenského
života v obci.
Žádosti byly předloženy k projednání FV.
Předseda FV JS uvedl, že FV svým usnesením
doporučuje ZO schválit předložené žádosti
a poskytnout dotaci jednotlivým žadatelům.
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
dotace jednotlivým žadatelům schválilo.

Usnesení č. 19/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na
rok 2017 pro Český svaz chovatelů základní
organizace Jezeřany-Maršovice, ve výši
16.000,– Kč, na realizaci projektu „Výstava“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 20/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce
na rok 2017 pro Římskokatolickou farnost
Loděnice, ve výši 40.000,– Kč, na realizaci
projektu „Úprava okolí kostela sv. Cyrila
a Metoděje v Jezeřanech“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 21/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce
na rok 2017 pro Tělovýchovnou jednotu
Jezeřany-Maršovice, z.s., ve výši 120.000,–
Kč, na realizaci projektu „Chod fotbalového
klubu a OSLAVY 60. VÝROČÍ založení TJ
Jezeřany-Maršovice“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 22/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na
rok 2017 pro SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Jezeřany-Maršovice, ve výši 60.000,–
Kč, na realizaci projektu „Dotace na činnost
a materiálně-technické vybavení SDH
Jezeřany-Maršovice“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 23/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce na
rok 2017 pro Jiřího Šlese, Jezeřany-Maršovice
50, ve výši 7.000,– Kč, na realizaci projektu
„Hobby jezdecké závody“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

duben - červen

Usnesení č. 24/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce
na rok 2017 pro MS - Sobotka JezeřanyMaršovice, z.s., ve výši 5.000,– Kč, na realizaci
projektu „Den dětí na mys. chatě“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 10: Projekt „ Oprava MŠ“
Na minulém zasedání ZO schválilo
zpracování projektové dokumentace pro
uskutečnění mimo jiné projektu „Oprava MŚ“,
jehož předmětem jsou stavební opravy a práce
na objektu MŠ, č.p. 142. Na základě objednávky
projekt pod názvem „Oprava mateřské školy
Jezeřany-Maršovice“ vypracoval Ing. Jiří
Hnízdil. Dokumentace zahrnuje opravu dle
požadavků obce – nová střešní krytina, nové
hromosvody a uzemnění, zateplení stropů
posledního podlaží ze strany půdy, odvodnění
objektu, nové chodníky a nová venkovní
bezpečná multifunkční plocha pro děti.
Rekonstrukce
bude
respektovat
architektonický vzhled, tvar a hmoty objektu,
nová krytina střechy je navržena pálená
v barvě cihlově červené. Na půdě budou
odbourány nepoužívané zděné komíny, a to
až k úrovni stávající podlahy půdy. Okapový
chodník a chodníky z betonových dlaždic
budou rovněž vybourány. Pro odvodnění
a odvětrání venkovních zdí budou po
odstranění okapových betonových chodníčků
a jejich podkladních vrstev vyhloubeny rýhy
patřičných rozměrů, dále budou vyhloubeny
rýhy pro odvodňovací kanalizační a zasakovací
potrubí a vsakovací jáma.
U obvodových stěn bude vyhloubena
v chodníku rýha a na její dno bude položeno
drenážní perforované odvětrávací potrubí,
které bude napojeno na dešťovou kanalizaci
a obsypáno štěrkem. Před zasypáním rýhy
štěrkem bude na svislou obvodovou stěnu
uchycena nopová izolace proti vodě, která
bude vytažena nad okolní okapový chodníček.
Stávající chodníky z betonové dlažby jsou
již velmi nerovné a v nevyhovujícím stavu,
budou odstraněny včetně betonových obrub
a podkladních vrstev a budou nahrazeny
novými ze zámkové dlažby. Vydlážděná
plocha na jihovýchodní straně objektu
mateřské školy bude nahrazena bezpečnou
multifunkční hrací plochou pro děti.
Realizace opravy objektu MŠ představuje
další krok v opravě a rekonstrukce školních
budov a zkvalitnění prostředí pro pobyt
a výuku dětí předškolního věku v naší obci.
Dalším krokem při zkvalitňování školního
prostředí a rekonstrukce školních budov bude
Oprava ZŠ, kterou bychom rádi realizovali
v příštím roce. V rozpočtu obce pro rok 2017
je vyčleněna částka 1 mil. Kč a rezerva 0,5 mil.
Kč, takže bude potřeba vyčlenit další finanční
prostředky.
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 realizaci projektu a veřejnou zakázku
schválilo.
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Usnesení č. 25/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje realizaci projektu „Oprava MŠ“,
jehož předmětem je oprava stávajícího objektu
mateřské školy, což představuje novou střešní
krytinu, nové hromosvody a uzemnění,
zateplení stropů posledního podlaží ze strany
půdy, odvodnění objektu, nové chodníky
a nová venkovní bezpečná multifunkční
plocha pro děti, v předpokládané výši cca
2.000.000,– Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 26/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje veřejnou zakázku s názvem „Oprava
MŠ“, jejímž předmětem je oprava stávajícího
objektu mateřské školy
a) jako veřejnou zakázku s vyhlášením,
b) předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky ve výši 2.000.000,– Kč bez
DPH,
c) seznam
přímo
obesílaných
dodavatelů,
d) složení hodnotící komise ve složení - Ing. Petr Slavík, Milan Hamala,
Mgr. Květoslava Bílová, náhradník
Mgr. Bohuslav Slavík
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 11: Projekt „Oprava OB“
Na minulém zasedání ZO schválilo
zpracování projektové dokumentace pro
uskutečnění mimo jiné projektu „Oprava
OB“, jehož předmětem jsou stavební opravy
a práce na objektu obecních bytů, č.p. 144.
Na základě objednávky projekt pod názvem
„Oprava dvoubytovky Jezeřany-Maršovice“
vypracoval Ing. Jiří Hnízdil. Dokumentace
zahrnuje opravu dle požadavků obce – nová
střešní krytina, zateplení stropů posledního
podlaží ze strany půdy, odvodnění objektu,
nové chodníky a kompletní oprava bytu
v 1.N.P. V objektu bude kompletně opraven
a zrenovován byt v 1.N.P., kde budou nové
instalace a ÚT. Ve 2.N.P. bude provedena pouze
úprava instalací. Oprava bude provedena
obdobně jako v případě budovy MŠ.
Co se týká bytu, tak ten bude kompletně
opraven – zrenovován. Budou vyspraveny
omítky stěn a stropů, nově vymalováno.
Stávající keramické dlažby budou odbourány
a po přetmelení podkladu budou položeny
nové keramické dlažby dle výběru investora.
Rovněž budou provedeny nové keramické
obklady v koupelně, na WC a v kuchyni
u kuchyňské linky. Stávající parketové podlahy
budou opraveny, budou v porušených místech
doplněny, celé přebroušeny a opatřeny
napastováním, nebo budou nalakovány.
Stávající dřevěné dveře, vč. obložkových
dřevěných zárubní a prahů budou kompletně
opraveny, budou přebroušeny, přetmeleny
a opatřeny dvojnásobným nátěrem. Dveře
budou seřízené a vymění se jejich zámek, klika
a štítek.
Nově budou provedeny vnitřní instalace
a vytápění, bude proveden nový rozvod vody
s rozdělením a se samostatným podružným
vodoměrem pro každý byt zvlášť, kanalizace
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splašková zůstane stávající. V 1.N.P. bude
kompletně provedeno nové ÚT s osazením
nového plynového kotle v 1.P.P. v místě
původního. Pro byt ve 2.N.P. bude nový
plynový kotel umístěn na chodbě a provedou
se od kotle nové rozvody studené a teplé
vody. Bude nově provedena plynoinstalace
pro kotel ve 2.N.P. Oba plynové kotle budou
kondenzační se zásobníkem TUV o objemu 42
l. Pro byt v 1.N.P. bude provedena kompletně
nová elektroinstalace, v bytě ve 2.N.P. bude
pouze doplněna pro napojení plynového kotle.
Realizace opravy objektu OB představuje
investici do obecního bydlení. V rozpočtu obce
pro rok 2017 je vyčleněna částka 300 tis. Kč,
takže bude potřeba vyčlenit další finanční
prostředky.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Rozvinula se diskuse ohledně
rozsahu a postupu prací a zohlednění
přítomnosti stávajících nájemníků.
JS uvedl, zda by nebylo vhodné uvažovat
i o prodeji této nemovitosti. BS uvedl, že
tato možnost již byla v ZO diskutována
v minulosti a byla zamítnuta z důvodu, že
se touto nemovitostí může ručit v případě
pořízení úvěru obcí a jednak proto, že je tato
nemovitost součástí areálu školy.
Starosta dále doplnil, že když v minulosti
prodej domu navrhoval, ZO s prodejem
nesouhlasilo a později ZO přijalo tezi, že obec
by se měla o svůj majetek starat jako řádný
hospodář a ne se majetku zbavovat. Dále uvedl,
zda by neměla být oprava budovy oddělena
a soutěžena odděleně od rekonstrukce bytu.
Členové ZO se přiklonili k realizaci jedné
zakázky a v diskusi zaznělo, zda by nebylo
vhodné po provedené rekonstrukci uvažovat
o úpravě nájemného.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
realizaci projektu a veřejnou zakázku schválilo.

Usnesení č. 27/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje realizaci projektu „Oprava OB“,
jehož předmětem je oprava stávajícího objektu
obecních bytů na adrese Jezeřany-Maršovice
144, což představuje novou střešní krytinu,
zateplení stropů posledního podlaží ze strany
půdy, odvodnění objektu, nové chodníky
a kompletní oprava bytu v přízemí (1.N.P.),
v předpokládané výši cca 1.700.000,– Kč.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 1(JS) se zdrželo
Usnesení č. 28/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje veřejnou zakázku s názvem „Oprava
OB“, jejímž předmětem je oprava stávajícího
objektu obecních bytů
a) jako veřejnou zakázku s vyhlášením,
b) předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky ve výši 1.700.000,– Kč bez
DPH,
c) seznam
přímo
obesílaných
dodavatelů,
d) složení hodnotící komise ve složení
- Ing. Petr Slavík, Miroslav Ulreich,
Radek Podhrázký, náhradník Mgr.
Bohuslav Slavík.
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Hlasování:
7 pro – 0 proti – 1(JS) se zdrželo

Ad. 12: Veřejná zakázka „IS - II.
etapa“
Na základě usnesení ZO č. 19/01/2017 ze
dne 15. 02. 2017 bylo uskutečněno výběrové
řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu
„IS – II. etapa“, jejímž předmětem je výstavba
vybudování inženýrských sítí v lokalitě „Za
kostelem“ (II. etapa).
Výzva byla zveřejněna na profilu
zadavatele a ÚD ve dnech 15. 03. 2017 až
12. 04. 2017, když do 12. 04. 2017 bylo možno
podávat nabídky a téhož dne se uskutečnilo
otvírání obálek. Svou nabídku zaslali 4
zájemci 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 dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
schválilo nejvýhodnější nabídku a smlouvu
o dílo.
Usnesení č. 29/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu „IS – II. etapa“, na základě Zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek předložené
starostou, jako nejvýhodnější nabídku
společnosti Miloš Ryšavý, stavební a obchodní
firma, s.r.o., Vémyslice 241, 671 42, IČ:
28315049.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 30/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu „IS – II. etapa“ smlouvu o dílo se
společností Miloš Ryšavý, stavební a obchodní
firma, s.r.o., Vémyslice 241, 671 42, IČ:
28315049, jejímž předmětem je vybudování
inženýrských sítí - dešťové a splaškové
kanalizace, vodovodu, STL plynovodu
a veřejného osvětlení v lokalitě „Za kostelem“
(II. etapa), za nabídkovou cenu 2.256.988,79
Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 13: Akce „KD - sklad“, projekt „KD
- přístupová cesta“
Na základě usnesení ZO č. 17/01/2017 a č.
18/01/2017 byla schválena veřejná zakázka
„KD – sklad“ jako součást akce „Rekonstrukce
KD“. Na základě rozhodnutí ZO byla dne
16. 02. 2017 zaslána objednávka a dne
27. 02. 2017 podepsána smlouva o dílo se
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společností Miloš Ryšavý, stavební a obchodní
firma, s.r.o., Vémyslice, jejímž předmětem
je výstavba skladu KD za cenu 244.707,– Kč
včetně DPH. Realizace této akce si vyžádá
další provedení prací, které nejsou obsaženy
v projektové dokumentaci (vícepráce)
související s úpravou elektroinstalace ve
výčepu a skladu, úprava vstupu do výčepu
a přísálí, výměna zničené parketové podlahy
pod výčepem za dlažbu a předláždění vstupní
chodby do objektu KD.
Dále ve věci akce „“Rekonstrukce KD“
musely být provedeny další práce (demolice
záchodků ve dvoře KD) a měly by být
provedeny práce, projekt „KD – přístupová
cesta“, jejímž předmětem by bylo vybudování
příjezdové komunikace a vybudování a oprava
chodníku ve dvoře KD, kolem budovy
sociálního zařízení a skladu do přísálí KD
tak, aby byl zabezpečen přístup a užívání KD
i osobami s omezenou schopností pohybu.
Zmíněné vícepráce a práce ve dvoře
KD nebyly a nejsou součástí projektové
dokumentace stavby sociálního zařízení ani
skladu, ale potřeba jejich provedení vyvstala
po připomínkách k provozu kulturního
domu a zvážení současných a budoucích
potřeb. S ohledem na skutečnost, že stavbu
sociálního zařízení a skladu provádí jedna
společnost, zvážení celkové situace, časových,
materiálních a ekonomických okolností
a se záměrem stavbu dokončit co nejdříve,
je navrhováno, aby vše realizovat jedna
společnost Miloš Ryšavý, stavební a obchodní
firma, s.r.o., Vémyslice. Podle jednání
s dodavatelem bude možno rozhodnout
o realizaci akce „KD – přístupová cesta“.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit
své stanovisko. BS uvedl, že by bylo vhodné
dokončit úpravu okolí nově vznikajícího
objektu do konečné fáze, aby byl přístup do
budovy a okolí kompletní.
V další diskusi byla diskutována možnost
úpravy zdi sklepa a rozšíření plochy v zadní
části KD s tím, že starosta zjistí případnou
výši nákladů u dodavatele stavby a rozhodne.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
schválilo pověření rozhodnout o vícepracích,
realizaci projektu a zadání veřejné zakázky.

Usnesení č. 31/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje starostu ve věci realizace projektu
„KD - sklad“, aby v případě potřeby rozhodl
o rozšíření díla nad sjednaný rámec díla
(vícepráce) a uzavřel dodatek smlouvy
o dílo s tím, že vícepráce v součtu s původní
cenou zakázky nepřekročí limit ve výši
předpokládané hodnoty této zakázky.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 32/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje realizaci projektu „KD - přístupová
cesta“, jehož předmětem je vybudování
příjezdové cesty a chodníku ve dvoře
kulturního domu
a) zadává veřejnou zakázku malého rozsahu s oslovením „KD – přístupová
cesta“,

duben - červen

b) stanoví její předpokládanou hodnotu
ve výši 300.000,– Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 33/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje veřejnou zakázku „KD - přístupová
cesta“, jako veřejnou zakázku, která bude
zadána přímo jednomu dodavateli, kterým je
společnost Miloš Ryšavý, stavební a obchodní
firma, s.r.o., Vémyslice 241, 671 42, IČ:
28315049.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 34/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje starostu ve věci realizace projektu
„KD – přístupová cesta“, aby po uzavření
smlouvy o dílo, v případě potřeby rozhodl
o rozšíření díla nad sjednaný rámec díla
(vícepráce) a uzavřel dodatek smlouvy
o dílo s tím, že vícepráce v součtu s původní
cenou zakázky nepřekročí limit ve výši
předpokládané hodnoty této zakázky.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 14: Akce „Územní plán
Jezeřany-Maršovice“
ZO svým usnesením č. 16/01/2017 ze
dne 15. 02. 2017 schválilo Zadání územního
plánu (ÚP) a to bylo dne 20. 02. 2017 zasláno
pořizovateli ÚP (MěÚ MK). Nyní zpracovatel
připravuje ÚP k veřejnému projednání,
v rámci kterého se musí požadavky na
urbanistickou koncepci, zejména na prověření
plošného a prostorového uspořádání
zastavěného území a na prověřování možných
změn, včetně vymezení zastavitelných ploch.
Území bude územním plánem členěno na
plochy s rozdílným způsobem využití. Budou
stanoveny podmínky pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití, pokud je možné jej
stanovit, přípustného využití, nepřípustného
využití, popř. podmíněně přípustného využití
těchto ploch (viz. Stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití).
Při zpracování dokumentace návrhu je
nutno postupovat v souladu se zákonem
o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF).
Zpracovatelé jsou povinni řídit se zásadami
ochrany ZPF, jsou povinni navrhnout
a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska
ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných
obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom
musí vyhodnotit předpokládané důsledky
navrhovaného řešení na ZPF a to zpravidla ve
srovnání s jiným možným řešením.
Na základě jednání se zhotovitelem
vyplynulo, že co se týká nových návrhových
ploch pro bydlení (SV - plochy smíšené
obytné), tak v tuto chvíli je jejich rozsah cca
25 ha. Návrh ploch se mimo jiné zdůvodňuje
v ÚP výpočtem. Dle něho je potřebnost
cca 9 ha. Jejich zvětšení musí být dobře
odůvodněno. Bude potřeba některé plochy
vypustit či zmenšit. Z urbanistického hlediska
by bylo vhodné vypustit plochu (Z 13 „za
Jednotou“), která je špatně obslužitelná. Dále

duben - červen

by bylo vhodné zmenšit plochu Z 8. Tyto
úpravy by navržené plochy zmenšily o cca
4 ha. Dále by bylo vhodné některé plochy
zmenšit či vypustit. Hodně záleží, na jaké
půdě (třídy ochrany I - V) se záměr nalézá.
U jedničky a dvojky je povinnost prokázat
nejen potřebnost, ale i veřejný zájem (tyto
třídy ochrany jsou v okolí zastavěného území
téměř všude – viz. příloha). Veřejný zájem se
nemusí prokázat pouze tam, kde se lokalita
přebírá z platného ÚP a nemění se u ní funkce.
Potřebnost však musí být prokázána vždy.
Je třeba se zamyslet a zvážit postoj ZO
k problematice nových návrhových ploch a je
navrhováno schválit návrh zhotovitele.
Byla dána možnost členům ZO
a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
V diskusi se členové ZO domluvili na setkání
se zhotovitelem a projednání množství ploch
navržených na vyčlenění pro zástavbu RD.

Ad. 15: Strategický plán rozvoje obce
Pro rozvoj každé obce je důležité, aby
měla základní plán, podle kterého by se
obec mohla či měla ubírat v nadcházejícím
období. Zároveň je vhodné, aby takový plán
byl zpracován v písemné podobě a podle
určité metodiky. Strategický plán rozvoje
obce je základním strategickým rozvojovým
a plánovacím dokumentem obce JezeřanyMaršovice na období let 2017 až 2020.
Na základě zhodnocení současného stavu,
zpracovaných koncepčních materiálů obce,
projektů vypracovaných a realizovaných
v předchozích létech a názorů a podnětů
zastupitelů obce, budou definovány hlavní
rozvojové priority a cíle tak, aby mohly být
realizovány konkrétní aktivity s ohledem na
reálné možnosti obce. Jedná se o koncepční
dokument na základě, kterého může obec
realizovat konkrétní projekty a zároveň
usměrňovat svůj rozvoj a zlepšovat kvalitu
života obyvatel.
Jeho přechodnost spočívá v tom, že obec
doposud neměla takový strategický dokument
zpracován, v současné době je připravován
nový územní plán obce, se kterým by měl
být plán rozvoje v souladu a bude sloužit
jako podklad při dalším rozhodování
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice.
Zpracovaný program je na jedné straně časově
omezený na straně druhé otevřený. Teprve čas
ukáže, jak bude naplňován a zda nebude nutné
ho upřesňovat, doplňovat či měnit, zejména
s ohledem na aktuální potřeby a finanční
možnosti.
Zároveň byl mezi občany distribuován
dotazník Průzkum potřeb občanů, jehož
cílem je zjistit názory, potřeby a přání občanů.
Tento dotazník bude v následujících dnech
vyhodnocen a popř. strategický plán rozvoje
obce doplněn.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
JS uvedl, že předložený strategický plán se
vyznačuje dobrým popisem současného stavu,
nicméně mu chybí právě ta část nejdůležitější –
návrhová, s uvedením konkrétních plánů
rozvoje, a proto tento dokument nelze
považovat za strategický plán.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
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členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
strategický plán rozvoje obce schválilo.

Usnesení č. 35/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Strategický plán rozvoje obce
Jezeřany-Maršovice, pro období roku 2017 až
2020.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 1 (JS) se zdržel
Ad. 16: Rozpočtová opatření č.
2/2017, č. 3/2017 a č. 4/2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017 upravuje
příjmy a výdaje rozpočtu pro rok 2017, které
provedl starosta ke dni 24. 02. 2017, zejména
v příjmech přijetí částky za přefakturovanou
elektrickou energii na ČS1 a ČS2, ve výdajích
refundace mezd členů JSDH za účast na
školeních a úhrada členských příspěvků
spolkům, ve kterých je obec členem.
Rozpočtové opatření č. 3/2017 upravuje
příjmy a výdaje rozpočtu pro rok 2017, které
provedl starosta ke dni 10. 03. 2017, zejména
v příjmech navýšení za prodej pozemků, ve
výdajích finanční příspěvek do sbírky na
děti Forstovy, a náklady na opravy veřejného
osvětlení a opět refundace členům JSDH.
Rozpočtové opatření č. 4/2017 upravuje
příjmy a výdaje rozpočtu pro rok 2017,
které budou projednány na zasedání ZO č.
02/2017, zejména v příjmech uskutečněný
prodej pozemku RD4, ve výdajích realizace
schválených
akcí,
rozúčtování
dotací
z rozpočtu obce, navýšení mzdových
prostředků a podpora tradičních akcí.
Před hlasováním byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, nebyly
podány žádné návrhy a ZO rozpočtová
opatření schválilo.
Usnesení č. 36/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2017,
které provedl starosta ke dni 24. 02. 2017.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 37/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2017,
které provedl starosta ke dni 10. 03. 2017.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 38/02/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2017.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 17: Diskuse
V diskusi zaznělo:
Občan PM upozornil na dlouhodobé
uložení stavebního materiálu, který se nachází
před penzionem Musilovi a dlouhodobě hyzdí
okolí a obecní pozemek a žádá po obci jeho
odstranění jako černé skládky. Tazatel dle
jeho vyjádření několikrát jednal s majitelem
materiálu, avšak bezvýsledně, proto se obrací
na starostu, aby obec tuto věc řešila. Dále

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

uvedl, že dobu jednoho roku, popř. dvou let
lze chápat, nicméně tato záležitost již trvá
několik let.
JS a další členové ZO souhlasili
s připomínkou, a to zejména i v návaznosti
na další místa v obci, která se potýkají s tímto
problémem a rovněž požadují řešení tohoto
problému.
Starosta uvedl, že věc je třeba řešit
v souladu s Obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2011 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, dle které má uživatel
pozemku ohlašovací povinnost a jako
poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání
veřejného prostranství správci poplatku.
Nahlašování jednotlivých případů uskladnění
materiálů či předmětů na obecních pozemcích
se bohužel neděje.
BS navrhl vypracovat informační leták,
který bude v nejbližších dnech roznesen
do všech nemovitostí a bude informovat
občany o existující obecně závazné vyhlášce.
V případě, že občané, kteří skladují např.
stavební materiál či jiné předměty na obecních
pozemcích, budou moci tyto do určitého
termínu odstranit (popř. nahlásit na obecním
úřadě) jejich uskladnění a bude postupováno
dle této vyhlášky. ZO se dohodlo na termínu
vybírání poplatků od 1. 6. 2017 s tím, aby
byl dán ještě časový prostor těm občanům,
kteří ke skladování v současné době obecní
pozemky využívají.
Občan PM se dotázal na opravu místních
komunikací. Starosta uvedl, že předpokládaná
oprava místních komunikací by mohla být
realizována koncem měsíce května.
MU upozornil na nutnost provést opravu
některých prvků na dětských hřištích.
Občan MT se dotázal na možnost zamezení
vstupu dětí na silnici při hrách v parku
v Maršovicích a zabezpečení dětí hrajících si
v parku. Z diskuse vyplynuly návrhy na řešení
nižšího plotu, popř. výsadbu formou živého
plotu, který by vstup do komunikace omezil
a zvýšil tak bezpečnost dětí na místním hřišti.

Ad. 18: Ukončení
Starosta
poděkoval
členům
ZO
a přítomným občanům za účast a ukončil
zasedání v 22:45 hod.
Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Svatava Hájková v.r.
Radek Podhrázký v.r.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 03/2017
konaného dne 21. 06. 2017
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva
obce (dále jen „ZO“) v 18:00 hod. Přivítal členy
ZO a přítomné spoluobčany. 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 13. 06. 2017,

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

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 JS z důvodu dovolené.
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 s tím, že v programu byl chybně
zapsán bod 06. a), který správně patří:
06. Dotace z rozpočtu obce pro rok 2017
a)
Linka
bezpečí,
z.s.,
Žádost
o podporu na provoz Linky bezpečí
ZO nemělo k programu žádné připomínky
a program s opravou schválilo.
Usnesení č. 01/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje program Zasedání Zastupitelstva
obce Jezeřany-Maršovice č. 03/2017
1. Zahájení (program, určení zapisovatele
a ověřovatelů, námitky proti zápisu)
2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
3. Zpráva o činnosti (starosta, předsedové
výborů)
4. Žádosti občanů a organizací
a) Jan Ulreich, Žádost o odprodej části
pozemku p.č. 1487/3 v k.ú. Maršovice
b) Bořivoj Ruibar, Žádost (řešení příjezdové komunikace k lokalitě „Za
kostelem“)
c) Petr a Alena Novotní, Žádost o odkoupení obecního pozemku (část
pozemku p.č. 911/2 v k.ú. Maršovice,
cca 30 m2)
d) Renata Havlíková, Žádost o pronájem prodejny (budova na pozemku st.
161, v k.ú. Maršovice)
e) Antonín a Ludmila Vodičkovi, Žádost
o povolení rozšíření stávajícího vjezdu (před domem č.p. 342, pozemek
p.č. 1491/2, v k.ú. Jezeřany)
f) Zdeňka Dvořáková, Žádost o pronajmutí pozemku (část pozemku p.č.
911/2 v k.ú. Maršovice, cca 80 m2)
5. Nakládání s majetkem
a) stanovisko k prodeji části pozemku
p.č. 1190/15, v k.ú. Jezeřany, cca 24
m2
b) záměr obce propachtovat část pozemku p.č. 286/90, v k.ú. Maršovice,
1.163 m2
6. Dotace z rozpočtu obce pro rok 2017
a) Linka bezpečí, z.s., Žádost o podporu
na provoz Linky bezpečí
b) Mgr. Petr Eckl, Žádost o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu obce (příspěvek
na dopravu na dětský tábor)
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7. Financování sociálních služeb v roce
2017
8. Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
a) projekt „KD - sociální zařízení“
b) projekt „ Věcné prostředky pro práci
v dešti“
9. DSO Moravskokrumlovsko, Závěrečný
účet za rok 2016
10. Rekonstrukce KD
a) akce „KD - sociální zařízení“
b) akce „KD - sklad“
c) akce „KD - přístupová cesta“
d) veřejná zakázka „KD - výčep
a chodba“
e) veřejná zakázka „KD - sklep“
11. Akce „IS - II. etapa“
12. Veřejná zakázka „ Oprava MŠ“
13. Veřejná zakázka „Oprava OB“
14. Rozpočtová opatření č. 5/2017 a č.
6/2017
15. Diskuse
16. Ukončení
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Zápis a výpis usnesení z minulého
zasedání ZO byly vyvěšeny na úřední desce
od 26. 04. 2017 do 12. 05. 2017. Členové ZO
neměli vůči zápisu žádné námitky.
Jako zapisovatele starosta určil BS a jako
ověřovatele navrhnul PE a RŠ.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
ověřovatele schválilo.

Usnesení č. 02/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č.
03/2017 Mgr. Petra Eckla a Radka Šlese.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 02: Kontrola plnění usnesení
z minulých zasedání zastupitelstva obce
Starosta přednesl zprávu o plnění usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva obce:
Veřejné zakázky s výběrem
(Usnesení č. 03/02/2017 až č.
06/02/2017)
Ve věci veřejné zakázky „Vyčištění strouhy“
byla dne 29. 04. 2017 na základě usnesení
ZO podepsána Smlouva o dílo se Zdeňkem
Burjanem a k dnešnímu dni realizována část
vyčištění koryta strouhy.
Akce „Panšula II., výsadba stromů“ byla
realizována společností Zahrady Svoboda
s.r.o., stromy dodány dne 20. 04. 2017
a následně vysazeny dne 21. 04. 2017.
V rámci akce „Výměna oken v bytě MŠ“
dne 15. 05. 2017 pracovník společnosti
IVAPLAST s.r.o. Ivančice provedl zaměření
oken a na základě nabídky byla ředitelkou
školy dne 22. 05. 2017 podepsána smlouva
o dílo za částku 64.950,– Kč, když k ceně
oken 57.627,– Kč bylo doobjednáno zateplení
nadpraží oken (z důvodu tepelného mostu nad
oknem a tvoření plísně) za 7.323,– Kč.
V rámci akce „Plakátovací plochy“
společnost FORPLAST SYSTEMS s.r.o., dne

duben - červen

05. 05. 2017 dodala celkem 3 plakátovací
plochy a 4 vitríny za částku 38.699,– Kč.
Zaměstnanci obce je následně instalovali na
vybraná místa v obci.
Ve
věci
zabezpečení
kompletní
konzultační a poradenské činnosti související
s monitoringem projektu „JezeřanyMaršovice - kanalizace“ po dobu jeho
udržitelnosti byla podepsána dne 24. 04. 2017
Smlouva o dílo se společností AP INVESTING,
s.r.o. a dne 25. 05. 2017 zpracována průběžná
monitorovací zpráva o postupu projektu
„Jezeřany-Maršovice – kanalizace“, která byla
vložena do Informačního systému Benefill
a zároveň odeslána datovou schránku na SFŽP.
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.
Podpora kulturních akcí
(Usnesení č. 10/02/2017)
V rámci rozpočtového opatření byly
v rozpočtu pro rok 2017 vyčleněny příslušné
finanční prostředky na podporu kulturních
akcí.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo věc na
vědomí.
Dotace pro Charitu
(Usnesení č. 12/02/2017)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce s Diecézní charitou Brno byla podepsána
dne 16. 05. 2017 a dne 23. 05. 2017 byly
finanční prostředky odeslány na účet příjemce.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo věc na
vědomí.
Dotace z rozpočtu obce
(Usnesení č. 19/02/2017 až 24/02/2017)
Žadatelé byly vyrozuměni o poskytnutí
finanční dotace z rozpočtu obce e-mailem
dne 24. 04. 2017 a následně byly uzavírány
smlouvy s jednotlivými žadateli a převedeny
veškeré finanční prostředky.
Byl vyhotoven Seznam poskytnutých
dotací z rozpočtu obce Jezeřany-Maršovice
pro rok 2017, který byl zveřejněn na úřední
desce od 11. 05. 2017. Zároveň od tohoto
data, po dobu nejméně 3 let, byly zveřejněny
smlouvy o poskytnutí dotace s Tělovýchovnou
jednotou Jezeřany-Maršovice, z.s. a SHČMS - Sbor dobrovolných hasičů JezeřanyMaršovice, protože výše finanční výpomoci
přesáhla 50.000,– 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
19. 04. 2017 do 21. 06. 2017:

duben - červen

Účast na jednáních
25. 04. 2017, Setkání starostů, Křtiny
Setkání se uskutečnilo v režii společnosti
SUEZ na téma „Odpady pro budoucnost“.
Jednalo se zejména o programech odpadového
hospodářství obcí a měst, inovacemi ve sběru
a třídění odpadů a dotačních programech pro
obce. Bylo zde zmíněno ukončení skládkování
v roce 2024.
18. a 19. 05. 2017, XV. sněmu SMO ČR,
Plzeň
Sněm
zhodnotil
činnost
svazu
v předchozím období a stanovil priority pro
období následující.
24. 05. 2017, 56. členská schůze DSO
Moravskokrumlovsko, Skalice
Byl projednán Závěrečný účet DSO za
rok 2016, dotace od JMK, Nadace ČEZ, akce
Moravskokrumlovskem na kole.
15. 06. 2017, mimořádná schůze DSO
Moravskokrumlovsko, Moravský Krumlov
Představení projektu, dohoda ohledně
projektu Kompostéry a Smlouva ohledně
projektového managementu.
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.
Akce „Centrální chodník“, „Přejezd“,
„Zpevněné plochy“, „Kanalizační vpusti“
a „Oprava výtluk místních komunikací“
S ohledem na vyčlenění finančních
prostředků v rámci Rozpočtu obce pro rok
2017 a v souladu se Směrnicí č. 1/2016
o zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu,
realizoval starosta několik veřejných zakázek
s výběrem, když na základě průzkumu trhu
byl vybrán jeden dodavatel, kterým bylo
MIKO sdružení, Za Humny 283, Neslovice.
Akce byly realizovány na základě
objednávek, které byly dodavateli zaslány na
základě předložené nabídky. Konečný rozsah
prací byl ještě upřesněn na místě.
Akce „Centrální chodník“ spočívala
v opravě a rekonstrukci centrálního chodníku
cca 85 m2 za konečnou cenu 99.825,– Kč.
Akce „Přejezd“ řešila úplnou rekonstrukci
přejezdu chodníku na pole naproti kostela
a napojení centrálního chodníku u domů
č.p. 270 a 271, cca 25 m2 za konečnou cenu
54.329,– Kč.
Akce „Zpevněné plochy“ spočívala
v opravě a rekonstrukci zpevněných ploch
(sběrné místo na separovaný odpad na točně
v Maršovicích a pod lavičkou a mapou v parku
v Maršovicích), kde byla odkopána zemina,
osazeny obrubníky a položena zámková
dlažba, za cenu 55.660,– Kč.
Akce „Kanalizační vpusti“ spočívala
v opravě a rekonstrukci dvou kanalizačních
vpustí (před domem č.p. 68 a obchodem
Jednoty), které byly ve stavu, že hrozilo jejich
zřícení do kanalizace, konečná cena činila
15.730,– Kč.
Akce „Oprava výtluk místních komunikací“
spočívala v opravě výtluk na místních
komunikacích, zejména v Jezeřanech od OÚ
k transformátoru, na Výhoně a v Průmyslové
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zóně, v Maršovicích u bývalého obchodu,
a ještě několika dalších místech v obci, za cenu
62.920,– Kč.
V rámci prováděných prací sdružením
MIKO, bylo jednáno i o provedení oprav dalších
zpevněných ploch v obci, zejména zpevněné
plochy u bývalého obchodu v Maršovicích
spočívající v opravě plochy a chodníku vedle
a před budovou (cca 145.000,– Kč) a zpevněné
plochy před obchodem Jednoty spočívající
v
prodloužení
asfaltového
chodníku
a vybudování plochy pod kontejnery (cca
195.000,– Kč). Tyto opravy by však musely
probíhat v součinnosti resp. se souhlasem
Správy a údržby silnic. Proto by se jejich
oprava mohla realizovat v příštím roce.
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.
Sdružení Energoregion 2020 – projekt
„Malá komunální technika II.“
Sdružení Energoregion 2020, kterého
je naše obec členem, uskuteční projekt
„Malá komunální technika II.“ a na
základě rozhodnutí Rady a předsednictva
Energoregionu 2020, obdrží naše obec dotaci
ve výši 62.000,– Kč, při minimální spoluúčasti
obce ve výši 25% poskytnuté dotace. Následně
obce uhradí sdružení částku rovnající se 5%
z obdržené dotace na administraci projektu.
Schválením přijetí dotace bude moci obec
zakoupit techniku potřebnou pro údržbu
zeleně a veřejných prostranství v obci. Jako
vhodné se podle dnešní situace a ve výhledu
na další roky jeví zakoupení zahradního rideru
včetně žacího ústrojí (např. rider Husqvarna
R 216 AWD cca 115.000,– Kč + ŹÚ nebo
kvalitnější R 316 Ts AWD cca 180.000,– Kč +
ŹÚ).
Před hlasování byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své stanovisko.
ZO se vyjádřilo pro pořízení dražší
varianty a pro oslovení více dodavatelů. Žádné
další stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné další návrhy a ZO přijetí
dotace a realizací veřejné zakázky schválilo.

Usnesení č. 03/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje přijetí dotace od sdružení
Energoregion 2020 ve výši 62.000,– Kč formou
finančního daru na zakoupení malé komunální
techniky a zavazuje se k minimálnímu
spolufinancování ve výši 15.500,– Kč, v rámci
projektu „Malá komunální technika II“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 04/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje realizaci projektu „Rider“, jehož
předmětem je pořízení zahradního rideru
s předním sečením včetně žacího ústrojí, pro
údržbu veřejných travnatých ploch
a) zadává veřejnou zakázku malého rozsahu s oslovením „Rider“,
b) stanoví její předpokládanou hodnotu
ve výši 200.000,– Kč.
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Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Splašková kanalizace – monitoring kanalizace TV kamerou
Obec obdržela nabídku od společnosti
LANAK CZ, a.s. na monitoring splaškové
kanalizace TV kamerou a případné čištění
a proplach kanalizace pro monitoring, v ceně
22,– Kč/bm, resp. 24,– Kč/bm. Cena obsahuje
výkony na místě, videozáznam, protokoly
včetně měření spádu a ovality.
Monitoring by mohl odhalit případné
závady či problémy po cca 2 letech provozu
kanalizace a v době, kdy platí bankovní záruka
ve výši 3 mil. Kč na odstranění vad v záruční
době, kterou společnost IMOS Brno, a.s.
poskytla obci a která platí do 22. 09. 2017.
Jedná se o službu, kterou obec nemusí
využít, ale pokud by ji využila musí ji zaplatit.
Na území obce se nachází cca 4.500 bm stok,
což by představovalo částku cca 150 až 200
tis. Kč, pokud by se prováděl monitoring TV
kamerou pouze v krajských komunikacích
jednalo by se cca o 1.700 bm což představuje
částku cca 50.000,– Kč.
Před hlasování byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své stanovisko.
BS se vyjádřil pro neprovádění akce,
kanalizace by měla být dle jeho vyjádření
v této fázi v perfektním stavu. Ve stejném
duchu se vyjádřili i o statní členové ZO.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné další návrhy
a ZO vzalo nabídku na vědomí.

Pronájem KD
V současné době je pronájem kulturního
domu realizován za částku 200,– Kč za
jednotlivé části (sál, přísálí, klubovna)
+ energie. S ohledem na provedenou
rekonstrukci a ceny energií by bylo vhodné
projednat další způsob pronajímání a to
stanovení ceny nájmu paušálem (např. 800,–
Kč v letním a 1.200,– Kč v zimním období)
nebo navýšení základní částky (z 200,– Kč na
500,– Kč) + energie.
Společenské organizace a uznané akce ve
prospěch občanů obce nebudou zpoplatněny.
Před hlasování byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO nájemné
schválilo.
Usnesení č. 05/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje výši nájemného za pronájem
kulturního domu nebo jeho jednotlivých částí
- přísálí, sálu a klubovny paušální částkou dle
Ceníku pronájmu KD Jezeřany-Maršovice, od
01. 07. 2017.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Pronájem prostor v budově VÚB
Bylo jednáno s nájemcem Aneta Geyerová,
která požádala o další zproštění nájmu od
února 2017 do prosince 2017 s tím, že po
tuto dobu nebude provozovat svoji činnost,
s ohledem na péči o děti.
Důvody uváděné žadatelkou jsou
relevantní, proto je navrhováno jí vyhovět.
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Před hlasování byla ZO a přítomným občanům
dána možnost sdělit své stanovisko.
ZO se dohodlo, že starosta bude
kontaktovat nájemkyni a bude ji informovat
o tom, že případné dalším žádosti o zproštění
nájemného již nebude vyhověno.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné další návrhy
a ZO návrh schválilo.

Usnesení č. 06/03/2017
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 února 2017 do prosince 2017, z důvodu
neprovozování
kadeřnictví
v
těchto
prostorách.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Zájezd na akci „Země Živitelka“
V rámci činnosti místní knihovny se již
v minulosti uskutečnil autobusový zájezd.
V letošním roce by se měl uskutečnit zájezd na
43. ročník „Země Živitelka“, který se uskuteční
v Českých Budějovicích ve dnech 25. až
30. 08. 2017. Aby se zájezdu mohlo zúčastnit
co nejvíce občanů za přijatelnou cenu, bylo by
vhodné přispět na jeho uskutečnění částkou
cca 10.000,– Kč, zejména na zajištění dopravy.
Před hlasování byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO návrh
schválilo.

Usnesení č. 07/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje vyčlenění částky 10.000,– Kč na
příspěvek na dopravu účastníků zájezdu na
akci „Země Živitelka“ v Českých Budějovicích,
kterou uskuteční Místní knihovna JezeřanyMaršovice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Projekt „Domácí kompostéry“
Na minulém zasedání ZO schválilo projekt
„Domácí kompostéry“. Byla provedena anketa
mezi občany a zájem o zahradní kompostér
projevilo celkem 126 občanů. Jedná se již
o dostatečný zájem, takže starosta jednal
se společností ENVIPARTNER, s.r.o., která
by zpracovala projektovou dokumentaci
a zajistila by kompletní realizační
management. Na jejich doporučení, že by bylo
pro celý projekt výhodnější, kdyby se do něho
zapojilo více obcí, byly kontaktovány i ostatní
obce v mikroregionu Moravskokrumlovsko
a dne 15. 06. 2017 se uskutečnila mimořádná
členská schůze, kde zástupci projekt a smlouvu
se společností ENVIPARTNER, s.r.o. schválilo.
Náklady na management budou mezi obce
rozděleny podle odebraných kompostérů.
Pokud by se podařilo dotaci získat, vlastní
realizace projektu by se uskutečnila na jaře
roku 2018, s ohledem na skutečnost, že žádosti
se podávají do konce července 2017 a teprve
poté budou žádosti SFŽP ČR vyhodnoceny
a rozhodnuto o přidělení dotace. S ohledem
na skutečnost, že pro obec je i finančně
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výhodnější řešit dotaci spolu s ostatními
obcemi, je navrhováno řešit projekt společně.
Před hlasování byla ZO a přítomným
občanům dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO návrh
schválilo.

Usnesení č. 08/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje realizovat projekt „Domácí
kompostéry“ v rámci spolupráce obcí DSO
Moravskokrumlovsko.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Odkanalizování Pérka
Na základě objednávky byla ve věci
„Odkanalizování
Pérka“
společností
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,
a.s. vypracována projektová dokumentace,
která byla předložena na MěÚ Moravský
Krumlov, odbor výstavby a územního rozvoje,
se žádostí o vydání územního rozhodnutí.
Projektová dokumentace řeší splaškovou
kanalizace v lokalitě Pérka, na to navazující
novou kanalizaci dešťovou a úpravu místní
komunikace.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO vzalo věc na
vědomí.
Veřejná služba
Od 01. 02. 2017 došlo ke změně zákona
o hmotné nouzi. Zintenzivňuje se veřejná
služba a zohledňuje se snaha o zvýšení
příjmu vlastní prací a takto projevená snaha
má vliv na stanovení částky živobytí a výše
opakovaných dávek. Jedná se o dlouhodobě
neaktivní osoby, která má nárok na příspěvek
na živobytí ve výši existenčního minima
(2.200,– Kč).
Veřejná služba může být obcí organizována
a může pomoci v oblastech zlepšování
životního prostředí., udržování čistoty ulic
a jiných veřejných prostranství apod. Veřejnou
službu vykonávají osoby v hmotné nouzi
a osobami vedenými v evidenci uchazečů
o zaměstnání.
Základním předpokladem a jednou
z povinných podmínek je, aby obec uzavřela
pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za
škodu nebo zdraví, kterou osoba vykonávající
veřejnou službu způsobí nebo která ji bude
způsobena.
Byla oslovena společnost EZ INVEST,
s.r.o. o podání návrhu úpravy pojištění
odpovědnosti obce, která by spočívala
v připojištění odpovědnosti při výkonu
veřejné služby (v rozmezí ročního pojištění cca
od 1.200,– Kč do 1.800,– Kč).
Je třeba rozhodnout, zda obec požádá
o uzavření Dohody o výkonu veřejné služby
s ÚP, v kladném případě rozhodnout o variantě
připojištění).
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO pověření starosty
uzavřít dohodu neschválilo.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje a pověřuje starostu, aby učinil
potřebné kroky a uzavřel s Úřadem práce
ČR Dohodu o výkonu veřejné služby, do
31. 08. 2017.
Hlasování:
0 pro – 6 (BS,RS,MH,PE,JU,SH) proti – 2
(RP,PS) se zdrželi
Pojištění právní ochrany obce
Společnost D.A.S. Rechtsschutz AG,
pobočka pro ČR předložila obci nabídku na
pojištění právní ochrany obce, kdy základní
modifikace produktu zahrnuje okruhy
právních problémů:
nároky na náhradu újmy (např. nároky
pojistníka na náhradu škody na zařízení
obecního úřadu),
nároky na náhradu škody způsobené
veřejnou mocí (např. nároky na náhradu
škody způsobené nesprávným úředním
rozhodnutím při odnětí věci),
pracovněprávní nároky zaměstnavatele
na náhradu újmy proti zaměstnanci (např.
spory při poškození výpočetní techniky či
pracovních pomůcek zaměstnancem),
pracovněprávní spory zaměstnavatele se
zaměstnanci (např. spory o platnost rozvázání
pracovního poměru, spory související se
svěřenými hodnotami)
trestné činy, přestupky, disciplinární,
kárné a jiné správní delikty (např. v souvislosti
s veřejnou zakázkou, podporou, dotací či
veřejnou soutěží a další),
nároky a spory ze soukromého pojištění
(např. spory s pojišťovnami z pojištění
odpovědnosti, z majetkového pojištění
při zničení zařízení obecního úřadu při
povodních),
nároky a spory z vlastnického práva
k movitým věcem (např. spory při zpochybnění
vlastnického práva k vybavení kanceláře, při
neoprávněné exekuci na majetek atd.).
Při počtu 12 zastupitelů a zaměstnanců
obce a horní hranici sporné částky pro případ
pojistného sporu 1.000.000,– Kč, činí roční
pojistné částku 11.450,– Kč.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
V krátké diskusi se někteří členové ZO
vyjádřili o osobních zkušenostech a uzavření
pojistného v okolních obcích. Rovněž částka
pojistného se oproti minulé nabídce výrazně
snížila.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné další návrhy
a ZO pověřilo starostu připravit smlouvu.

Usnesení č. 09/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje a pověřuje starostu, aby učinil
potřebné kroky a připravil ke schválení
Smlouvu o pojištění právní ochrany obce
se společností D.A.S. Rechtsschutz AG, do
30. 09. 2017.
Hlasování:
6 (SH,JU,PE,PS,BS,RS) pro – 0 proti – 2
(RP,MH) se zdrželo
Projekt „Školní jídelna“
Kapacita školní jídelny je v současné
době 70 jídel denně a od školního roku 2018
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- 2019, bude nedostačující a bylo by vhodné
zvýšit kapacitu na 100 jídel. Z toho důvodu
by bylo nutné modernizovat školní jídelnu
a ZO je předkládán možný návrh úprav.
Celkové úpravy předpokládají náklady ve výši
cca 600.000,– Kč. Informace je dána ZO na
vědomí a k celé problematice se ZO vrátí na
příštích zasedáních.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
Vedoucí školní jídelny se vyjádřila
k projektu a informovala ZO, že již příští
školní rok bude maximální kapacita strávníků
naplněna. Případná dodávka zařízení by se
mohla realizovat v etapách.
MU se dotázal, zdali je navrhovaná
cena dodávaného zařízení včetně úprav,
tzn. odpady, rozvody elektřiny, plynu atd.
Případný projekt by měl být včetně rozvodů
a případných úprav, aby se konečná částka
nenavýšila o případné úpravy.
Ředitelka školy informovala ZO, že bude
v příštím roce nutná rekonstrukce sociálních
zařízení v MŠ.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
vzalo věc na vědomí.

Ad. 04: Žádosti občanů a organizací
a) Jan Ulreich, Žádost o odprodej části
pozemku p.č. 1487/3 v k.ú. Maršovice
Žadatel Jan Ulreich žádá o prodej části
obecního pozemku p.č. 1487/3, ostatní
plocha, o výměře cca 85 m2, v k.ú. Maršovice,
za účelem rozšíření ubytovacího zařízení
Penzionu Sklep, č.p. 331. Je třeba zvážit,
zda obec upřednostní prodej pozemku před
současným stavem.
MU oznámil ZO svoji osobní podjatost
v projednávané věci, když žadatelem je jeho
bratr.
ZO posoudilo míru jeho podjatosti
a hlasováním doporučilo MU nehlasovat.
Nehlasovat MU doporučuje:
7 pro - 0 proti - 0 se zdrželo, MU nehlasoval
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO záměr schválilo.
Usnesení č. 10/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr obce prodat nemovitý
majetek, část pozemku p.č. 1487/3, ostatní
plocha, o výměře cca 85 m2, v k.ú. Maršovice.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo – MU
nehlasoval
b) Bořivoj Ruibar, Žádost (řešení příjezdové komunikace k lokalitě „Za
kostelem“)
Žadatel Bořivoj Ruibar žádá o zastavení
veškerých prací výstavby IS – II. etapa
v lokalitě „Za kostelem“ z důvodu nevyřešení
příjezdové komunikace k této lokalitě. Dále
uvádí, že stávající komunikace a napojení
na průtah obcí je nepřehledné, nevhodně
umístěné a hlavně nebezpečné pro všechny
účastníky silničního provozu a upozorňuje,
že 1/3 komunikace leží na soukromých
pozemcích.
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Žadatel podal obdobnou žádost již v roce
2012, kdy jako vlastník pozemku p.č. st. 136,
v k.ú. Maršovice, který zasahuje částečně do
vedlejšího chodníku a místní komunikace (cca
2 až 2,5 m) chtěl oplotit. Znovu je potřeba
uvést, že pokud část pozemku žadatele
zasahuje mimo v současnosti oplocený
pozemek, tak je součástí místní komunikace,
jejichž existenci a ochranu upravuje zákon
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů. V daném případě
je místní komunikace (silnice a chodník)
stavbou v majetku obce a může se stát,
že vlastník stavby je odlišný od vlastníka
pozemku pod komunikací. Takto zákonem
definovaná místní komunikace je veřejně
přístupná pozemní komunikace. Jakékoliv
úpravy či změny této komunikace by mohly
zhoršit bezpečnost silničního provozu a její
zachování v současné podobě je v zájmu obce.
Jiná možnost příjezdu do uvedené lokality je
nereálné. Žadateli bylo navrhováno jednání
o odkoupení či pronájmu části uvedeného
pozemku, ale doposud se nepodařilo
dosáhnout dohody.
Rozvinula se diskuse ohledně bezpečnosti
uvedené křižovatky.
BS uvedl, že největším problémem v dané
lokalitě jsou majetkové poměry, na kterých
v podstatě vše stojí.
Dále zazněly podněty od členů ZO
k odstranění cca 2 m tújí majitele sousedního
pozemku, aby se zvýšila bezpečnost v oblasti
křižovatky a zejména viditelnost jak dětí, tak
i řidičů projíždějících křižovatkou.
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.

c) Petr a Alena Novotní, Žádost o odkoupení obecního pozemku (část pozemku
p.č. 911/2 v k.ú. Maršovice, cca 30 m2)
Žadatelé podávají žádost o odkoupení
obecního pozemku. Jedná se o část pozemku
p.č. 911/2 v k.ú. Maršovice, cca 30 m2, na
kterém mají žadatelé postavenou boudu
a využívají pozemek k uložení palivového
dřeva.
Žadatelé požádali o trvalý pronájem
(prodej) uvedené části pozemku již v roce 2012,
ale ZO o žádosti jednalo, ale s ohledem na
nevyjasněný stav a záměr vybudovat v daném
místě obratiště. Částečně bylo obratiště
vybudováno v roce 2013 a v současné době
je možné uvedenou část pozemku prodat.
Je třeba zvážit, zda obec upřednostní prodej
pozemku před současným stavem.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO záměr schválilo.
Usnesení č. 11/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr obce prodat nemovitý
majetek, část pozemku p.č. 911/2, ostatní
plocha, o výměře cca 30 m2, v k.ú. Maršovice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
d) Renata Havlíková, Žádost o pronájem

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

prodejny (budova na pozemku st.161,
v k.ú. Maršovice)
Žadatelka žádá o pronájem prodejny
k účelu zřízení prodejny a to v případě
ukončení prodejny COOP Jednoty. Jedná se
o budovu bývalého obchodu na pozemku p.č.
st. 161 v k.ú. Maršovice.
Je třeba zvážit, k jakému účelu obec
budovu bude nadále využívat.
Starosta
navrhl
uvedený
prostor
nepronajímat a využívat jako sklad k obecním
účelům, neboť právě skladovacích prostor má
obec nedostatek.
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.
e) Antonín a Ludmila Vodičkovi, Žádost
o povolení rozšíření stávajícího vjezdu
(před domem č.p. 342, pozemek p.č.
1491/2, v k.ú. Jezeřany)
Žadatelé žádají o povolení rozšíření
stávajícího vjezdu před domem č.p. 342, na
pozemku p.č. 1491/2 v k.ú. Jezeřany. Souhlas
lze učinit v souladu se schváleným postupem
ZO a se žadateli může být podepsána smlouva
o právu provést stavbu.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO smlouvu o právu
provést stavbu schválilo.
Usnesení č. 12/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu
jejímž předmětem je rozšíření stávajícího
vjezdu před domem č.p. 342 na části pozemku
p.č. 1491/2, v k.ú. Jezeřany, pro žadatele
Antonín Vodička a Ing. Ludmila Vodičková,
oba bytem Jezeřany-Maršovice 342.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
f) Zdeňka Dvořáková, Žádost o pronajmutí pozemku (část pozemku p.č.
911/2 v k.ú. Maršovice, cca 80 m2)
Žadatelka žádá o pronájem pozemku,
části pozemku p.č. 911/2 v k.ú. Maršovice, cca
80 m2, za účelem uskladnění palivového dřeva.
Jedná se o skutečnost, že nejen žadatelka, ale
i další občané mají na obecních pozemcích
uložené palivové dřevo, které většinou nemají
kde jinde uskladnit.
Je potřeba zvážit jak v těchto případech
postupovat. Co se týká použití OZV o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, je
poplatek v těchto případech dlouhodobého
uložení nepřiměřený, navíc se platí za
užívání veřejných prostranství, která jsou
na pozemcích ve vlastnictví obce a nejsou
graficky vyznačena na mapě v Příloze této
vyhlášky a tyto skládky jsou většinou mimo
vyznačenou oblast.
Proto by bylo nejvhodnější zjistit umístění
skládek palivového dřeva na obecních
pozemcích a zveřejnit záměr o jejich pronájmu
a stanovit nájem za m2.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO záměr schválilo.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Usnesení č. 13/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr obce pronajmout nemovitý
majetek, části pozemků p.č. 911/2 a p.č.
911/70, ostatní plocha, v k.ú. Maršovice,
za účelem uskladnění palivového dřeva pro
občany.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 5: Nakládání s obecním majetkem
a) stanovisko k prodeji části pozemku p.č.
1190/15, v k.ú. Jezeřany, cca 24 m2
Záměr obce prodat uvedené části
pozemku byl řádně schválen usnesením ZO
č. 11/02/2017 ze dne 19. 04. 2017 a vyvěšen
na úřední desce ve dnech 12. 05. 2017 až
14. 06. 2017. Žádní další zájemci se nevyjádřili
ani nepředložili svoje nabídky. Prodej bude
možno realizovat dle schváleného záměru.
Může být vyhotoven geometrický plán
a znalecký posudek, dle schváleného záměru,
na základě kterého bude vyhotoven návrh
kupní smlouvy a následně může být prodej
realizován. Veškeré náklady uhradí kupující.
Starosta uvedl, že žadatelka je
v současnosti majitelkou 3 míst (garáží)
v uvedené lokalitě a že by bylo vhodné, aby
záměr byl vyvěšen na ÚD delší dobu.
BS podotknul, že z řad občanů se již
v minulosti objevovaly dotazy na pozemky pro
stavbu garáže. Nicméně v uvedeném záměru
není tato specifikace zmíněna, proto by bylo
vhodné ji doplnit.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO s prodejem
souhlasilo.
Usnesení č. 14/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje, aby záměr o prodeji části obecního
pozemku p.č. 1190/15, ostatní plocha, v k.ú.
Jezeřany, o výměře cca 24 m2, byl vyvěšen na
ÚD od 22. 6. 2017 do příštího zasedání ZO.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) záměr obce propachtovat část pozemku
p.č. 286/90, v k.ú. Maršovice, 1.163 m2
Obec pronajímá pozemek p.č. 286/90
v k.ú. Maršovice, společnosti AGROSPOL,
spol. s r.o. a tento pozemek se nachází
v lokalitě Zadní příčky, kde pan Ing. Zdeněk
Forman vysadil vinohrad a bylo by vhodné tuto
skutečnost zohlednit. Záměr propachtovat
uvedený pozemek je krokem k zohlednění
současného stavu.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, nebyly podány
žádné návrhy a ZO záměr schválilo.
Usnesení č. 15/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje záměr propachtovat část pozemku
p.č. 286/90 v k.ú. Maršovice, o výměře 1.163
m2, který je již pronajímán, ale byl oddělen od
původní parcely za účelem výsadby vinice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Ad. 6: Dotace z rozpočtu obce pro rok
2017
a) Linka bezpečí, z.s., Žádost o podporu
na provoz Linky bezpečí
Obec dne 03. 05. 2017 obdržela dopis –
žádost od Linky bezpečí, z.s. o podporu ve
výši 5.000,– Kč na provoz Linky bezpečí, z.s.
Jedná se o podporu zájmového spolku, který
provozuje Linku bezpečí a obrací se na ně děti,
hledající pomoc při řešení problémů.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, nebyly podány
žádné návrhy a ZO dotaci schválilo.
Usnesení č. 16/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce
na rok 2017 pro Linku bezpečí, z.s., ve výši
5.000,– Kč, na realizaci projektu „Provoz
Linky bezpečí“.
Hlasování:
6 (SH,JU,PE,PS,RS,MH) pro – 1 (BS)
proti – 1(RP) se zdržel
b) Mgr. Petr Eckl, Žádost o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu obce (příspěvek
na dopravu na dětský tábor)
Dne 13. 06. 2017 požádal o dotaci
z rozpočtu obce Jezeřany-Maršovice Mgr.
Petr Eckl (č.j. OJM-267/2017), na realizaci
projektu „Doprava na letní dětský křesťanský
tábor“, ve výši 10.000,– Kč. Jedná se o podporu
fyzické osoby, jejichž činnost je zaměřena ve
prospěch obyvatel obce Jezeřany-Maršovice
a poskytnutím dotací bude podporováno
aktivní využívání volného času občanů obce,
zejména dětí a mládeže.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, nebyly podány
žádné návrhy a ZO dotaci schválilo.
PE oznámil ZO svoji osobní podjatost
v projednávané věci, když on sám je žadatelem.
ZO posoudilo míru jeho podjatosti
a hlasováním doporučilo MU nehlasovat.
Nehlasovat MU doporučuje:
7 pro - 0 proti - 0 se zdrželo, PE nehlasoval
Usnesení č. 17/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce
na rok 2017 pro Mgr. Petra Eckla, JezeřanyMaršovice 277, ve výši 10.000,– Kč, na
realizaci projektu „Doprava na letní dětský
křesťanský tábor“.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo, PE nehlasoval
Ad. 7: Financování sociálních služeb
v roce 2017
O problematice poskytování podpory
sociálních služeb ZO jednalo na minulém
zasedání ZO v souvislosti se Žádostí
o příspěvek na činnost sociálních služeb, které
pro občany naší obce zajišťuje Oblastní charita
Rajhrad.
Obec obdržela od Města Moravský
Krumlov dopis s výpočtem podílu obcí
správního obvodu obce s rozšířenou
působnosti Moravský Krumlov na financování
sociálních služeb v roce 2017. Kdy spoluúčast

duben - červen

obce je ve dvou variantách:
varianta A, která vychází z dotace
poskytnuté v roce 2017 na jednotlivé druhy
sociálních služeb a počtu klientů služeb
evidovaných poskytovateli dle příslušnosti
k obci za uzavřený rok 2016,
varianta B, která je založena na principu
solidárním a vychází z počtu obyvatel v obci.
Výpočet finanční dotace byl stanoven
v souladu s Pravidly řízení o stanovení
a přiznání finanční podpory Jihomoravského
kraje pro rok 2017 (resp. 2016) v oblasti
podpory sociálních služeb. Tyto dokumenty
předpokládají procentuální spoluúčast obce.
Jednotlivé varianty vycházejí finančně pro
naši obec následovně – varianta A 31.000,–
Kč, varianta B 9.100,– Kč (viz jednotlivé
tabulky jednotlivých variant).
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, nebyly podány
žádné návrhy a ZO spoluúčast obce (varianta
B) schválilo.

Usnesení č. 18/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje spoluúčast obce na spolufinancování
sociálních služeb v roce 2017 na principu
solidárním, vycházejícím z počtu obyvatel
v obci finanční dotaci z rozpočtu obce na rok
2017, jenž představuje spoluúčast obce ve výši
9.100,– Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 8: Dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje
a) projekt „KD - sociální zařízení“
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na
svém 5. zasedání konaném dne 27. 04. 2017,
usnesením č. 348/17/Z5 schválilo poskytnutí
dotace z dotačního programu „Program
rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro
rok 2017“, podprogram „Podpora rozvoje
venkova JMK 2017“ ve výši 200.000,– Kč na
účel a v rámci akce „KD - sociální zařízení“. Je
potřeba dotaci přijmout a schválit smlouvu
o poskytnutí dotace.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, nebyly podány
žádné návrhy a ZO přijetí dotace a smlouvu
schválilo.
Usnesení č. 19/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje přijetí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje pro rok 2017 v rámci
dotačního programu „Program rozvoje
venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017“,
ve výši 200.000,– Kč, na účel a v rámci akce
„KD - sociální zařízení“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 20/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci
dotačního programu „Program rozvoje
venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017“,

duben - červen

jejímž předmětem je dotace na realizaci akce
„KD - sociální zařízení“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

b) projekt „ Věcné prostředky pro práci
v dešti“
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na
svém 5. zasedání konaném dne 27. 04. 2017,
usnesením č. 280/17/Z5 schválilo poskytnutí
dotace z dotačního programu Podpora
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020,
jejímž předmětem je akce „Věcné prostředky
pro práci v dešti“. Obci byla poskytnuta
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve
výši 98.000,– Kč. Je potřeba dotaci přijmout
a schválit smlouvu o poskytnutí dotace.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, nebyly podány
žádné návrhy a ZO přijetí dotace a smlouvu
schválilo.
Usnesení č. 21/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje přijetí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje pro rok 2017 v rámci
dotačního programu Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského
kraje na období 2017 - 2020, pro rok 2017, ve
výši 98.000,– Kč, na účel a v rámci akce „Věcné
prostředky pro práci v dešti“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 22/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci
dotačního programu Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského
kraje na období 2017 - 2020, pro rok 2017,
jejímž předmětem je dotace na realizaci akce
„Věcné prostředky pro práci v dešti“.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 9: DSO Moravskokrumlovsko,
Závěrečný účet za rok 2016
Návrh
závěrečného
účtu
DSO
Moravskokrumlovsko za rok 2016 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2016, a další dokumenty (Výkaz FIN,
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha)
byly uveřejněny na ÚD obce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve dnech od
05. 05. 2017 do 22. 05. 2017. Dne 24. 05. 2017
byl závěrečný účet svazku schválen 56.
členskou schůzí DSO Moravskokrumlovsko.
Podle ustanovení § 39 odst. 7 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, se závěrečný účet svazku obcí
předkládá zastupitelstvům členských obcí,
a to neprodleně po jeho schválení v orgánu
svazku obcí.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO závěrečný účet
vzalo na vědomí.
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Usnesení č. 23/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
bere na vědomí Závěrečný účet DSO
Moravskokrumlovsko za rok 2016.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 10: Rekonstrukce KD
a) akce „KD - sociální zařízení“
Akce „KD – sociální zařízení“ a stavební
práce probíhají podle plánu a dodavatel
přislíbil práce v interiéru dokončit do konce
června 2017, tak aby se zde mohla konat,
v případě nepříznivého počasí, pouťová
zábava.
Co se týká víceprací, jsou uvedeny
v položkovém rozpočtu, jedná se o to, že
v projektu nebyla uvedena tepelná izolace
polystyrenem ve střešní konstrukci, dále
klempířské
prvky
byly
projektovány
z pozinkovaného plechu, ale ostatní prvky
na KD jsou z lakovaného plechu, proto došlo
ke změně, ve výkazu výměr bylo chybně
uvedeno množství keramických obkladů
(20 m2) správně patřilo 120 m2 a nebyla
uvedena výmalba. Do méněprací se tak
dostaly klempířské práce (pozinkovaný
plech) a nerealizovaná montáž jednoho okna
a dveří. Po součtu víceprací a méněprací
dojde k navýšení ceny díla o 87.168,– Kč (což
představuje cca 7 %) na částku 1.388.052,– Kč
a je navrhováno, aby ZO Dodatek č. 1 schválilo.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO dodatek schválilo.
Usnesení č. 24/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu „KD – sociální zařízení“ Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 06. 12. 2016,
se společností Miloš Ryšavý, stavební
a obchodní firma, s.r.o., 671 42 Vémyslice
241, IČ: 28315049, kterým se předmětem
díla rozšiřuje o vícepráce a méněpráce dle
položkového rozpočtu, který je přílohou
tohoto dodatku, takže nová cena díla činí
1.388.052,– Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) akce „KD - sklad“
Projekt skladu a původní představy
předpokládaly využití skladu pouze k uložení
materiálu při akcích, jako příručního
skladu k výčepu. K tomuto byly vzneseny
připomínky a navrženo, aby byla doplněna
elektroinstalace tak, aby bylo možné
využívat sklad i pro přípravu a ohřev jídel
a využití dalších elektrospotřebičů. Zároveň
s vybudováním skladu a úpravou prostor
výčepu došlo k výměně celé elektroinstalace
ve výčepu a realizace venkovního osvětlení
budovy skladu a sociálního zařízení. Veškerá
realizovaná elektroinstalace nad rámec
zakázky činí 62.998,– Kč a bude součástí
Dodatku č. 1, jehož předmětem bude rozšíření
akce „KD – sklad“ o rozšíření elektroinstalace
ve skladu, venkovní osvětlení a úpravu
instalace v přísálí KD.
S ohledem na Usnesení č. 31/02/2017,

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

kdy starosta je oprávněn rozhodnout
o rozšíření díla do 300.000,– Kč (bez DPH)
a nová cena díla po navýšení je 265.235,– Kč
(bez DPH), nová cena díla je celkem 320.935,–
Kč (navýšení o cca 25 %), by mohl dodatek
schválit starosta, přesto je předložen ZO ke
schválení.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO dodatek schválilo.

Usnesení č. 25/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu „KD - sklad“ Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo ze dne 27. 04. 2017, se společností Miloš
Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o., 671
42 Vémyslice 241, IČ: 28315049, kterým se
předmětem díla rozšiřuje a elektroinstalaci
ve skladu, venkovní osvětlení a úpravu
elektroinstalace v přísálí KD tak, že nová cena
díla činí 320.935,– Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c) akce „KD - přístupová cesta“
Akce
„KD
přístupová
cesta“
předpokládala vybudování přístupové cesty
do dvora KD a vybudování chodníku kolem
budovy sociálního zařízení a sklad tak, aby
mohl být přístup so KD bezbariérový. Na
minulém zasedání ZO byla diskutována mimo
jiné i možnost rozšíření plochy v zadní části
KD (venkovní terasy) s tím, že starosta zjistí
případnou výši nákladů u dodavatele stavby
a rozhodne. Dodavatel připravil nabídku
na rozšíření venkovní terasy a zároveň bylo
jednáno o odvedení dešťových vod ve dvoře
KD. Na základě nabídky byl připraven dodatek
ke smlouvě o dílo a byla dohodnuta realizace.
S ohledem na Usnesení č. 34/02/2017,
kdy starosta je oprávněn rozhodnout
o rozšíření díla do 300.000,– Kč (bez DPH)
a nová cena díla po navýšení je 292.363,– Kč
(bez DPH), nová cena díla je celkem 353.759,–
Kč (navýšení o cca 35 %), by mohl dodatek
schválit starosta, přesto je předložen ZO ke
schválení.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO dodatek schválilo.
Usnesení č. 26/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu „KD – přístupová cesta“ Dodatek č.
1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 04. 2017, se
společností Miloš Ryšavý, stavební a obchodní
firma, s.r.o., 671 42 Vémyslice 241, IČ:
28315049, kterým se předmět díla rozšiřuje
o opravu venkovní terasy a odvod dešťových
vod ze dvora KD tak, že nová cena díla činí
353.759,– Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
d) veřejná zakázka „KD - výčep a chodba“
V rámci výstavby sociálního zařízení
a skladu došlo k dohodnutým úpravám,
které zasáhly do prostor výčepu a chodby.
Ve výčepu byly odstraněny prohnilé parkety
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a zemina pod nimi, byla provedena izolace
a zabetonování plochy a bude položena
dlažba. V rámci chodby byly vybudovány dva
schody a osazeny jedny nové dveře. Zároveň
byly vybourány a odstraněny a následně nově
vybudovány dveře na jeviště, do skladu a na
půdu. Byla vybourána stávající dlažba a na celé
chodbě bude položena dlažba nová.
Stejně jako v ostatních případech, je
vhodné a výhodné, aby akci realizovala
společnost Miloš Ryšavý, stavební a obchodní
firma, s.r.o., Vémyslice, která už v KD realizuje
další práce, má zde zřízené staveniště
a předložila nabídku na uvedené práce s tím,
že k této nabídce ještě byly přidány práce na
opravě sousední zdi (po odbourání starého
WC) a oprava zdi cementovým postřikem
a hrubou omítkou zatočenou, vše celkem za
183.393,– Kč.
ZO je navrhováno, aby veřejnou zakázku
„KD - výčep a chodba“ schválilo a zadalo ji
společnosti Miloš Ryšavý, stavební a obchodní
firma, s.r.o., Vémyslice, a pověřilo starostu
jednat a uzavřít smlouvu.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO akci, veřejnou
zakázku a její zadání schválilo a pověřilo
starostu podepsat smlouvu.

Usnesení č. 27/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje akci „KD – výčep a chodba“, jejímž
předmětem je rekonstrukce výčepu v přísálí
a hlavní chodby v kulturním domě
a) zadává ji jako veřejnou zakázku malého
rozsahu s oslovením,
b) stanoví její předpokládanou hodnotu
ve výši 160.000,– Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 28/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje veřejnou zakázku „KD – výčep
a chodba“, jako veřejnou zakázku, která bude
zadána přímo jednomu dodavateli, kterým je
společnost Miloš Ryšavý, stavební a obchodní
firma, s.r.o., Vémyslice 241, 671 42, IČO:
28315049, za nabídkovou cenu 183.393,– kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 29/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje starostu ve věci realizace akce „KD –
výčep a chodba“, aby uzavřel smlouvy o dílo
za cenu maximálně do výše předpokládané
hodnoty a DPH.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
e) veřejná zakázka „KD - sklep“
Dodavatel připravil rozpočet opravy zdi
sklepa ve dvoře kulturního domu, která bude
ze štípaných tvárnic jednostranných a budou
opraveny stávající schody, za cenu 158.671,–
Kč. Stejně jako v ostatních případech
týkajících se rekonstrukce KD, je vhodné
a výhodné, stejně jako v předchozím případě,
aby akci realizovala společnost Miloš Ryšavý,
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stavební a obchodní firma, s.r.o., Vémyslice,
která předložila nabídku na uvedené práce.
ZO je navrhováno, aby veřejnou zakázku
„KD - sklep“ schválilo a zadalo ji společnosti
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma,
s.r.o., Vémyslice, pověřilo starosty jednat
a uzavřít smlouvu.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO akci, veřejnou
zakázku a její zadání schválilo a pověřilo
starostu podepsat smlouvu.

Usnesení č. 30/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje akci „KD - sklep“, jejímž předmětem
je rekonstrukce zdiva sklepa ve dvoře
kulturního domu
a) zadává ji jako veřejnou zakázku malého
rozsahu s oslovením,
b) stanoví její předpokládanou hodnotu
ve výši 135.000,– Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 31/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje veřejnou zakázku „KD - sklep“, jako
veřejnou zakázku, která bude zadána přímo
jednomu dodavateli, kterým je společnost
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma,
s.r.o., Vémyslice 241, 671 42, IČO: 28315049,
za nabídkovou cenu 158.671,– Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 32/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje starostu ve věci realizace akce „KD –
sklep“, aby uzavřel smlouvy o dílo za cenu
maximálně do výše předpokládané hodnoty
a DPH.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 11: Akce „IS - II. etapa“
Ve věci „IS – II. etapa“ byla dne 03. 05. 2017
podepsána smlouva o dílo a zároveň předáno
staveniště. Následně byly zahájeny práce
a v současné době jsou již vybudovány veškeré
inženýrské sítě a začaly práce na vybudování
zpevněného povrchu místní komunikace.
Protože nebude realizována místní
komunikace v plném rozsahu, dle projektu,
byla na stavbě upřesněno složení zpevněného
podkladu a jeho napojení až na současnou
panelovou cestu a místní komunikaci před
kabinami TJ. Tyto změny si vyžádají vícepráce
s předpokladem do 100.000,– Kč. Na straně
druhé nebudou všechny práce uvedené ve
výkazu výměr realizovány (méněpráce), ale
skutečné náklady bude možno vyčíslit po
realizaci stavby. Proto je ZO navrhováno, aby
pověřilo starostu jednat a rozhodnout.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO pověřilo starostu
rozhodnout o rozšíření díla.

duben - červen

Usnesení č. 33/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje starostu ve věci realizace akce „IS –
II. etapa“, aby v případě potřeby rozhodl
o rozšíření díla nad sjednaný rámec díla
(vícepráce) a uzavřel dodatek smlouvy o dílo
s tím, že vícepráce nepřekročí limit ve výši 5%
nabídkové ceny.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 12: Veřejná zakázka „ Oprava MŠ“
Na základě usnesení ZO č. 26/02/2017 ze
dne 19. 04. 2017 bylo uskutečněno výběrové
řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu
„Oprava MŠ“, jejímž předmětem je oprava
stávajícího objektu mateřské školy č.p. 142,
nová střešní krytina, nové hromosvody
a uzemnění, zateplení stropů posledního
podlaží ze strany půdy, odvodnění objektu,
nové chodníky a nová venkovní bezpečná
multifunkční plocha pro děti.
Výzva byla zveřejněna na profilu
zadavatele a ÚD ve dnech 16. 05. 2017 až
14. 06. 2017, když do 14. 06. 2017 bylo možno
podávat nabídky a téhož dne se uskutečnilo
otvírání obálek. Svou nabídku zaslalo 5
zájemců a hodnotící komise pro posouzení
a hodnocení nabídek uchazečů konstatovala,
že nejvýhodnější nabídku předložil dodavatel
společnost OSP, spol. s r.o., 672 01 Moravský
Krumlov, Okružní 394, IČ: 44026421.
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.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
MT, který se v rámci výběrového řízení
seznámil se zadávací dokumentací, informoval
ZO, že jsou v projektu vážné nedostatky,
z hlediska skladby konstrukcí a střechy.
Rozvinula se rozsáhlá diskuse, ve které
byly diskutovány možnosti, postupy a obecně
závazné normy, dle kterých by mělo být dílo
realizováno.
V další diskusi se ZO dohodlo na zajištění
nezávislého stavebního dozoru a posouzení
projektu.
Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy
a ZO nabídku, smlouvu, pověření starosty
rozhodnout o rozšíření díla, schválilo. Uložilo
rovněž starostovi zajistit stavební dozor.
Usnesení č. 34/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava MŠ“, na základě Zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek předložené
starostou, jako nejvýhodnější nabídku
společnosti OSP, spol. s r.o., 672 01 Moravský
Krumlov, Okružní 394, IČ: 44026421.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

duben - červen

Usnesení č. 35/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava MŠ“ smlouvu o dílo se
společností OSP, spol. s r.o., 672 01 Moravský
Krumlov, Okružní 394, IČ: 44026421, jejímž
předmětem je oprava stávajícího objektu
mateřské školy č.p. 142, nová střešní krytina,
nové hromosvody a uzemnění, zateplení
stropů posledního podlaží ze strany půdy,
odvodnění objektu, nové chodníky a nová
venkovní bezpečná multifunkční plocha pro
děti, za nabídkovou cenu 1.871.370,48 Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 36/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje starostu ve věci realizace akce
„Oprava MŠ“, aby po uzavření smlouvy o dílo,
v případě potřeby rozhodl o rozšíření díla
nad sjednaný rámec díla (vícepráce) a uzavřel
dodatek smlouvy o dílo s tím, že vícepráce
nepřekročí limit ve výši 20% nabídkové ceny.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 37/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi zajistit nezávislý stavební
dozor pro akci „Oprava MŠ“ před podpisem
smlouvy s dodavatelem a posoudit správnost
projektové dokumentace, zda je v souladu
s příslušnými technickými předpisy
a normami ČSN.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 13: Veřejná zakázka „ Oprava OB“
Výzva byla zveřejněna na profilu
zadavatele a ÚD ve dnech 16. 05. 2017 až
14. 06. 2017, když do 14. 06. 2017 bylo
možno podávat nabídky a téhož dne se
uskutečnilo otvírání obálek. Svou nabídku
zaslali 4 dodavatelé a hodnotící komise pro
posouzení a hodnocení nabídek uchazečů
konstatovala, že nejvýhodnější nabídku
předložil dodavatel společnost Miloš Ryšavý,
stavební a obchodní firma, s.r.o., 671 42
Vémyslice, 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.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
ZO se opět dohodlo na zajištění
nezávislého stavebního dozoru a posouzení
projektu.
Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy
a ZO nabídku, smlouvu, pověření starosty
rozhodnout o rozšíření díla, schválilo. Uložilo
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rovněž starostovi zajistit stavební dozor.
Usnesení č. 38/03/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje ve věci veřejné zakázky
malého rozsahu „Oprava OB, 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,
IČ: 28315049.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 39/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava OB“ smlouvu o dílo
se společností Miloš Ryšavý, stavební
a obchodní firma, s.r.o., 671 42 Vémyslice,
IČ: 28315049, jejímž předmětem je oprava
stávajícího objektu obecních bytů č.p. 144,
což představuje novou střešní krytinu,
zateplení stropů posledního podlaží ze strany
půdy, odvodnění objektu, nové chodníky
a kompletní oprava bytu v přízemí (1.N.P.),
za nabídkovou cenu 1.692.717,63 Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 40/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
pověřuje starostu ve věci realizace akce
„Oprava OB“, aby po uzavření smlouvy o dílo,
v případě potřeby rozhodl o rozšíření díla
nad sjednaný rámec díla (vícepráce) a uzavřel
dodatek smlouvy o dílo s tím, že vícepráce
nepřekročí limit ve výši 20% nabídkové ceny.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 37/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
ukládá starostovi zajistit nezávislý stavební
dozor pro akci „Oprava MŠ“ před podpisem
smlouvy s dodavatelem a posoudit správnost
projektové dokumentace, zda je v souladu
s příslušnými technickými předpisy
a normami ČSN.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 1 (PS) se zdrželo
Ad. 14: Rozpočtová opatření č. 5/2017
a č. 6/2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017 upravuje
příjmy a výdaje rozpočtu pro rok 2017,
které provedl starosta ke dni 15. 05. 2017.
Jedná se zejména o zaúčtování dotace na
VPP a zakoupení ochranných pomůcek
pro pracovníky obce (navýšení rozpočtu
z 5.000,– Kč na 10.000,– Kč)
Rozpočtové opatření č. 6/2017 upravuje
příjmy a výdaje rozpočtu pro rok 2017,
které budou projednány na zasedání ZO č.
02/2017 a zároveň je doplněno o plánované
příjmy a výdaje projednané a schválené na
tomto zasedání ZO.
ZO je rovněž předložen Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu obce za období
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leden až květen 2017, aby se ZO mohlo
seznámit a vyjádřit k plnění rozpočtu za toto
období.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO rozpočtová
opatření schválilo.
Usnesení č. 42/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2017,
které provedl starosta ke dni 15. 05. 2017.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 43/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2017.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 15: Diskuse
V diskusi zaznělo:
Starosta

uvedl,

že

jelikož

bude

zrealizována již projednaná oprava OB
a obec jeden z obecních bytů v současnosti
pronajímá, navrhl kompenzovat současným
nájemníkům útrapy spojené s rekonstrukcí.
ZO se shodlo na odpuštění nájmu v plné
výši a prominutí nájmu schválilo.
Usnesení č. 44/03/2017
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice

BS upozornil na větev jednoho ze
stromů vedle dětského hřišti v Jezeřanech,
která svým stavem ohrožuje přítomné
návštěvníky a doporučil její odstranění. Dále
uvedl, že by odstraňování porostů zejména
kolem místních chodníků mohlo probíhat
spíše použitím vhodného postřiku nežli
okopáváním.
Ad. 16: Ukončení
Starosta
poděkoval
členům
ZO
a přítomným občanům za účast a ukončil
zasedání v 23:00 hod.

schvaluje prominutí nájmu nájemníkům

Ing. Petr Slavík v.r.
starosta

v bytě č.2, č.p.144, po dobu realizace akce

Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.

Oprava OB, nejdéle do konce roku 2017.

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Petr Eckl v.r.
Radek Šles v.r.

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím jsou podle § 34 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) prostory přístupné každému bez
omezení, tj. sloužící obecnému užívání – bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru. Jsou to ze zákona všechny: ulice, chodníky,
náměstí, tržiště, parky, veřejná zeleň, a další prostory přístupné
každému bez omezení, tj. sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Veřejným prostranstvím je tak ze zákona každé prostranství
sloužící všem občanům, které je každému přístupné a je veřejně
užívané. Veřejným prostranstvím je tedy určité prostranství ze
zákona. To znamená, že nevzniká a ani nezaniká rozhodnutím
žádného orgánu.
Pozemky nemusí být jako veřejné prostranství označeny
v terénu, zapsané v katastru nemovitostí, evidovány v seznamu
veřejných prostranství. I přesto jde o veřejné prostranství, jeli to prostor volně přístupný každému a sloužící obecnému a ne
jinému užívání. Ze zákona nevyplývá, že veřejná prostranství
musí být označena, ani že se musí vždy jednat o ostatní plochu.
Rovněž nestanovuje, že veřejné prostranství a obecné užívání se
týká pouze obecního majetku.
Naopak, pro rozpoznání veřejného prostranství není
podstatné, kdo je jeho vlastníkem, ale zda jej může užívat
veřejnost. Zákon neuvádí ani to, jestli prostor fakticky musí
užívat veřejnost, tj. opravdu každý, nebo zda stačí jediný uživatel.
Pokud je veřejné prostranství přístupné každému bez omezení,
lze usoudit, že je přístupné jedné osobě stejně jako ostatním. Ze
zákona totiž nevyplývá, že musí být užívané veřejností, ale stačí,
že ho veřejnost může užívat.
Přestože se o vzniku veřejného prostranství nerozhoduje ani se
nevede evidence veřejných prostranství, lze je zjistit na obci, a to
z územně plánovací dokumentace. Plochy veřejných prostranství
se totiž vymezují v územním plánu.
Chodník jako veřejné prostranství, je podle zákona
o pozemních komunikacích pozemní komunikace. Chodník
slouží k obecnému užívání chodcům. Chodník je součástí místní
komunikace nebo je samostatnou místní komunikací. Totéž platí
výslovně také pro chodníky pod podloubími, které jsou také
veřejným prostranstvím. Podle stavebního zákona se pozemní
komunikace včetně chodníků vedou jako veřejná prostranství,
neboť do intravilánu patří pozemní komunikace a ostatní veřejná
prostranství. Chodníky jsou součástí ulic a náměstí.
Některé chodníky bývají v obci souhrou historického vývoje
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v soukromém vlastnictví. S ohledem na to, že podle zákona
o pozemních komunikacích mají být místní komunikace
v majetku obce, je třeba chodníky na cizích pozemcích vypořádat
jako stavby místních komunikací zřízených ve veřejném zájmu.
Lze tak učinit zřízením věcného břemene buď dohodou, nebo
ve vyvlastňovacím řízení.
Pozemní komunikace, jsou rovněž veřejným prostranstvím.
Silnice, místní komunikace a náměstí byly zavedeny jako veřejná
prostranství v zákoně o místních poplatcích, kam patřily dále
zejména tržiště. Místní komunikace tak mohou být jedním
z ostatních prostor přístupných každému bez omezení sloužících
obecnému užívání. Kromě místních komunikací může být
veřejným prostranstvím také účelová komunikace za podmínky,
že plní podobný účel jako ulice či chodník v parku nebo ve veřejné
zeleni, jestliže je to dopravní cesta určená k užití silničními a jinými
vozidly a chodci a slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro
potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto
nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi. Když slouží
pouze k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků, pak
to veřejné prostranství není.
Místní komunikace je ze zákona veřejná, ale na účelovou
komunikaci může být upraven nebo omezen veřejný přístup. A to,
když je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů vlastníka
účelové komunikace. Rozhoduje silniční správní úřad, kterým
je každý obecní úřad, na návrh vlastníka účelové komunikace
a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR. Veřejným
prostranstvím není ani účelová komunikace v uzavřeném
prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo
provozovatele tohoto prostoru nebo objektu. V pochybnostech,
zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo
objekt, rozhoduje příslušný silniční správní úřad.
Podle stavebních předpisů se pozemní komunikace včetně
účelových vedou jako veřejná prostranství. Plochy veřejných
prostranství zpravidla zahrnují stávající a navrhované pozemky
jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky
související dopravní a technické infrastruktury, tj. také silnice
a místní komunikace, které netvoří samostatnou plochu dopravní
infrastruktury, a pozemky občanského vybavení, slučitelné
s účelem veřejných prostranství. Veřejně přístupná účelová
komunikace, která má povahu podobnou jako ulice či chodník
nebo místní komunikace, a není v uzavřeném areálu, je veřejným
prostranstvím. Stejně tak je veřejným prostranstvím i obecní
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pozemek užívaný jako přístupová komunikace pouze jedinou
osobou, jestliže je přístupný bez omezení každému.
Parky a veřejná zeleň jsou rovněž veřejným prostranství.
Park patří podle katastrální vyhlášky do pozemku – druh ostatní
plocha – zeleň. Zeleň podle katastrální vyhlášky je okrasná
zahrada, uliční a sídlištní zeleň, park a jiná plocha funkční
a rekreační zeleně. Parky a veřejná zeleň jsou chráněny podle
stavebního zákona. Podle téhož zákona je pozemek veřejné zeleně
a parku sloužící obecnému užívání nezastavitelným územím.
Které další prostory jsou konkrétně veřejným prostranstvím,
by mělo vyplývat z toho, jestli slouží obecnému užívání, tj.
každému bez omezení, bez povolení, bezúplatně, nebo jestli
slouží užívání jinému, zejména hospodaření. Veřejné prostranství
je veřejným prostranstvím ze zákona, proto by neměla být
jeho identifikace problém. Každý by si měl být jistý, zda užívá
veřejné prostranství, které slouží každému bez omezení, či pouze
veřejnosti zpřístupněné prostranství.
Nejsnáze lze poznat volné veřejné prostranství podle toho,
jestli jde o ostatní plochu. U pozemků vedených v katastru jako
ostatní plocha je jejich obecné užívání v pořádku. U pozemků
vedených v katastru jako zemědělské nebo lesní pozemky, které
se prokazatelně využívají jako neomezeně přístupný veřejný park,
veřejná zeleň, veřejné komunikace, je třeba si pomoci tím, zda jde
o prostor spadající do sféry obce a jejích občanů nebo do sféry
státních orgánů nebo soukromoprávních vztahů. Zejména je
podstatné, zda jde o prostor, který je podobný náměstím, ulicím,
tržištím, parkům, veřejné zeleni, a tedy je i podobně užíván.
Veřejné prostranství je určeno k obecnému, tj. veřejnému
užívání. Před jiným než obecným užíváním je nutno je ve veřejném
zájmu chránit. Obec disponuje možnostmi k jeho ochraně danými
stavebním zákonem, zákonem o obcích, přestupkovým zákonem
a dalšími zákony.

Obecně závazná vyhláška obce
Jezeřany-Maršovice č. 3/2012,
o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice se na svém zasedání
dne 13. 12. 2012 usnesením č. 12/08/2012 usneslo vydat
na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Obec Jezeřany-Maršovice touto vyhláškou zavádí místní
poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen
„poplatek“).
2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce
poplatku“).
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá
za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí
provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb
a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro
umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení
cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění
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skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání
tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické
i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství
způsobem uvedeným v odstavci 1.
Čl. 3
Veřejná prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných
prostranství, která jsou na pozemcích ve vlastnictví obce a jsou
graficky vyznačena na mapě v Příloze. Tato příloha tvoří nedílnou
součást této vyhlášky.
Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného
prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Čl. 5
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného
prostranství správci poplatku nejpozději jeden den před
zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání
veřejného prostranství po dobu kratší, než pět dní, je povinen
splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání
veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu,
neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen
splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
2. V ohlášení poplatník uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo
pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,
které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových
věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,
včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě,
že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností
poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo
a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné
osvobození od poplatku.
3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského
státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2
adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník
nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,
kdy nastala.
5. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník
povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm.
c) nejpozději do 15 dnů.
Čl. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý
den:
1. za provádění výkopových prací 1,– Kč
2. za umístění stavebních prací 1,– Kč
3. za umístění skládek 2,– Kč
4. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování služeb a prodeje 10,– Kč
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5. za umístění reklamních zařízení 50,– Kč
6. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,– Kč
7. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
10,– Kč
8. za umístění zařízení cirkusů 10,– Kč
Čl. 7
Splatnost poplatku
1. Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 je splatný
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů
nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 5 dnů nebo delší
nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.
2. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem
uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji
povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 8
Osvobození a úlevy
1. Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
2. Od poplatku se dále osvobozuje:
a) vlastník pozemku, užívá-li způsobem uvedeným v čl. 2
odst. 1) svůj vlastní pozemek.
b) poplatník, který pořizuje nové stavby po dobu stavby,
za umístění stavebních zařízení a skládek stavebních
materiálů, nejdéle však do 6 měsíců po uplynutí řádného
termínu pro dokončení stavby stanoveného ve stavebním
povolení,
c) poplatník, který provádí stavby na základě ohlášení,
za umístění stavebních zařízení a skládek stavebních materiálů a to po dobu 6 měsíců od data ohlášení,

d) poplatník, který provádí opravy uličních fasád, a to
na dobu 30 dnů od započetí stavebních prací,
e) poplatník, který využívá veřejné prostranství pro jednorázovou skládku v rozsahu do 10 dnů,
f) poplatník provádějící výkopové práce, umístění stavebních zařízení a skládek materiálů při odstraňování havárií
inženýrských sítí,
3. Vznik a zánik nároku na osvobození od placení poplatku
je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně,
ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena
uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána
prostřednictvím datové schránky,9 a to ve lhůtě 15 dnů ode
dne, kdy nastala skutečnost zakládající vznik nebo zánik
nároku na osvobození.
Čl. 9
Navýšení poplatku
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo
ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto
poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Jezeřany-Maršovice
č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
ze dne 08. 12. 2011
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2013.
Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
místostarosta

Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
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3RSODWHN VH Y\EtUi ]D ]YOiãWQt XåtYiQt YHĜHMQpKR SURVWUDQVWYt NWHUêP VH UR]XPt SURYiGČQt
YêNRSRYêFK SUDFt XPtVWČQt VWDYHEQtFK SUDFt ]D XPtVWČQt VNOiGHN UHNODPQtFK ]DĜt]HQt ]DĜt]HQt
FLUNXVĤDOXQDSDUNĤDMLQêFKREGREQêFKDWUDNFtDSRG

6SHFLILNDFHVP Qi]HYDNFHGĤYRGXåtYiQtþO9\KOiãN\ 

3RSODWQtN MH SRYLQHQ StVHPQČ R]QiPLW VSUiYFL SRSODWNX XåtYiQt YHĜHMQpKR SURVWUDQVWYt QHMSR]GČML
MHGHQGQH SĜHG]DKiMHQtPXåtYiQtYHĜHMQpKRSURVWUDQVWYt9 SĜtSDGČXåtYiQtYHĜHMQpKRSURVWUDQVWYtSR
GREX NUDWãt QHå SČW GQt MH SRYLQHQ VSOQLW RKODãRYDFt SRYLQQRVW QHMSR]GČML Y GHQ ]DKiMHQt XåtYiQt
YHĜHMQpKRSURVWUDQVWYt 3RNXGWHQWRGHQSĜLSDGQHQDVRERWX QHGČOLQHERVWiWHPX]QDQêVYiWHNWDN
QHMEOtåHQiVOHGXMtFtSUDFRYQtGHQ

9êPČUD XåtYDQpKRVP YP2

0tVWR VP SþSR]HPNXN~

'REDXåtYiQtYHĜHMQpKRSURVWUDQVWYt RG– GRSRþHWGQt

'RMGH-OL NH ]PČQČ ~GDMĤ XYHGHQêFK Y RKOiãHQt MH SRSODWQtN SRYLQHQ WXWR ]PČQX R]QiPLW GR  GQĤ
RGHGQHNG\QDVWDOD

6NXWHþQRVWLGRNOiGDMtFtRVYRER]HQtþL~OHY\ þO9\KOiãN\

3R XNRQþHQt XåtYiQt YHĜHMQpKR SURVWUDQVWYt MH SRSODWQtN SRYLQHQ RKOiVLW VNXWHþQê VWDY ~GDMĤ
XYHGHQêFKQDVWUDQČQHMSR]GČMLGRGQĤ

…………………………………………………………………………………………………



3RSODWHN]DXåtYiQtYHĜHMQpKRSURVWUDQVWYtVHSODWt]DNDåGêL]DSRþDWêP DNDåGêL]DSRþDWêGHQ

…………………………………………………………………………………………………
'DWXP

3RSODWHNMHVSODWQêSĜLXåtYiQtYHĜHMQpKRSURVWUDQVWYtSRGREXNUDWãtGQĤQHMSR]GČMLY GHQ]DKiMHQt
XåtYiQtYHĜHMQpKRSURVWUDQVWYtSĜLXåtYiQtYHĜHMQpKRSURVWUDQVWYtSRGREXGQĤQHERGHOãtQHMSR]GČML
v GHQ XNRQþHQt XåtYiQt YHĜHMQpKR SURVWUDQVWYt 3ĜLSDGQH-OL OKĤWD VSODWQRVWL QD VRERWX QHGČOL QHER
VWiWHP X]QDQê VYiWHN MH GQHP YH NWHUpP MH SRSODWQtN SRYLQHQ VYRML SRYLQQRVW VSOQLW QHMEOtåH
QiVOHGXMtFtSUDFRYQtGHQ

3RGSLVSRSODWQtND

9þDV QH]DSODFHQp SRSODWN\ QHER QHRGYHGHQp SRSODWN\ QHER þiVW WČFKWR SRSODWNĤ PĤåH VSUiYFH
SRSODWNX]YêãLWDåQDWURMQiVREHN7RWR]YêãHQtMHSĜtVOXãHQVWYtPSRSODWNX
9 SĜtSDGČ SRãNR]HQt XåtYDQpKR YHĜHMQpKR SURVWUDQVWYt MVWH SRYLQQL WRWR XYpVW GR SĤYRGQtKR VWDYX
1HMSR]GČML SRVOHGQt GHQ XåtYiQt YHĜHMQpKR SURVWUDQVWYt Y\]YHWH ]DPČVWQDQFH RGERUX
NRPXQiOQtFK VOXåHE N SĜHMtPFH GRWþHQpKR SURVWUDQVWYt =D ~GUåEX GRWþHQpKR SRYUFKX GR GRE\
MHKRGHILQLWLYQt~SUDY\DSĜHGiQt]iVWXSFLRGERUXRGSRYtGiXåLYDWHO9]QLNQH-OLY GĤVOHGNXSURYiGČQp
þLQQRVWL ãNRGD QD SĜLOHKOêFK SR]HPFtFK PĤåH MHMLFK YODVWQtN XSODWQLW SUiYR QD QiKUDGX ãNRG\ GOH
XVWDQRYHQtREþDQVNpKR]iNRQtNX

3ĜtORK\:
- DRNODGSURND]XMtFtQiURNQDRVYRER]HQtRGSODFHQtPtVWQtKRSRSODWNX]DXåtYiQtYHĜHMQpKR
prostranství (VWDYHEQtSRYROHQt~]HPQtVRXKODV *
- 6LWXDþQtSOiQHN ]YOiãWQtKRXåtYiQtYHĜHMQpKRSURVWUDQVWYt*
*

QHKRGtFtVHãNUWQČWH
1
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Pronájem KD
v Jezeřanech-Maršovicích
S ohledem na dokončení další části přestavby kulturního
domu - sociální zařízení, schválilo zastupitelstvo obce na svém
zasedání dne 21. 06. 2017, výši nájemného za pronájem
kulturního domu nebo jeho jednotlivých částí - přísálí,
sálu a klubovny paušální částkou dle Ceníku pronájmu KD
Jezeřany-Maršovice a to od 01. 06. 2017.
Kulturní a společenské akce veřejnosti přístupné a konané
zájmovými a společenskými organizacemi, které působí v obci,
budou nadále od nájemného osvobozeny. Konání komerčních
nebo prodejních akcí v prostorách kulturního domu nebude
povoleno. Cena pronájmu odráží zejména náklady na energie
a služby, v menší míře náklady na údržbu spotřebičů a úklid.
Nájemce uvede pronajaté prostory do původního stavu.
Ceník pronájmu KD
Svatby, rodinné oslavy, školení a podobné akce

Letní provoz
(01. 05.–30. 09. )
Celý kulturní dům

Zimní provoz
(01. 10.–30. 04. )

1.600,– Kč

2.400,– Kč

Přísálí

800,– Kč

1.200,– Kč

Klubovna

600,– Kč

1.000,– Kč

Součástí pronájmu je výčepní zařízení.
K předání pronajímaných prostor, pokud není dohodnuto
jinak, je stanovena doba v pátek od 08:00 hod. do 13:00 hod.
a doba vrácení v pondělí od 12:00 hod. do 16:30 hod. Přesnou
dobu si nájemce domluví předem a to osobně nebo telefonicky.
Ceník pronájmu zařízení
Cena
Výčepní zařízení (samostatně)

100,– Kč

Párty stan (3 x 6 m)

300,– Kč

Zahradní sada (stůl a lavice)

30,– Kč/kus

Stoly

40,– Kč/kus

Židle (nové - staré)

5,– Kč, resp. 2,– Kč/kus
V Jezeřanech-Maršovicích 21. 06. 2017
Ing. Petr Slavík, starosta

Základní informace pro
správné třídění odpadu
Žlutý kontejner na plasty
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie,
sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve,
obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, balící fólie od spotřebního zboží,
obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme
v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly
se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

Modrý kontejner na papír
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy,
noviny, sešity, krabice, papírové obaly,
cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky
s fóliovými okýnky sem můžete také
vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit.
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez
plastového vnitřku! Nevadí ani papír
s kancelářskými sponkami. Ty se během
zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří
uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv
znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor,
použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale
do popelnice

Zelený kontejner na sklo
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme
vhazovat jakékoliv sklo, například lahve
od vína, alkoholických i nealkoholických
nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či
zavařenin. Patří sem také tabulové sklo
z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné
rozbíjet, bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý
kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo
a do zeleného sklo barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika
a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované
sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří
zpět do obchodu.

Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton
ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané
komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem patří krabice
od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
NE
Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani
nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

duben - červen

21

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Tak a je to tady…
Co? Sluníčko, teploučko a hlavně konec školního roku a dlouho
očekávané prázdniny! Než se ale pustíme každý svou dovolenkovou
a prázdninovou cestou, ještě se trošku ohlédneme, jaké bylo jaro
ve škole.
Rozloučili jsme se před sportovním velikonočním turnajem.
Hned po něm, jsme zapsali s pohádkou „O krtečkovi“ do naší
školy 11 budoucích prvňáčků. Všichni byli přijati a už se na ně
po prázdninách moc těšíme. Týden nato bylo také pro školní rok
2017-2018 zapsáno 9 malých školkáčků. Někteří z nich nastoupí
od září, jiní budou nastupovat v průběhu roku. V úterý 25. dubna
jsme měli ve škole výchovný program „Jak zvládat vztek“ velice
poučný jak pro žáky, tak také pro paní učitelky. Na konci dubna,
jak už to bývá, se tentokrát za deště snesli k zemi čarodějnice
a čarodějové. Malí to ještě stihli venku, velcí už plnili úkoly uvnitř
ve škole. O páreček samozřejmě nepřišli. Ten nám připravili paní
kuchařky v kuchyni. Ale i tak byly moc dobré!
V pátek 12. května nám tentokrát krásně vyšlo počasí
na mobilní dopravní hřiště, které bylo nainstalováno
na víceúčelovém hřišti. Všichni, děti z MŠ i žáci, se rázem proměnili
v řidiče autíček a čtyřkolek, někteří i v pány policisty a vyzkoušeli
si dopravní předpisy i s přechody a semafory jako ve skutečnosti.
Celé dopoledne si nejenom užili, ale dozvěděli se také spoustu věcí
o značkách a hlavně o chování v dopravě. V neděli 14. května jsme
s některými žáky školy a s panem starostou přivítali malé občánky
naší obce. 23. května jsme společně s naší školkou a školkou
z Loděnic navštívili divadelní představení v Moravském Krumlově
s názvem „Zvířátka a loupežníci“. A už se pomalu blížily oslavy dne
dětí. Už 31. května nás pobavil se svými westernovými kousky náš
známý Vašek, který už si také zahrál jako herec ve westernovém
filmu a některých Troškových pohádkách. Ve čtvrtek 1. 6. si tento
den užili naší malí školkáčci se soutěžemi před školkou a v pátek
2. 6. se naše škola po dvou letech opět zúčastnila „Jahodového
poháru“ ve vybíjené a kopané v Olbramovicích. Dívky obsadily 5.
místo ve vybíjené a kluci i s fotbalistkou Eliškou 3. místo v kopané.
Oslavy dne dětí vyvrcholily v neděli 4. června velkou „Indiánskou
stezkou“. Takový byl letošní název a také náplň soutěží pro děti,
které pro ně připravily ve spolupráci se Školskou radou všechny
organizace v obci i pod záštitou Nadace ČEZ, která byla jedním
z hlavních sponzorů tohoto dne. Ve středu 7. června se naši
prvňáci a druháci vydali do Městské knihovny v Moravském
Krumlově na dílničku „Přátelství“ v rámci projektu „Pasování
prvňáčků a školy naruby“. Hned nato, v pondělí 12. června,
bylo našich 5 prvňáčků panem králem Abecedou a pracovnicemi
knihovny z Moravského Krumlova, pasováno na malé čtenáře.
Při pasování dostali krásnou knížku a od paní učitelky voňavý
perníček pro malého čtenáře. V úterý 13. června jsme se společně
vydali na školní výlet do westernového městečka Šiklova mlýna
a na strašidelný zámek Draxmoor v Dolní Rožínce. Myslím, že
i všem, kteří vydrželi, nebylo moc dobře po těle při procházce tímto
strašidelným zámkem. 20. června ještě žáci od třetího ročníku
navštívili Planetárium v Brně. I tento výlet se jim vydařil a přivezli
si spoustu hvězdných zážitků. Poslední akcí tohoto školního roku
je tradiční olympiáda malotřídních škol. Tentokrát nás budou
reprezentovat sportovci v Dolních Dubňanech. Budou soutěžit
skoro všichni, takže si budou fandit a podporovat se navzájem. Jak
to všechno dopadne v tuto chvíli ještě nevíme, ale to není to hlavní.
A už je tu opravdu konec školního roku. Ještě odevzdáme
staré učebnice, dostaneme nové, rozloučíme se s našimi páťáky,
vyhodnotíme sběr léčivých bylin, společně ukončíme školní rok
2016 – 2017. Paní učitelky rozdají vysvědčení a potom už si jenom
popřejeme krásné prázdniny a dovolenou a budeme si užívat
volných dnů každý podle svých přání a představ. Tak si i Vy všichni
užívejte s námi!
Na úplný závěr školního roku bych chtěla touto cestou
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poděkovat všem, kteří škole pomáhají, podporují ji a věří. Všem
paním učitelkám za obětavou práci s dětmi nejen v rámci své
pracovní náplně, ale i ve svém volném čase, paním kuchařkám
za to, že nám moc chutná a paním uklízečkám za pěkné a čisté
prostředí.
Tak na shledanou v novém školním roce 2017 – 2018!
Mgr. Květoslava Bílová, ředitelka školy
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Hodnocení činnosti
Českého svazu
chovatelů
Jezeřany-Maršovice
Základní organizace, od výroční schůze,
která se konala v únoru 2017, provedla
dokončení kanalizace a nového přívodu vody
do chovatelské haly. Vypadá to, že jsme toho
moc neudělali, ale vyřizování na Vodárenské
akciové společnosti ve Znojmě zabralo dost
času a trvalo, než nám provedli předělání
vodoměru do nové kontrolní jímky.
Zároveň jsme se zúčastnili výstav
ve Znojmě, Suchohrdly u Miroslavi
a v Prosiměřicích, kde jsme všude dobře
reprezentovali
organizaci
JezeřanyMaršovice. Ve dnech 5 až 6. července 2017
se účastníme výstavy v Ořechově. Všude na
těchto výstavách je znát, kde byl ohledně ptačí
skřipky zákaz přesunu zvířat. Doufejme, že
se to do naší výstavy zlepší. Výstavu budeme
mít dne 23 až 24. září 2017 při hodech.
Ruibar František,
předseda ZO Jezeřany-Maršovice
duben - červen
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Červen – měsíc myslivosti
a ochrany přírody

Dětský den
„Indiánskou stezkou“

Červen je již více než půlstoletí označován měsícem
myslivosti a ochrany přírody. A určitě právem. V červnu se
v přírodě a v honitbách vyskytuje mnoho mláďat, a to nejen
myslivecky obhospodařovaných druhů, ale také ostatních
volně žijících živočichů. Spatřit můžeme srnčata, kolouchy,
selata, mladé zajíčky či bažantí kuřata a mláďata většiny
našich pěvců.
Myslivecký spolek SOBOTKA Jezeřany-Maršovice připravil
v rámci propagace a popularizace myslivosti a ochrany přírody
pro milovníky sportovní střelby na své střelnici na Sobotce,
v sobotu 17.6.2017, 26. ročník střelecké soutěže „Bažant na
Sobotce“, spojené s přátelským posezením a občerstvením.
Vítězem se stal Radim Olszevsky z Moravského Krumlova,
na důstojných místech se umístili i občané Jezeřan-Maršovic,
kteří se zúčastnili střeleb, jako například Jan Geyer nebo
Václav Uhlíř.
V neděli 18.6.2017 se uskutečnil „Den dětí na Sobotce“, kde
se děti seznamují s přírodou a myslivostí formou znalostních
soutěží a různých dovedností. Soutěžilo se ve dvou kategoriích
a to: mladší děti do 9 roků a starší děti od 9 roků. V mladší
kategorii soutěžilo 32 dětí, ve starší 17 dětí. V kategorii mladších
zvítězila
Hanička
Procházková
a
v
kategorii
starších
zvítězil
Vítek Tropp. Děti
obdržely
medaile,
diplomy,
věcné
dary a občerstvení
- opékání špekáčků.
To vše se uskutečnilo
za vydatné pomoci
paní Květy Bílové,
paní Lady Kousalové
a dalších občanů i
našich sponzorů. Za
to vše jim veliké díky.
Za MS SOBOTKA Jezeřany-Maršovice,z.s.
Jiří Musil, předseda
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SDH – Závody v požárním útoku
„O pohár obce“
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TJ – Oslava 60 let založení
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Ordinační doba praktického lékaře pro dospělé
MUDr. Jiří Růžička,
PRAKTIFYZ s.r.o , Olbramovice 156 IČ: 04633831, tel. 737 424 744
Čtvrtek

Pondělí
Loděnice

Olbramovice

07:00 - 07:30

Loděnice

laboratorní odběry

laboratorní odběry
ordinace

07:30 - 11:30

ordinace

07:30 - 11:30

11:30 - 12:00

posudková činnost - jen pozvaní
(OSSZ, ÚP, pojistky ap.)

11:30 - 12:00

posudková činnost - jen pozvaní
(OSSZ, ÚP, pojistky ap.)

12:00 – 14:00

návštěvy, úkony pouze pro
objednané

12:00 - 14:00

návštěvy, úkony pouze pro
objednané

Olbramovice

Pátek

Úterý
Olbramovice

07:00 - 07:30

07:00 - 07:30

Olbramovice

laboratorní odběry

07:30 - 11:30

ordinace

11:30 - 12:00

posudková činnost - jen pozvaní
(OSSZ, ÚP, pojistky ap.)

12:00 – 14:00

návštěvy, úkony pouze pro
objednané

Středa

07:00 - 07:30

laboratorní odběry

07:30 - 11:30

ordinace

11:30 - 12:00

posudková činnost - jen pozvaní
(OSSZ, ÚP, pojistky ap.)

12:00 - 13:30

návštěvy, úkony pouze pro
objednané

Zájezd na výstavu „ZEMĚ ŽIVITELKA“

ENIM Zámek
Šanov

09:00 - 12:30

Olbramovice

13:00 - 17:30

ordinace

na výstavu „ZEMĚ ŽIVITELKA“, v Českých Budějovicích.

17:30 - 18:00

posudková činnost - jen pozvaní
(OSSZ, ÚP, pojistky ap.)

Zájezd se uskuteční v sobotu 26.08.2017.

18:00 - 19:30

návštěvy, úkony pouze pro
objednané

Zájemci se mohou přihlásit a bližší informace získat
v místní knihovně nebo přímo od paní Jitky Burjanové.

duben - červen

Místní knihovna Jezeřany-Maršovice pořádá zájezd
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Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Vítání občánků
Vítání občánků se již tradičně
uskutečnilo druhou neděli v květnu,
letos 14.05.2017. Poprvé jsme museli
setkání uskutečnit na dvě části,
protože 17 pozvaných miminek, včetně
jejich rodičů a příbuzných by se nám
do zasedací místnosti obecního úřadu
nevešlo.
Proto jsme uskutečnili vítání
nadvakrát. Nejdříve v 10.30 hod.
a následně v 11:15 hod. Vše proběhlo
důstojně a bez problémů, jediným
nedostatkem bylo, že jsme s první
skupinou zapomněli pořídit společnou
fotografii. Než jsme si na to vzpomněli,
byla většina rodičů již pryč a proto Vám
nemůžeme společnou fotografii ukázat.

Společenská
kronika
od 01.04.2017 do 30.06.2017
 Životní jubilea
50 let
Milan Hájek
55 let
Jitka Novotná
Růžena Janů
70 let
Drahomíra Slavíková

Jan Smetana
75 let
Pavla Dočekalová
80 let
Jaroslav Neuwirth
Oldřich Břeň
Karel Tropp
91 let
Pavlína Holíková
Všem jubilantům přejeme všechno
nejlepší a pevné zdraví do dalších let.

 Narozené děti
Zuzana Slavíková
Blahopřejeme rodičům k narození jejich
dítěte a srdečně je vítáme do života
v naší obci.
 Pohyb obyvatelstva
Přistěhovaní: 3
Odstěhovaní: 3
Narození: 1
K 30.06.2017 mají Jezeřany-Maršovice
769 obyvatel
Jezeřany: 467
Muži: 394
Maršovice: 302
Ženy: 375
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