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ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Vážení spoluobčané,
v loňském roce jsem na tomto místě
psal o tom, jak se nám vydařilo počasí
o Václavských hodech, ale že se nám
nepodařilo zajistit pouťové atrakce. Dnes
bych mohl psát pravý opak. Pouťových
atrakcí bylo dostatek, ale počasí nám
nepřálo. To se tak někdy stává. Přesto
věřím, že Vám počasí náladu nezkazilo a že
jste si hody náležitě užili. A protože pršelo
zejména v sobotu a odpolední program se
nekonal pod májí, ale v kulturním domě,
mohli návštěvníci již využít nové sociální
zařízení a zaregistrovat, k jakým změnám
v kulturním domě došlo. Přestože
již byly všechny práce, které jsme si
naplánovali, zrealizovány, tak i v říjnu
budou prováděny další stavební práce
a to zejména ve vnitřních prostorách
bývalého obecního úřadu, kde chceme
vytvořit důstojné podmínky pro zázemí
při pořádání kulturních akcí a případnému
dalšímu využití.
Hlavní tématem tohoto zpravodaje
je odpadové hospodářství obce. Prosím,
podrobně si přečtěte článek „Nový
systém sběru odpadů v obci“, ve
kterém naleznete základní informaci
o novém systému s nakládání s odpady.
Chci zdůraznit, že se jedná o systém
dobrovolný, zaměřený zejména na
zlepšení a zkvalitnění třídění odpadů.
Jde o to, aby se do popelnice dostal jen
odpad, který nelze vytřídit. Chceme, aby
se v naší obci lépe třídilo. Kdo bude chtít,
může se zapojit a získat slevu na poplatku
za odpady. Kdo odpadky netřídí a dál třídit

nechce, nemusí. V tom je tento systém
dobrovolný. Protože však tento systém
předpokládá, že již nebudeme odvozci
domovního odpadu platit, zjednodušeně
řečeno, za obyvatele, ale za jednotlivou
popelnici, bude muset být každá popelnice
označena čárovým kódem a registrovaná
na jednotlivé nemovitosti. Označení
popelnic čárovým kódem bude povinné,
provede ji obec, pravděpodobně při
následujícím svozu, ale o tom Vás budeme
včas informovat, stejně jako o spuštění
celého systému, který by měl být zpuštěn
ještě do konce roku ve zkušebním provozu
tak, aby mohl již od začátku roku 2018
plně fungovat. Zároveň, před zahájením
zpuštění systému, plánujeme besedu
s občany, kde se dozvíte další podrobnosti.
Zároveň Vám přinášíme 1. část
vyhodnocení dotazníku Průzkum potřeb
občanů, kterého se zúčastnilo 48 z vás.
Přestože jsme očekávali, že dotazník
vyplní více respondentů, jsou získaná











data dostatečně vypovídající a můžete
si zkontrolovat, zda odpovědi odpovídají
i vašim zkušenostem. Všem, kdo se
dotazníkového šetření zúčastnili, ještě
jednou děkuji.
V letošním roce jsme hodně
investovali do obecního majetku, jak se
můžete přesvědčit na vlastní oči, popř.
se o tom dozvědět ze zápisů z jednání
zastupitelstva obce. O výstavě sociálního
zařízení a dalších úpravách kulturního
domu a jeho okolí jsem se již zmínil. Ale
nebyl jen kulturní dům. Podařilo se nám,
po složitých jednáních a komplikované
projektové přípravě dokončit výstavbu
inženýrských sítí v lokalitě Za kostelem
a připojit zbývající rodinné domy.
Co se týká dalších inženýrských sítí
v obci, nechali jsme vypracovat projekt
Rozšíření splaškové kanalizace v lokalitě
„Pérka“ a úspěšně ukončili územní řízení
o umístění stavby a můžeme nechat
zpracovat projekt pro povolení stavby.
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V krátkém termínu jsme zrealizovali
akci „Oprava MŠ“, kde došlo k výměně
střešní krytiny, zateplení stropu ze
strany půdy, realizovány nové svody
s odvedením dešťové vody do záchytné
jímky a provedeny nové chodníky kolem
celé budovy. Z důvodu delších dodacích
termínů bude v říjnu celá akce dokončena
vybudováním nové multifunkční plochy.
Stále pokračuje akce „Oprava OB“, kdy
byla opravena střecha a rovněž vyměněna
střešní krytina na obecních bytech
a bude provedena celková rekonstrukce
přízemního bytu a realizovány další
práce tak, aby bydlení v obecních bytech
odpovídalo současným požadavkům na
kvalitní bydlení.
A co dalšího se nás čeká v následujících
dnech a týdnech? Připravujeme projekt
„Oprava ZŠ“, kdy obdobně jako mateřskou
školu chceme opravit i budovu základní
školy. Začneme se zabývat i dalšími
otázkami, které jsou pro nás všechny
důležité, jako je stav a rekonstrukce
veřejných prostor a místních komunikací.
Bude potřeba připravit projektovou
dokumentaci na jednotlivé akce, aby
bylo možno žádat o stavební povolení
a následně realizovat výběrová řízení
a případně i žádosti o dotace. Tyto práce
nejsou tak vidět, ale jsou neméně důležité.
Závěrem mi dovolte, abych Vás pozval
na akce, které se u nás v obci budou konat
v následujících dnech a týdnech. V říjnu
všem milovníkům dechovky přijde jistě
vhod Kácení máje, kde bude hrát dechová
hudba Ištvánci. S občany důchodového
věku se rádi potkáme v listopadu na
Setkání seniorů a v prosinci se doufám
potkáme na tradičním Živém Betlémě. Ale
to už předbíhám, protože to už nám bude
vládnout zima.
Tak krásné podzimní dny!
Ing. Petr Slavík, starosta

Ze zasedání
zastupitelstva obce
ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 04/2017
konaného dne 09. 08. 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
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

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 31. 07. 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 5
členů ZO. Omluven je SH a JS z důvodu
dovolené. Dále jsou omluveni RP a MU
z důvodu pracovního zaneprázdnění
a dostaví se 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 s tím, že navrhl doplnit bod
06. o Rozpočtové opatření č. 8/2017,
takže bod 06. zní:
06. Rozpočtová opatření č. 7/2017
a č. 8/2017
ZO nemělo k doplněnému programu
žádné připomínky a program schválilo.
Usnesení č. 01/04/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje program Zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
č. 04/2017
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. Splašková kanalizace - Smlouva
o zřízení věcného břemene ohledně
služebnosti spočívající v povinnosti
strpět zřízení, provoz, údržbu, opravy a odstranění kanalizace na pozemcích Jihomoravského kraje
5. Územní plán Jezeřany-Maršovice
a) zahájení projednávání návrhu
územního plánu
b) dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, projekt „Územní plán
Jezeřany-Maršovice“
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6. Rozpočtová opatření č. 7/2017 a č.
8/2017
7. Diskuse
8. Ukončení
Hlasování:
5 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Zápis a výpis usnesení z minulého
zasedání ZO byly vyvěšeny na úřední
desce od 30. 06. 2017 do 17. 07. 2017.
Členové ZO neměli vůči zápisu žádné
námitky.
Jako zapisovatele starosta určil BS
a jako ověřovatele navrhl MH 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. 02/04/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje za ověřovatele
zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 04/2017 Milana
Hamalu a Radka Šlese.
Hlasování:
5 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, kdy uvedl:
Veřejné zakázky KD
(Usnesení č. 24/03/2017 až č. 32/03/2017)

Veškeré práce byly k dnešnímu dni
ukončeny a vyfakturovány. Náklady tak
na jednotlivé akce činí: „KD - sociální
zařízení“ 1.388.052,– Kč, „KD – sklad“
320.935,– Kč, „KD – přístupová cesta“
353.760,– Kč, „KD – výčep a chodba“
183.393,– Kč, „KD – sklep“ zatím bez
úhrady. Autorský a stavební dozor
prováděl Ing. Jiří Hnízdil v období od
06. 03. 2017 do 17. 07. 2017 za částku
16.200,– Kč.
Technická poznámka:
V 18:10 hod. se dostavil RP a MU, počet
přítomných členů ZO je 7.
Při stavbě přístupové komunikace
byl zjištěn havarijní stav propustku
u vjezdu do kulturního domu a muselo
být přistoupeno k jeho okamžité opravě.
S ohledem na skutečnost, že tato oprava
nesnesla odkladu, realizoval starosta
zakázku malého rozsahu s výběrem
a protože akci „KD – přístupová cesta“
realizovala společnost Miloš Ryšavý,
stavební a obchodní firma, s.r.o., zadal
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zakázku této společnosti za nabídkovou
cenu 72.535,– Kč.
Ve věci akce „KD – sklep“ byly
vzneseny požadavky na konečnou úpravu
a vícepráce, když bylo vybudováno
celkem 22,5m zdi ze štípaných tvárnic
(oproti původnímu požadavku 17m),
montáž klenby nad vstupem do sklepa
a další úpravu. Tím došlo k navýšení
ceny cca o 56.000,– Kč, takže konečná
cena činí 214.508,– Kč.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy
a ZO s realizací akce „KD-propustek“
souhlasilo a schválilo navýšení ceny
u akce „KD – sklep“.
Usnesení č. 03/04/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice souhlasí s realizací veřejné
zakázky s výběrem „KD - propustek“,
jejímž předmětem je oprava propustku
u vjezdu do kulturního domu a kterou
realizoval společnost Miloš Ryšavý,
stavební a obchodní firma, s.r.o., za cenu
72.535,– Kč.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 04/04/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje ve věci akce „KD
- sklep“, kdy byla dne 23. 06. 2017
podepsána Smlouva o dílo, množství
skutečně provedených prací dle Rozpočtu
stavebních prací ze dne 31. 07. 2017 tak,
že nová cena díla činí 214.508,– Kč.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Starosta předložil ZO návrh, zda
by nebylo vhodné opravit místnosti
klubovny v KD alespoň tak, aby na jižní
straně budovy byly opraveny zvětralé
omítky a nahradilo se zničené linoleum
v obou místnostech. V rámci rozpočtu je
možné použít na opravu cca 75.000,– Kč.
Bylo by tak možno realizovat
veřejnou zakázku s výběrem „KD klubovna“.
V následné diskusi bylo zmíněno,
že by bylo vhodné dokončit úpravy
výčepního pultu, vyměnit zničené dveře
do sklepa za nové a popř. nechat opravit
jeviště. Proto starosta navrhl, aby ZO
v Rozpočtovém opatření č. 8/2017
vyčlenilo navíc částku 100.000,– Kč na
opravy v paragrafu Zájmová činnost
v kultuře (3392), ze kterého se hradí
opravy v KD. S tímto postupem členové
ZO vyslovili souhlas.
červenec - září

IS – II. etapa
(Usnesení č. 33/03/2017)
Veškeré práce byly k dnešnímu
dni ukončeny a vyfakturovány. Dne
17. 07. 2017 byla stavba převzata
a náklady nepřekročily nabídkovou
cenu ve výši 2.256.988,65 Kč, přestože
byly, na základě požadavků obce,
realizovány vícepráce (upravený podklad
pro konstrukci vozovky se zvýšením
cca 70.000,– Kč). Na druhé straně
však ve stejné výši nebyly realizovány
práce (méněpráce) – vyhotovení
geometrického plánu na komunikaci,
poplatek za skládku zeminy a dopravní
značení svislé a vodorovné.
V souvislosti s dokončením stavby
jsou realizovány další kroky pro
zprovoznění inženýrských sítí. Již dne
04. 07. 2017 byla na odbor životního
prostředí MěÚ Moravský Krumlov
podána Žádost o vydání kolaudačního
souhlasu k užívání vodního díla, týkající
se vodovodu, dešťové a splaškové
kanalizace. Dne 01. 08. 2017 se
uskutečnila
závěrečná
kontrolní
prohlídka a v těchto dnech očekáváme
vydání kolaudačního souhlasu. Zároveň
bylo požádáno o vydání kolaudačního
souhlasu na splaškovou kanalizaci
realizovanou v I. etapě výstavby RD
(v roce 2008). S ohledem na zajištění
budoucího
provozu
vodovodu
a splaškové kanalizace v lokalitě Za
kostelem a v souladu se stanovami ZSO
Vodovody a kanalizace Znojemsko, je
potřeba nově vybudovaný vodovod
a splaškovou kanalizaci vložit do majetku
resp. hospodaření ZSO VaK Znojemsko.
Co se týká kolaudace veřejného
osvětlení a STL plynovodu a STL přípojek
byla žádost o vydání kolaudačního
souhlasu podána již dne 22. 06. 2017
na odbor výstavby a územního
plánování MěÚ Moravský Krumlov.
Závěrečná kontrolní prohlídka stavby
se uskutečnila 20. 07. 2017 a následně
stavební úřad dne 21. 07. 2017 vydal
kolaudační souhlas na stavbu.
Zároveň, nezávisle na kolaudačním
řízení, byla realizována technická
přejímka (odevzdání a převzetí stavby)
plynárenského
zařízení
budoucím
provozovatelem. Obec uzavřela Smlouvu
o podmínkách napojení, o spolupráci
a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
ze dne 25. 11. 2015, jejíž přílohou
je Smlouva o nájmu plynárenského
zařízení, jejímž předmětem je nájem
STL plynovodu a STL přípojek. Smlouva
o nájmu se sjednává se společností
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GasNet.s.r.o za částku 4.256,– Kč ročně.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
smlouvu schválilo a pověřilo starostu,
aby smlouvu podepsal.
Usnesení č. 05/04/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje ve věci akce „IS – II.
etapa“, Smlouvu o nájmu plynárenského
zařízení se společností GasNet, s.r.o.,
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí
nad Labem, IČ: 272195567, jejímž
předmětem je nájem plynárenského
zařízení, STL plynovodu a STL přípojek,
za cenu 4.256,– Kč ročně.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 06/04/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice pověřuje a ukládá starostovi
ve věci akce „IS – II. etapa“, zkontrolovat,
popř. doplnit a podepsat Smlouvu
o nájmu plynárenského zařízení se
společností GasNet, s.r.o.“, jejímž
předmětem je nájem plynárenského
zařízení, STL plynovodu a STL přípojek.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Oprava MŠ
(Usnesení č. 34/03/2017 až č. 37/03/2017)

Dne 30. 06. 2017 byla podepsána
Smlouva o dílo a dne 03. 07. 2017
předáno staveniště. Ohledně stavebního
dozoru bylo jednáno s Ing. Janem
Novákem (společnost ACCOMODEA,
s.r.o.), dne 11. 07. 2017 byla
u společnosti ACCOMODEA, s.r.o.
objednána realizace technického dozoru
stavebníka za částku 30.000,– Kč bez
DPH.
Byla
posouzena
projektová
dokumentace a projednána realizace
tak, aby byla v souladu s příslušnými
technickými předpisy a normami.
Zároveň byly s dodavatelem, stavebním
dozorem jednáno o provedení změn
v projektu, tak jak je požadovala ZO
a tak, aby došlo ke zvýšení kvality
díla.
Změny
byly
odsouhlaseny
projektantem. Rovněž bylo jednáno
a dalších vícepracích a méněpracích, ale
jejich skutečné finanční vyčíslení nebylo
k dnešnímu dni vyhotoveno.
V rámci diskuse o realizaci akce,
zejména odvodnění objektu do vsakovací
jámy zazněly návrhy, aby srážkové
vody byly hospodárně využívány, např.
pro zalévání. Proto byl kontaktován
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

projektant, který navrhl, aby dešťová
voda byla zachytávána v plastové jímce,
skládající se ze dvou retenčních nádrží.
Záchytná jímka na dešťovou vodu, by
mohla sloužit jak pro budovu MŠ, tak
pro budovu ZŠ. Akce by bylo možné
realizovat v rámci stavby „Oprava MŠ“
a dodavatel byl vyzván, aby předložil
nabídku na realizace této záchytné
jímky. Jímka by nahradila vsakovací
jámu a sloužila by pro oba objekty.
Realizace 2 ks retenčních nádrží
by bylo finančně náročné, proto
na kontrolním dni bylo jednáno
s dodavatelem a stavebním dozorem
a konstatováno, že v daném případě
by měla být jedna retenční nádrž
dostatečná pro obě budovy (MŚ a ZŠ).
Celkové náklady mohly být poloviční,
cca 250.000,– Kč, s tím, že pokud by se
nerealizovala vsakovací jáma v rámci
akce “Oprava MŠ“ ušetřilo by se cca
50.000,– Kč a obdobná částka by se
ušetřila při akci „Oprava ZŠ“, která by
mohla být realizována v příštím roce.
Starosta ZO navrhl, aby byla
realizována akce „Záchytná jímka“,
jejímž předmětem je vybudování jímky
pro dešťové vody z budovy MŠ a ZŠ.
S ohledem na probíhající práce na
budově MŠ společností OSP, spol. s r.o.
při zvážení celkové situace a zhodnocení
časových, materiálních a ekonomických
okolností, je navrhováno, aby vše
realizovat uvedená společnost.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
realizaci akce a její zadání jednomu
dodavateli schválilo a pověřilo starostu,
aby smlouvu, popř. dodatek podepsal.
Usnesení č. 07/04/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje akci „Záchytná
jímka“, jejímž předmětem je vybudování
záchytná jímky pro dešťové vody
z budovy MŠ a ZŠ
a) zadává ji jako veřejnou zakázku
malého rozsahu s oslovením,
b)stanoví její předpokládanou hodnotu ve výši 250.000,– Kč.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 08/04/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje veřejnou zakázku
„Záchytná jímka“, jako veřejnou zakázku,
která bude zadána přímo jednomu
dodavateli, kterým je společnost OSP,
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

spol. s r.o., 672 01 Moravský Krumlov,
Okružní 394, IČ: 44026421.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 09/04/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice pověřuje starostu ve věci
realizace akce „Záchytná jímka“, aby
uzavřel smlouvy o dílo, popř. její dodatek,
za cenu maximálně do výše stanovené
předpokládané hodnoty a DPH.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Oprava OB
(Usnesení č. 38/03/2017 až č. 41/03/2017)

Dne 17. 07. 2017 byla podepsána
Smlouva o dílo a téhož dne předáno
staveniště. Stavební dozoru byl objednán
u společnosti ACCOMODEA, s.r.o. za
částku 30.000,– Kč bez DPH. Dodavatel
započal provádět zemní práce v okolí
nemovitosti
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
22. 06. 2017 do 09. 08. 2017:
Účast na jednáních
30. 06. 2017, Valná hromada ZSO
Vodovody a kanalizace Znojemsko,
Znojmo
Schválení závěrečného účtu ZSO za
rok 2016 (viz. Závěrečný účet ZSO VAK
Znojemsko 2016).
02. 08. 2017, jednání o Projektu
průtahu obcí, Znojmo
Jednání ohledně průtahu obcí. (viz.
Průtah obcí).
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO přijalo
usnesení a vzalo věc na vědomí.
Závěrečný
účet
ZSO
VaK
Znojemsko
Návrh závěrečného účtu ZSO
Vodovody a kanalizace Znojemsko za
rok 2016 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2016,
a další dokumenty byly uveřejněny
na ÚD obce a způsobem umožňujícím
dálkový přístup ve dnech od 16. 06. 2017
do 30. 06. 2017. Dne 30. 06. 2017 byl
závěrečný účet svazku schválen valnou
hromadou svazku.
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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 vzalo
usnesením věc na vědomí.
Usnesení č. 10/04/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice bere na vědomí Závěrečný
účet ZSO Vodovody a kanalizace
Znojemsko za rok 2016.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Průtah obcí
Ohledně projektu bylo jednáno
s vedoucím technického a správního
úseku Správy a údržby silnic
Jihomoravského kraje, oblast Znojmo
(SÚS) ohledně projektové dokumentace
k územnímu řízení s názvem „III/4133
Jezeřany-Maršovice, průtah“, jehož
předmětem je rekonstrukce silnice III.
třídy v celé délce průtahu obcí JezeřanyMaršovice. Záměrem SÚS je získání
územního řízení a před tím získání
souhlasu vlastníků dotčených pozemků.
Závěrem jednání bylo, že projektová
dokumentace se připraví pro získání
územního rozhodnutí a požadavky obce
budou zapracovány do dalšího stupně
projektové dokumentace.
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.
Změna licence a jízdního řádu
Na základě připomínek občanů
k jízdním řádům bylo jednáno se
společností KORDIS JMK ohledně
možnosti posílení linky 513 v sobotu
a neděli o spoj, který by do obce zajížděl
v nočních hodinách. Bylo domluveno,
že by do obce mohl zajíždět spoj č. 123
linky 512 (Modřice – Dolní Kounice –
Kupařovice – Malešovice), který jede
ve 22:30 hod. z Modřic do Kupařovic.
Navrhované řešení se zajížděním linky
512 do Jezeřan-Maršovic by se tak
využil již existující autobus. Změna trasy
uvedeného spoje byla konzultována
s JMK a bude realizována v nejbližším
možném termínu. S ohledem na
nutnost změny licence pro linku 512
červenec - září

dojde ke změně jízdního řádu v řádném
změnovém termínu od 03. 09. 2017.
K tomu bylo potřeba změnit licenci
na provozování linky 512 pro společnost
ADOSA a.s., doplněním uvedené linky
o zastávky v naší obci a k tomuto dala
obec souhlasné stanovisko.
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.
Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Dne 03. 08. 2017 byla pracovníky
Všeobecné zdravotní pojišťovny České
republiky provedena kontrola plateb
pojistného na veřejné zdravotní pojištění
a dodržování ostatních povinností plátce
pojistného Obce Jezeřany-Maršovice.
Kontrola byla provedena za období od
01. 01. 2014 do 30. 06. 2017 se závěrem,
že nebyly zjištěny splatné závazky vůči
VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.
Ad. 04: Splašková kanalizace
- Smlouva o zřízení věcného
břemene ohledně služebnosti
spočívající v povinnosti strpět
zřízení, provoz, údržbu, opravy
a odstranění kanalizace na pozemcích
Jihomoravského
Obec má s Jihomoravským krajem
uzavřeny celkem tři Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
týkající se vybudování a uložení
splaškové kanalizace na pozemcích
Jihomoravského kraje. Smlouva ze dne
08. 07. 2011 se týká silnice III/4133,
která se nachází na pozemcích p.č. 2350
v k.ú. Jezeřany a p.č. 1490/1 v k.ú.
Maršovice, Smlouva ze dne 13. 04. 2012
se týká silnice III/40014 na pozemku
p.č. 641 v k.ú. Loděnice u Moravského
Krumlova a Smlouva ze dne 26. 06. 2015
se týká ostatních pozemků JMK,
nezpevněné krajnice, příkopy a ostatní
plochy, přes které byly vedeny přípojky
splaškové kanalizace k jednotlivým
nemovitostem.
Na
základě
vyhotovených
geometrických plánů byly, koncem
roku 2016, vypracovány znalecké
posudky o hodnotě věcného břemene
na jednotlivých pozemcích a dne
05. 12. 2016 podána, prostřednictvím
Správy a údržby silnic příspěvkové
organizace kraje oblast Znojmo,
Žádost o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene. Z důvodů požadavků
Jihomoravského kraje na stanovení
úplaty za zřízení věcného břemene,
červenec - září

musela být žádost doplněna a následně
znovu podána dne 06. 06. 2017.
Následně
byl
pracovníky
Jihomoravského kraje vypracován návrh
Smlouvy o zřízení věcného břemene,
ze kterého vyplývá úplata za uvedenou
služebnost ve výši 157.791,– Kč. Návrh
smlouvy je ZO předkládán ke schválení.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
smlouvu schválilo.
Usnesení č. 11/04/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene mezi Obcí JezeřanyMaršovice a Jihomoravským krajem,
jejímž předmětem je zřízení věcného
břemene ohledně služebnosti spočívající
v povinnosti strpět zřízení, provoz,
údržbu, opravy a odstranění kanalizace
na pozemcích Jihomoravského kraje za
úplatu za uvedenou služebnost ve výši
157.791,– Kč.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 5: Územní plán
Jezeřany-Maršovice
a) zahájení projednávání návrhu
územního plánu
Ve věci akce „Územní plán JezeřanyMaršovice“ bylo v souladu se smlouvou
o dílo dne 20. 06. 2017 předáno
vypracování II. etapy územního plánu –
Návrh územního plánu ke společnému
jednání. Uvedený návrh byl následně
předložen pořizovateli odboru výstavby
a územního plánování MěÚ Moravský
Krumlov, který dne 26. 07. 2017
vydal Veřejnou vyhlášku - Oznámení
o zahájení projednávání návrhu
Územního plánu Jezeřany-Maršovice.
Veřejná vyhláška byla zveřejněna
na úřední desce obce a zároveň na
elektronické úřední desce byl zveřejněn
celý Návrh územního plánu a informace
zveřejněna na internetových stránkách
obce. Do návrhu ÚP lze rovněž po dobu
45 dnů nahlédnout na odboru výstavby
a územního plánování MěÚ Moravský
Krumlov a na OÚ Jezeřany-Maršovice.
Ve lhůtě 30 dnů po doručení této veřejné
vyhlášky může každý uplatnit písemné
připomínky.
Uvedený postup je v souladu se
stavebním zákonem a s požadavky
dotačního programu JMK, protože je
potřeba doložit kopii oznámení o konání
společného jednání o návrhu ÚP dle
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§ 50 odst. 2 stavebního zákona, kdy
toto oznámení musí být do 31. 08. 2017
rozesláno
dotčeným
subjektům.
V našem případě se dne 14. 08. 2017 na
OÚ uskuteční společné jednání o návrhu
ÚP Jezeřany-Maršovice, kterého se za
obec zúčastní místostarosta.
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.
b) dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, projekt „Územní plán
Jezeřany-Maršovice“
Zastupitelstvo
Jihomoravského
kraje usnesením č. 465/17/Z6 ze dne
22. 06. 2017 rozhodlo o schválení žádosti
obce o finanční podporu z dotačního
programu „Dotace obcím na zpracování
územních plánů 2017“ a o přidělení
částky 81.700,– Kč obci na realizaci
projektu „Územní plán JezeřanyMaršovice“. 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. 12/04/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje přijetí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje pro
rok 2017 v rámci dotačního programu
„Dotace obcím na zpracování územních
plánů 2017“, ve výši 81.700,– Kč, na účel
a v rámci akce „Územní plán JezeřanyMaršovice“.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 13/04/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice
schvaluje
Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje v rámci dotačního
programu „Dotace obcím na zpracování
územních
plánů
2017“,
jejímž
předmětem je dotace na realizaci akce
„Územní plán Jezeřany-Maršovice“.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 6: Rozpočtová opatření č.
7/2017 a č. 8/2017
Rozpočtové opatření č. 7/2017
upravuje příjmy a výdaje rozpočtu pro
rok 2017, které provedl starosta ke
dni 10. 07. 2017. Jedná se zejména
v příjmech o přijetí poplatku za odnětí
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

ZPF na výstavbu RD, navýšení daně
z nemovitostí a přijetí tzv. průtokové
dotace pro příspěvkovou organizaci
ZŠaMŠ. Ve výdajích se jedná o převedení
uvedené průtokové dotace na účet školy,
zvýšené náklady na nákup materiálu pro
KD, opravu prvků na DH, pojistné (SP,
ZP) pracovníků na VPP, soudní poplatek
na vymáhání dlužného nájemného
a úhradu nákladů přestupkové komise.
Rozpočtové opatření č. 8/2017
upravuje příjmy a výdaje rozpočtu
pro rok 2017, které byly projednány
a schváleny na tomto zasedání ZO.
Jedná se zejména v příjmech, o navýšení
daně z nemovitostí, přijetí dotace pro
Jednotku SDH (Věcné prostředky pro
práci v dešti) a dotaci na VPP. Ve výdajích
se zejména jedná o navýšení úhrady za
věcná břemena hrazené JMK, úpravy
výdajů dle přijatých usnesení ZO, akce
oprava MŚ a Oprava OB, realizace akce
„Záchytná jímka“, úprava výdajů na
akcích KD dle konečné fakturace a další
úpravy, rozúčtování dotace na VPP
a dotace pro Jednotku SDH.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, nebyly
podány žádné návrhy a ZO rozpočtová
opatření schválilo.
Usnesení č. 14/04/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice
schvaluje
Rozpočtové
opatření č. 7/2017, které provedl
starosta ke dni 10. 07. 2017.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 15/04/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice
schvaluje
Rozpočtové
opatření č. 8/2017.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 15: Diskuse
V diskusi starosta upozornil
přítomné na následující akce:
Expedice za sousedy
V sobotu 19. 08. 2017 se uskuteční
5. ročník rodinného cyklovýletu po
obcích - pro cyklisty i pro pěší Expedice
za sousedy, který pořádá Obec Kubšice
ve spolupráci s okolními obcemi. Tato
akce si za předchozí čtyři ročníky získala
takový věhlas, že byla zařazena do
seriálu akcí Krajem vína 2017 mezi top
cykloturistické výlety po Moravských
vinařských stezkách.
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Malý festival loutky
Ve dnech 31. 08. až 03. 09. 2017
se uskuteční 11. ročník loutkových
představení pro děti a mládež Malý
festival loutky. V rámci festivalu se
uskuteční divadelní představení i v naší
obci v KD a to v pátek 01. 09. 2017
od 17:00 hod. vystoupí Divadlo ŠUS
s představením Červená karkulka.
Vojenské cvičení AMPLE STRIKE
2017
Velitelství vzdušných sil Armády ČR
informuje, že v termínu 23. 08. 2017
až 12. 09. 2017 se bude konat vojenské
cvičení AMPLE STRIKE 2017. Cvičení
se bude týkat i Náměště nad Oslavou.
Největší letové úsilí se uskuteční
v pracovních dnech v termínu od 28. 08.
do 08. 09. 2017 v časech od 09:00 do
23:00 hod. Lety v nočních hodinách
budou omezeny na minimum. Ve dnech
pracovního klidu však může dojít také
k přeletům mezi operačními prostory.
V souvislosti se cvičením lze proto
očekávat možný nárůst počtu letů
nad částí území JMK, což může zvýšit
hlukovou zátěž a v okolí uvedených
prostorů bude v průběhu cvičení
zvýšený pohyb osob a pozemní vojenské
techniky.
Bližší informace o cvičení www.
lznamest.army.cz.
Pro
potřeby
cvičení bylo zřízeno Společné tiskové
a informační středisko, které zodpoví
občanům
jakékoliv
dotazy.
tel:
+420 724 961 458,
+420 702 011 427,
e-mail: amse.jmic@army.cz
Ad. 16: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO
a přítomným občanům za účast a ukončil
zasedání v 19:45 hod.
Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Milan Hamala v.r.
Radek Šles v.r.
ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 05/2017
konaného dne 13. 09. 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.
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Informace o místě, době a navrženém
programu zasedání ZO byla zveřejněna,
v souladu s obecním zřízením, na úřední
desce obecního úřadu od 05. 09. 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 RP z důvodu
pracovního zaneprázdnění. Oba 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, ze strany ZO k programu
zazněla připomínka k bodu 04. b) kde
správně patří v k.ú. Maršovice, což bude
opraveno. Žádné další připomínky ZO
k programu nemělo a program schválilo.
Usnesení č. 01/05/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje program Zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
č. 05/2017
1. Zahájení (program, určení zapisovatele a ověřovatelů, námitky proti
zápisu)
2. Kontrola plnění usnesení z minulých
zasedání zastupitelstva obce
3. Zpráva o činnosti (Realizované akce,
Požární zbrojnice, Odpadové hospodářství, Energetická optimalizace,
Optické přístupové sítě)
4. Žádosti
a) Iveta Geyerová, Pavel Paračka,
Žádost o koupi pozemku (část pozemku p.č. 2/4 v k.ú. Jezeřany),
b) Petr Novotný, Žádost o změnu
územního plánu (pozemek p.č.
1228/67 v k.ú. Maršovice),
5. Nakládaní s majetkem
a) pacht části pozemku p.č. 286/90
v k.ú. Maršovice, pacht zemědělských pozemků,
b) stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 1190/1 v k.ú. Jezeřany,
c) stanovisko k prodeji části pozemčervenec - září

ku p.č. 1487/3 v k.ú. Maršovice,
d) stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 911/2 v k.ú. Maršovice,
e) stanovisko k pronájmu částí pozemku p.č. 911/2 a 911/70 v k.ú.
Maršovice,
f) zřízení věcného břemene, Smlouva o zřízení věcného břemene č.:
ZN-014330039707/001, s E.ON
Distribuce, a.s. (stavba „Jezeřany
- Badin: NN přip. kab. příp.),
6. Smlouva o vkladu majetku, stavebních objektů vodovod a kanalizace
splašková stavby „Obec Jezeřany-Maršovice, projekční práce IS – II.
etapa“ a objektu kanalizace splašková stavby „Jezeřany-Maršovice – zástavba RD“) do hospodaření
Zájmového sdružení obcí Vodovody
a kanalizace Znojemsko
7. Pojistná smlouva o pojištění právní
ochrany
8. Projekt „KD - klubovna“
9. Rozpočtové opatření č. 9/2017
10. Diskuse
11. Ukončení
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Technická poznámka:
V 18:10 hod. se dostavil RP, počet
přítomných členů ZO je 8.
Zápis a výpis usnesení z minulého
zasedání ZO byly vyvěšeny na úřední
desce od 11. 08. 2017 do 28. 08. 2017.
Členové ZO neměli vůči zápisu žádné
námitky.
Starosta jako zapisovatele určil BS
a jako ověřovatele navrhl RP a MU.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO ověřovatele schválilo.
Usnesení č. 02/05/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje za ověřovatele
zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 05/2017 Radka
Podhrázkého a Miroslav Ulreicha.
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, kdy uvedl:
Veřejné zakázky KD
(Usnesení č. 03/04/2017 a č. 04/04/2017)

Akce byly realizovány za schválené
červenec - září

ceny, „KD - propustek“ za 72.535,– Kč
a „KD – sklep“ za 214.508,– 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.
Smlouva o nájmu plynárenského
zařízení
(Usnesení č. 05/04/2017 a č. 06/04/2017)

Smlouva o nájmu plynárenského
zařízení byla ze strany nájemce
podepsána 25. 08. 2017. V souladu se
Zápisem o technické přejímce ze dne
22. 06. 2017 byl zhotovitel vyzván
k provedení propoje plynovodu.
Propojení bude realizováno dne
14. 09. 2017.
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.
Záchytná jímka
(Usnesení č. 07/04/2017 až č. 09/04/2017)

Ve věci byla dne 30. 08. 2017
podepsána s dodavatelem společností
OSP, spol. s r.o., Smlouva o dílo za cenu
298.783,– Kč včetně DPH a následně
dodávka a práce realizovány.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
věc na vědomí.
Splašková kanalizace, věcné
břemeno
(Usnesení č. 11/04/2017)

Smlouva o zřízení věcného břemene
byla podepsána dne 10. 08. 2017 a téhož
dne odeslána na KÚ JMK. Úplata ve výši
157.791,– Kč byla odeslána z účtu obce
dne 14. 08. 2017. Věcné břemeno bude
zapsáno do katastru nemovitostí poté,
co nám bude smlouva zaslaná zpět.
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.
Územní plán obce
(Usnesení č. 12/04/2017 a č. 13/04/2017)

Smlouva o poskytnutí dotace byla
podepsána dne 10. 08. 2017 na KÚ
JMK a zároveň předáno Oznámení
o společném jednání o návrhu územního
plánu. Návrh územního plánu je
zveřejněn na úřední desce MěÚ Moravský
Krumlov a na úřední desce OÚ, kde bude
zveřejněn do 14. 09. 2017. Následně
bude odborem výstavby a územního
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plánování MěÚ Moravský Krumlov, jako
úřadem územního plánování, vydáno
a předloženo stanovisko k návrhu
územního plánu a poté ZO rozhodne
o dalším postupu.
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
10. 08. 2017 do 13. 09. 2017:
Účast na jednáních
12. 09. 2017, Jednání o zavedení
motivačního systému třídění odpadů
v obci, Vedrovice
Představení motivačního systému
třídění odpadů v obci.
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 „Rider“
Na základě usnesení ZO č.
04/03/2017 ze dne 21. 06. 2017 bylo
uskutečněno výběrové řízení ve věci
veřejné zakázky malého rozsahu „Rider“,
jehož předmětem je pořízení zahradního
rideru s předním sečením včetně žacího
ústrojí, pro údržbu veřejných travnatých
ploch obce.
Výzva byla zveřejněna na úřední
desce obce ve dnech 24. 08. 2017 až
06. 09. 2017, když do 06. 09. 2017
bylo možno podávat písemné nabídky
a e-mailem bylo osloveno celkem 7
dodavatelů. Svou nabídku zaslali 4
zájemci a starosta předložil ZO Zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek.
S ohledem na různě nabídnuté stroje,
bude potřeba se domluvit, který stroj
bude obec pořizovat a na základě toho
rozhodnout o nejvýhodnější nabídce.
ZO byla předložena kompletní
dokumentace veřejné zakázky, včetně
všech zaslaných nabídek. V následné
diskusi se ZO vyjádřilo pro nabídku
společnosti HITL, s.r.o., Dobelice 57,
pořízení stroje Stiga Park Pro 540
IX, za nabídkovou cenu 221.418,– Kč
včetně DPH a v souladu s tímto starosta
předložil návrh usnesení.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy
a ZO nabídku společnosti HITL, s.r.o.
schválilo.
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Usnesení č. 03/05/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje ve věci veřejné
zakázky malého rozsahu „Rider“, jako
nejvýhodnější, nabídku společnosti
HITL, s.r.o., Dobelice 57, 672 01
Moravský Krumlov, IČO: 25321765, na
dodávku stroje Stiga Park Pro 540 IX, za
nabídkovou cenu 221.418,– Kč včetně
DPH.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Veřejná zakázka „Oprava MŠ“
V souladu s usnesením č. 36/03/2017
ze dne 21. 06. 2017, kdy ZO pověřilo
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, byl dne 11. 09. 2017
podepsán Dodatek č. 1 k SoD ze dne
30. 06. 2017, podle kterého konečná
cena za realizaci stavby „Oprava MŠ“
činí 1.993.759,– Kč včetně DPH, což
představuje navýšení nabídkové ceny
(1.871.370,– Kč) o 122.419,– Kč (což
představuje navýšení o 6,5 %).
Na základě požadavku obce byly
realizovány
vícepráce
spočívající
zejména, zlepšení kvality střešní krytiny
(s ohledem na malý sklon střechy došlo
ke změně krytiny z tašky Tondach Samba
11 základní na taška Tondach Samba 11
engoba) cca 102.000,– Kč včetně DPH,
změna tepelné izolace z polystyrenu
na minerální vatu (za materiál stejná
cena, ale nutnost realizovat pochozí
lávku) cca 7.000,– Kč, potřeba vystavit
pomocné lešení cca 13.000,– Kč a nové
řešení bezpečné multifunkční plochy cca
52.000,– Kč včetně DPH. Naopak nebyly
realizovány (méněpráce) práce za cca
53.000,– Kč včetně DPH.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
další stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
vzalo věc na vědomí.
Veřejná zakázka „ZŠ – těžba
stromů“
V rámci rozpočtu a rozpočtových
opatření byly vyčleněny finanční
prostředky na ošetření stromů v areálu
ZŠ a MŠ. V areálu se v minulosti údržba
stromů neprováděla, popř. prováděla
neodborně a nekoordinovaně. Proto
starosta provedl průzkum trhu a oslovil
a vybral dodavatele na provedení
rizikové těžby stromů, které bylo
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

potřeba odstranit. Jednalo se cca o 15 ks
stromů. Na základě nabídky a následné
objednávky těžbu provedl Radomír
Adámek, Lesnictví, těžba dřeva, Višňové,
za cenu 20.920,– Kč. Vytěžené stromy
již představovali značné riziko, byly ve
špatném zdravotním stavu a ohrožovaly
zdraví občanů (žáků) a obecní majetek.
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 „ZŠ – těžba
stromů“
Obdobně jako v případě akce
„ZŠ – ošetření stromů“, postupoval
starosta i v případě ošetření dalších
stromů v areálu školy. Je potřeba, aby
bylo ošetřeno dalších cca 20 stromů.
Stromy budou ošetřeny zdravotním,
bezpečnostním i redukčním řezem
tak, aby splňovaly podmínky provozní
bezpečnosti. Starosta na základě nabídky
realizoval objednávku u společnosti
ADAMERA, s.r.o., Višňové 182 za cenu
cca 66.000,– Kč včetně DPH a budou
prováděny v průběhu měsíce září.
Ošetření stromů je prováděno s ohledem
na jejich další růst a zajištění bezpečnosti
občanů (žáků) a obecního majetku.
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.
Požární zbrojnice
Požární zbrojnice byla ve dvacátých
letech minulého stolení postavena na
obecním pozemku p.č. st. 19/1 v k.ú.
Jezeřany. Dohodou o zřízení práva
osobního užívání ze dne 10. 07. 1965,
přenechal
(tehdy)
Československý
socialistický stát – MNV v JezeřanechMaršovicích pozemek p.č. st. 19/1
v k.ú. Jezeřany k užívání panu Karlu
Svobodovi a paní Boženě Svobodové
(právním předchůdcům současných
vlastníků), takže v katastru nemovitostí
je vlastnické právo k uvedenému
pozemku zapsáno v jejich prospěch.
Jakým způsobem a zda vůbec bylo
ošetřena či dohodnuta skutečnost, že
na uvedeném pozemku stojí požární
zbrojnice, je v současné době předmětem
prověřování. Domníváme se však, že
oprávněnost stavby se posuzuje ke dni,
kdy byla tato stavba postavena a z výše
uvedeného je zřejmé, že stavba Požární
zbrojnice byla realizována na pozemku,
který byl v době výstavby jednoznačně
ve vlastnictví obce.
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Starosta jednal neformálně s majiteli
pozemku, ale při tom k dohodě nedošlo.
Proto jim následně zaslal dopis,
který předložil ZO, ve kterém popsal
současnou situaci s tím, že Požární
zbrojnice zde stojí více jak 90 let a vždy
byla jako požární zbrojnice využívána ve
veřejném zájmu ve věci požární ochrany
obyvatel a majetku obce. Požární
zbrojnice slouží ke skladování požární
techniky a věcných prostředků požární
ochrany, včetně zásahového vozidla
Jednotky SDH Jezeřany-Maršovice.
Vyslovil žádost, aby Požární zbrojnice
mohla i nadále sloužit svému účelu, ale
zároveň vyřešil sporné majetkoprávní
vztahy. Odstranění stavby Požární
zbrojnice nepovažuje s ohledem na její
využití a veřejný zájem za účelné. Proto
předložil vlastníkům pozemku návrh na
odkoupení části pozemku, na němž stojí
stavba Požární zbrojnice s tím, že obec
je připravena jednat o ceně a zároveň je
ochotna uhradit veškeré náklady spojené
s rozdělením pozemku, převodem části
nemovitosti do vlastnictví obce, včetně
úhrady poplatků souvisejících s řízením
na katastru nemovitostí apod.
Mezi tím, dne 07. 09. 2017 obdržela
obec Výzvu k jednání ohledně termínu
vyklizení a předání budovy (požární
zbrojnice) od právního zástupce
vlastníků. Výzva byla rovněž předložena
ZO.
Ve spolupráci s právním zástupcem
Mgr. Martinou Procházkovou bude
vyhotovena
odpověď
na
Výzvu
a s ohledem na skutečnost, že si
vlastnící pozemku přejí, aby s nimi obec
komunikovala prostřednictvím právních
zástupců, bude učiněn pokus o dohodu
jejich prostřednictvím.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Rozvinula
se diskuse ohledně možných řešení
situace a vytipování možné lokality pro
stavbu nové požární zbrojnice, zejména
ve spolupráci s místními hasiči s tím, že
informace o tom se uskuteční na příštím
zasedání. ZO souhlasilo s postupem
obce a pověřilo starostu učinit potřebné
kroky k dohodě s vlastníky, popř. další
kroky tak, aby požární zbrojnice zůstala
v majetku obce.
Usnesení č. 04/05/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje a pověřuje starostu,
aby učinil potřebné kroky k dohodě
s vlastníky pozemku, na kterém stojí
Požární zbrojnice, popřípadě další kroky
k tomu, aby Požární zbrojnice zůstala
červenec - září

v majetku obce, do 30. 09. 2017.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Technická poznámka:
V 19:05 hod. se dostavil PE, počet
přítomných členů ZO je 9.
Odpadové hospodářství - Programu zodpovědného nakládání s odpady
obce
Jedná se o možnost zavedení nového
motivačního systému třídění odpadu
přímo v domácnostech, kdy obyvatelé
mohou doma třídit odpad do označených
pytlů. Jejich motivací je nejen ochrana
životního prostředí, ale také možnost
si tříděním snížit poplatek za svoz
komunálního odpadu pro další období.
Program zodpovědného nakládání
s odpady obce by byl zaveden ve
spolupráci se společností ISNO IT s.r.o.,
Uherčice (MOJE ODPADKY) a svozovou
společností SUEZ Využití zdrojů a.s.
Je potřeba zvážit další postup
při likvidaci komunálního odpadu
s ohledem na zvyšující se množství
komunálního odpadu v obci a zákaz
skládkování na skládkách (do roku 2024)
a s tím spojené zvyšující se poplatky za
ukládání komunálního odpadu.
Starosta a další členové ZO JS a SH,
kteří se zúčastnili jednání ve Vedrovicích,
informovali ZO o systému třídění odpadu
a jeho výhodách pro občany. Rozvinula
se diskuse ohledně výhod a případných
nevýhod nabízeného řešení.
ZO projevilo zájem o zavedení
Programu v obci a pověřilo starostu
učinit potřebné kroky k zavedení tohoto
Programu.
Usnesení č. 05/05/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje a pověřuje starostu,
aby učinil potřebné kroky k zavedení
Programu zodpovědného nakládání
s odpady obce, do 30. 10. 2017.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Energetická optimalizace
Energetický poradce společnosti
Optimal-Energy.cz, a.s. zpracoval
pro obec Energetickou optimalizaci,
týkající se kalkulace na dodávky
elektřiny a plynu. Tato optimalizace
je předkládána ZO k posouzení
a svážení dalšího postupu nakládání
s energiemi. V současné době je
většinovým dodavatelem energií pro
obec společnost Energie Pro s.r.o., se
kterou má obec smlouvu do 31. 12. 2017
s automatickou prolongací smlouvy.
Během roku 2017 doposud k vyúčtování
nedošlo.
červenec - září

V rámci optimalizace bylo společností
Optimal-Energy.cz, a.s. zpracováno
i zhodnocení návratnosti výměny
současných svítidel veřejného osvětlení
za svítidla LED. Náklady na výměnu by
činily cca 500.000,– Kč a návratnost je
6,73 roku.
Starosta uvedl, že je potřeba se
zamyslet nad dalšími otázkami dodávek
energií a zvážit rekonstrukci – opravy
veřejného osvětlení.
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.
Optické přístupové sítě
Obchodní zástupce společnosti
itself s.r.o. nás informoval o možnosti
napojení obce na Optickou páteřní síť
itself a využití možnosti do budoucna
zvýšení kvality televizního signálu,
telefonního volání a internetu. ZO je
předkládána prezentace společnosti
k dalšímu zamyšlení.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
V krátké diskusi zaznělo, že využití
optického kabelu by bylo vhodné
uskutečnit s případnou realizací nových
chodníků, do kterých by mohl být kabel
nebo chránička pro kabel umístěna, což
v současné době není aktuální. Členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
věc na vědomí.
Změna licence a jízdního řádu
Na základě připomínek občanů
k jízdním řádům bylo jednáno se
společností KORDIS JMK ohledně
možnosti posílení linky 513 v sobotu
a neděli o spoj, který by do obce zajížděl
v nočních hodinách. Bylo domluveno,
že by do obce mohl zajíždět spoj č. 123
linky 512 (Modřice – Dolní Kounice –
Kupařovice – Malešovice), který jede
ve 22:30 hod. z Modřic do Kupařovic.
Navrhované řešení se zajížděním linky
512 do Jezeřan-Maršovic by se tak
využil již existující autobus. Změna trasy
uvedeného spoje byla konzultována
s JMK a bude realizována v nejbližším
možném termínu. S ohledem na
nutnost změny licence pro linku 512
dojde ke změně jízdního řádu v řádném
změnovém termínu od 3. 9. 2017.
K tomu bylo potřeba rovněž změnit
licenci na provozování linky 512 pro
společnost ADOSA a.s., doplněním
uvedené linky o zastávky v naší obci.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
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stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
věc na vědomí.
Ad. 04: Žádost občanů
a organizací
a) Iveta Geyerová, Pavel Paračka, Žádost o koupi pozemku (část pozemku p.č. 2/4 v k.ú. Jezeřany)
Žadatelé
podávají
žádost
o odkoupení obecního pozemku.
Jedná se o část pozemku p.č. 2/4 v k.ú.
Jezeřany, cca 90 m2, za účelem přičlenění
ke své nemovitosti. 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. 06/05/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje záměr obce prodat
nemovitý majetek, část pozemku p.č.
2/4, ostatní plocha, o výměře cca 90 m2,
v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) Petr Novotný, Žádost o změnu
územního plánu (pozemek p.č.
1228/67 v k.ú. Maršovice)
Žadatel podal žádost o změnu
územního plánu. Je třeba zvážit,
zda realizace takové změny je reálná
a pro obec prospěšná. S konečným
rozhodnutím je možné počkat na
vyjádření zadavatele územního plánu
odbor výstavby a územního plánování
MěÚ Moravský Krumlov, jako úřad
územního plánování.
Starosta sdělil, že lhůta pro podání
námitek ke změně územního plánu
již uběhla. Dále pokud by zde byla
plánována výstavba rodinného domu
tak, jak mu bylo prezentováno, se s tímto
neztotožňuje, jedná se o zemědělský
pozemek ve velké vzdálenosti od
zastavěné části obce, nejsou zde
inženýrské sítě a pozemek se nachází
v ochranném pásmu lesa.
Přítomná
vnučka
žadatele
informovala ZO, že by se jednalo
o realizaci něčeho, co by bylo ve prospěch
občanů (bez další specifikace).
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
další stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
vzalo věc na vědomí.
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Ad. 5: Nakládání s majetkem
a) pacht části pozemku p.č. 286/90
v k.ú. Maršovice, pacht zemědělských pozemků
Záměr obce propachtovat část
pozemku p.č. 286/90 v k.ú. Maršovice
byl zveřejněn na úřední desce od
19. 07. 2017 do 13. 09. 2017. Zájem
o pacht projevil svou žádostí ze dne
01. 09. 2017 Ing. Zdeněk Forman, Nové
Bránice 37. Jedná se po přesnějším
zaměření o 1.305 m2. Další zájemci
se nevyjádřili ani nepředložili svoje
nabídky. Pacht bude možno realizovat
dle schváleného záměru.
S ohledem na schválení pachtu tohoto
pozemku a s ohledem na další změny ve
vlastnictví pozemků v uplynulém období
od uzavření pachtovních smluv, bude
nutné zkontrolovat evidenci pozemků
a doplnit či vypustit pozemky z pachtu
a upravit pachtovní smlouvy s Ing.
Zdeňkem Formanem a společností
AGROSPOL spol. s r.o. podle skutečného
stavu s tím, že budou vyhotoveny
dodatky pachtovních smluv a pachtovné
bude pro pachtovní rok 2017 upraveno.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO pacht
schválilo a pověřilo starosty uzavřít
Dodatky pachtovních smluv.
Usnesení č. 07/05/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje pacht části
obecního pozemku p.č. 286/90 orná
půda k o výměře 1.305 m2 v k.ú.
Maršovice, za odpovídající cenu
3.500,– Kč za ha, z důvodu výsadby
vinice a vybudování kapénkové závlahy
včetně jejího odstranění, Ing. Zdeňku
Formanovi, bytem Nové Bránice 37.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 08/05/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje a pověřuje
starostu, aby provedl kontrolu obecních
zemědělských pozemků, které obec
propachtovala a uzavřel Dodatek č. 1
Pachtovní smlouvy ze dne 28. 04. 2016
s pachtýřem Ing. Zdeňkem Formanem
jako pachtýřem a Dodatek č. 1.
Pachtovní smlouvy ze dne 28. 04. 2016
s pachtýřem společností AGROSPOL,
spol. s r.o., a tyto Dodatky byly platné
ještě pro tento pachtovní rok.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

b) stanovisko k prodeji části pozemku
p.č. 1190/1 v k.ú. Jezeřany
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. ZO na svém
zasedání dne 21. 06. 2017 věc projednalo
a Usnesením č. 14/03/2017 schválilo,
aby tento záměr byl znovu vyvěšen
od 22. 06. 2017 do příštího zasedání,
konkrétně 13. 09. 2017. Ani tentokrát
se žádní další zájemci nevyjádřili ani
nepředložili svoje nabídky. Prodej bude
možno realizovat dle schváleného
záměru. Bude vyhotoven geometrický
plán, znalecký posudek a návrh kupní
smlouvy. Kupní cenu stanoví ZO
s přihlédnutím ke znaleckému posudku.
Veškeré náklady uhradí kupující.
Prodejem pozemku bude realizován
záměr obce prodat uvedený pozemek.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, nebyly
podány žádné návrhy a ZO souhlasilo
s prodejem pozemku.
Usnesení č. 09/05/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice souhlasí s uskutečněním
prodeje části obecního pozemku
p.č. 1190/15, ostatní plocha, v k.ú.
Jezeřany, o výměře cca 24 m2, paní Janě
Sedlákové, na základě geometrického
plánu a znaleckého posudku, který bude
vyhotoven v souladu se zájmy obce.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c) stanovisko k prodeji části pozemku
p.č. 1487/3 v k.ú. Maršovice
Záměr obce prodat uvedené části
pozemku byl řádně schválen usnesením
ZO č. 10/03/2017 ze dne 21. 06. 2017
a vyvěšen na úřední desce ve dnech
13. 07. 2017 až 13. 09. 2017. Žádní další
zájemci se nevyjádřili ani nepředložili
svoje nabídky. Prodej bude možno
realizovat dle schváleného záměru. Bude
vyhotoven geometrický plán, znalecký
posudek a návrh kupní smlouvy. Kupní
cenu stanoví ZO s přihlédnutím ke
znaleckému posudku. Veškeré náklady
uhradí kupující. Prodejem pozemku
bude realizován záměr obce prodat
uvedený pozemek.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
MU oznámil ZO svoji osobní
podjatost v projednávané věci, když
žadatelem je jeho bratr. ZO posoudilo
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míru jeho podjatosti a hlasováním
doporučilo MU nehlasovat.
Nehlasovat MU doporučuje:
8 pro - 0 proti - 0 se zdrželo, MU
nehlasoval
Žádné další stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO prodej schválilo.
Usnesení č. 10/05/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice souhlasí s uskutečněním
prodeje části obecního pozemku p.č.
1487/3, ostatní plocha, v k.ú. Maršovice,
o výměře cca 85 m2, panu Janu
Ulreichovi, na základě geometrického
plánu a znaleckého posudku, který bude
vyhotoven v souladu se zájmy obce.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdržel, MU
nehlasoval
d) stanovisko k prodeji části pozemku
p.č. 911/2 v k.ú. Maršovice
Záměr obce prodat uvedené části
pozemku byl řádně schválen usnesením
ZO č. 11/03/2017 ze dne 21. 06. 2017
a vyvěšen na úřední desce ve dnech
13. 07. 2017 až 13. 09. 2017. Žádní další
zájemci se nevyjádřili ani nepředložili
svoje nabídky. Prodej bude možno
realizovat dle schváleného záměru. Bude
vyhotoven geometrický plán, znalecký
posudek a návrh kupní smlouvy. Kupní
cenu stanoví ZO s přihlédnutím ke
znaleckému posudku. Veškeré náklady
uhradí kupující. Prodejem pozemku
bude realizován záměr obce prodat
uvedený pozemek.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, nebyly
podány žádné návrhy a ZO souhlasilo
s prodejem pozemku.
Usnesení č. 11/05/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice souhlasí s uskutečněním
prodeje části obecního pozemku p.č.
911/2, ostatní plocha, v k.ú. Maršovice,
o výměře cca 30 m2, panu Petru
Novotnému a paní Aleně Novotné,
na základě geometrického plánu
a znaleckého posudku, který bude
vyhotoven v souladu se zájmy obce.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
e) stanovisko k pronájmu částí pozemku p.č. 911/2 a 911/70 v k.ú.
Maršovice
Záměr obce pronajmout uvedené
části pozemků byl řádně schválen
červenec - září

usnesením ZO č. 13/03/2017 ze dne
21. 06. 2017 a vyvěšen na úřední desce
ve dnech 13. 07. 2017 až 13. 09. 2017.
Žádní další zájemci se nevyjádřili ani
nepředložili svoje nabídky, proto budou
přímo osloveni občané, kteří tyto
pozemky pro uskladnění dřeva využívají.
Cena pronájmu bude stanovena ZO
s přihlédnutím ke znaleckému posudku.
Pronájmem části pozemků bude
realizován záměr obce pronajmout
uvedené pozemky k uvedenému účelu.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, nebyly
podány žádné návrhy a ZO souhlasilo
s uskutečněním pronájmu pozemků.
Usnesení č. 12/05/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice souhlasí s uskutečněním
pronájmu částí obecního pozemku p.č.
911/2, ostatní plocha a p.č. 911/70,
v k.ú. Maršovice, za účelem uskladnění
palivového dřeva pro občany s tím, že
bude vyhotoven znalecký posudek pro
stanovení výše pronájmu a osloveni
občané, kteří tímto způsobem obecní
pozemky využívají.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
f) zřízení věcného břemene, Smlouva
o zřízení věcného břemene č.: ZN014330039707/001, s E.ON Distribuce, a.s. (stavba „Jezeřany - Badin: NN přip. kab. příp.)
Na pozemek p.č. 62/3 v k.ú. Jezeřany
byla realizována přípojka NN a rozsah
věcného břemene byl vymezen dne
12. 07. 2017 geometrickým plánem
č. 562-2874/2017. K podepsání
smlouvy se obec zavázala svým
dřívějším rozhodnutím schválením
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, která byla schválena
usnesením ZO č. 09/04/2016 ze dne
29. 06. 2016.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, nebyly
podány žádné návrhy a ZO smlouvu
schválilo.
Usnesení č. 13/05/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje Smlouvu č. ZN014330039707/001, o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s E.
ON Distribuce, a.s., jejímž předmětem je
realizace stavby „Jezeřany – Badin: NN
přip. kab. příp“.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
červenec - září

Ad. 6: Smlouva o vkladu majetku,
stavebních objektů vodovod
a kanalizace splašková stavby „Obec
Jezeřany-Maršovice, projekční práce
IS – II. etapa“ a objektu kanalizace
splašková stavby „JezeřanyMaršovice – zástavba RD“) do
hospodaření Zájmového sdružení obcí
Vodovody a kanalizace Znojemsko
Záměr obce pronajmout nebo
poskytnout jako výpůjčku majetek
stavební objekt splaškové kanalizace
stavby „Jezeřany-Maršovice – zástavba
RD“ a stavební objekty vodovod
a splašková kanalizace stavby „Obec
Jezeřany-Maršovice, projekční práce
IS – II. etapa“, za účelem vkladu majetku
do hospodaření Svazku byl vyvěšen
na úřední desce ve dnech 25. 08. 2017
do 13. 09. 2017. Žádní další zájemci
se nevyjádřili ani nepředložili svoje
nabídky. Bude možno realizovat vklad
majetku dle schváleného záměru.
ZO je předkládán návrh Smlouvy
o vkladu majetku. Příloha ve které
bude
majetek
upřesněn,
bude
vycházet z dokumentů „IS I. – Převod
majetku“, „IS II. – Převod majetku“.
Schválením smlouvy o vkladu majetku
bude realizován „vlastnický model“
provozování splaškové kanalizace v obci.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, nebyly
podány žádné návrhy a ZO smlouvu
o vkladu majetku schválilo.
Usnesení č. 14/05/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje Smlouvu o vkladu
majetku mezi Obcí Jezeřany-Maršovice
a Svazkem VODOVODY A KANALIZACE
ZNOJEMSKO, zájmové sdružení obcí,
Znojmo, Kotkova 20, jejímž předmětem
je vklad majetku stavebního objektu
splaškové kanalizace stavby „JezeřanyMaršovice – zástavba RD“ a stavebních
objektů vodovod a splašková kanalizace
stavby „Obec Jezeřany-Maršovice,
projekční práce IS – II. etapa“, do
hospodaření Svazku.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 7: Pojistná smlouva o pojištění
právní ochrany
ZO svým usnesením č. 09/03/2017
schválilo a pověřilo starostu, aby učinil
potřebné kroky a připravil ke schválení
Smlouvu o pojištění právní ochrany obce
se společností D.A.S. Rechtsschutz AG.
Proto je ZO předkládána pojistná smlouva
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včetně příloh. Jedná se o pojištění pro 9
členů ZO a 3 zaměstnance (při limitu
sporné částce při pojistných sporech do
1 mil. Kč) ve výši 11.450,– Kč. Pojištění
právní ochrany zajišťuje obci a členům
ZO jistotu při situacích a problémech
týkající se právních vztahů.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, nebyly
podány žádné návrhy a ZO pojistnou
smlouvu schválilo.
Usnesení č. 15/05/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje Pojistnou smlouvu
o pojištění právní ochrany mezi Obcí
Jezeřany-Maršovice a společností D.A.S.
Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, jejímž
předmětem je pojištění právní ochrany
obce za roční pojistné 11.450,– Kč.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 8: Projekt „KD – klubovna“
O opravě zdiva a podlahy, včetně
výměna podlahové krytiny v klubovně
KD (prostory bývalého OÚ a knihovny)
ZO jednalo již na minulém zasedání ZO.
Starosta požádal o podání nabídky
společnost Miloš Ryšavý, stavební
a obchodní firma, s.r.o., s ohledem na
skutečnost, že uvedená společnost
prováděla výstavbu sociálního zařízení
v KD, včetně dalších zakázek a v současné
době provádí realizaci stavby „Oprava
OB“, takže má v obci potřebné
prostředky a kapacitu na realizaci této
zakázky v co možná nejbližším termínu.
Nabídka na provedení všech prací na
akci „KD – klubovna“, včetně provedení
vodorovné izolace venkovního zdiva činí
cca 207.000,– Kč včetně DPH.
Pokud ZO rozhodne klubovnu v KD
opravit, a tak zajistit, aby i tyto prostory
bylo možné využívat pro potřeby obce,
společenských organizací a občanů,
bylo by vhodné o tom rozhodnout
a vyčlenit v rozpočtu ještě cca 100.000,–
Kč. Zadání zakázky přímo jednomu
dodavateli je odůvodněno potřebou
rychlého nasazení a provedení opravy
a připraveností dodavatele opravy
realizovat v nejbližším termínu.
Rozšíření díla nad sjednaný rámec díla,
by mohlo předpokládat výměnu dveří
v klubovně, opravu elektroinstalace
apod. Proto je navrhováno schválit
pověření pro starostu do výše 20 %
nabídkové ceny.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

stanovisko sděleno nebylo, nebyly
podány žádné návrhy a ZO realizaci
projektu, zadání zakázky a pověření
starosty schválilo.
Usnesení č. 16/05/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje realizaci projektu
„KD - klubovna“, jehož předmětem je
oprava zdiva a podlahy, včetně výměna
podlahové krytiny v klubovně KD
(prostory bývalého OÚ a knihovny)
a) zadává veřejnou zakázku malého rozsahu s oslovením „KD
- klubovna“,
b) stanoví její předpokládanou hodnotu ve výši 200.000,– Kč bez
DPH.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 17/05/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje veřejnou zakázku
„KD – klubovna“, 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.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 18/05/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice pověřuje starostu ve věci
realizace akce „KD - klubovna“, aby
uzavřel 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:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 9: Rozpočtové opatření č.
9/2017
Rozpočtové opatření č. 9/2017
upravuje příjmy a výdaje rozpočtu
pro rok 2017, které byly projednány
a schváleny na tomto zasedání ZO. Jedná
se v příjmech o přijetí dotace na VPP, ve
výdajích se zejména jedná o rozúčtování
dotace na VPP a navýšení na případné
opravy „KD - klubovna“.

ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, nebyly
podány žádné návrhy a ZO rozpočtové
opatření schválilo.
Usnesení č. 19/05/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice
schvaluje
Rozpočtové
opatření č. 9/2017.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 10: Diskuse
V diskusi nikdo nevystoupil.
Ad. 11: Ukončení
Starosta poděkoval členům ZO
a přítomným občanům za účast a ukončil
zasedání ve 21:10 hod.
Ing. Petr Slavík v.r.
starosta

Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Radek Podhrázký v.r.
Miroslav Ureich v.r.

Nový systém sběru odpadů v obci
Milí spoluobčané,
stávající systém sběru a svozu komunálního odpadu,
tak jak ho známe a realizujeme v posledních letech v naší
obci, se dostává na hranici dlouhodobé udržitelnosti. Navíc
v souvislosti s připravovanou novelou zákona o odpadech,
která předpokládá zdražování poplatku za skládkování
komunálního odpadu na skládkách a zároveň od roku 2024
nebude u nás možno skládkovat využitelný odpad, je zřejmé
že se v následujících letech, při současném způsobu nakládání
s odpadem, nevyhneme navýšení poplatku za odpady. Pro vaši
informaci, základ poplatku za ukládání využitelného odpadu
na skládku v roce 2017 činí 500,– Kč za tunu, přičemž do roku
2024 se pravděpodobně vyšplhá až na hodnotu 2000,– Kč
za tunu. Naštěstí se před zdražováním dá bránit poctivějším
třídění odpadů.
Komunální odpad se skládá z tříditelných neboli
využitelných odpadů a z odpadů zbytkových netříditelných.
Z průzkumů vyplývá, že tříditelných/využitelných odpadů je
v komunálním odpadu až 80 %. Spousta obcí a měst vytřídí
pouze 20 % odpadů a zbylých 60 % tříditelných/využitelných
odpadů skončí na skládce jako směsný odpad, za který obec/
město zbytečně platí. Tady je obrovský potenciál pro úspory.
Pokud se zdraží skládkování odpadů, bude dobré jich mít co
nejméně. Toho se dá dosáhnout poctivějším třídění odpadů
a snižováním jejich produkce. Kdo poctivě třídí odpady, neměl
by se bát zdražování poplatku za odpady. Pro více informací
doporučujeme na YouTube zhlédnout pořad MOJE ODPADKY.
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Nechceme se s takovou situací smířit a proto se
zastupitelstvo obce na svém minulém zasedání rozhodlo
řešit nepříznivou situaci v odpadovém hospodářství
zavedením Programu zodpovědného nakládání s odpady
obce - Motivačního a evidenčního systému pro odpadové
hospodářství. Evidencí a dostatečnou motivací vás, občanů, by
se mělo docílit optimalizace odpadového hospodářství obce.
Tento systém už je zaveden a osvědčil se v desítkách obcí.
Jedná se, mimo jiné, o zavedení evidence nádob
a nastavení motivace pro občany má za cíl zefektivnit třídění
odpadů. Pro obyvatele obce bude vytvořen odpadový web
www.mojeodpadky.cz/jezeranymarsovice a odpadové účty
jednotlivých poplatníků obce. Zavedení systému by mělo vést
a jsme přesvědčení, že povede, k výraznému zlepšení vytřídění
složek komunálního odpadu v obci.
Zavedení systému nám přinese:
1. navýšení odměny, kterou obec za separovaný odpad
dostává od autorizované obalové společnosti EKO - KOM
2. snížení odpadu určeného k odstranění skládkováním
3. snížení poplatku za odpad u všech obyvatel, kteří se
zapojí a budou více třídit
4. k plnění cílů zákonné povinnosti k roku 2024 – zákazu
skládkování.
I když se vám výsledek může zdá nejistý a obtížně
dosažitelný, není potřeba se bát! Věříme výborným
a prokazatelným výsledkům podobně “odhodlaných“ měst
12
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a obcí, které se nebály podstoupit složitou cestu tohoto
inovativního projektu.
Popelnice budou označeny permanentním čárovým kódem,
jejichž nalepení zajistí obec. Evidencí popelnic na směsný
komunální odpad se budeme snažit docílit efektivnějšího
svozu odpadů a obec bude mít přesné informace o množství
odpadu, které na území obce reálně vzniklo.
Kromě již stávajících kontejnerových stání bude zaveden
pytlový svoz tříděného odpadu – plastů a papíru. První kódy
obdrží obyvatelé poštou spolu s pytli na tříděný odpad. Po
jejich vyčerpání budou další kódy obyvatelům vydávány na
obecním úřadě. Každý poplatník v zásilce dále obdrží Návod
jak postupovat při třídění, jak se podívat na svůj odpadový
účet apod. Nejenže je tento typ sběru pohodlný, ale také čistější
a zamezí se tak nepořádku kolem sběrných hnízd.
Sběrné vozy budou vybaveny čtečkami kódů. Posádka
svozového vozu bude při výsypu načítat kódy, které budou
na konci směny sehrány do centrální evidence poplatníků.
Tento výstup bude sloužit jako podklad pro výpočet částky
za poplatníka na následující rok. Sleva pro poplatníka bude
vždy vygenerována za předchozí kalendářní rok a poskytnuta
v roce následujícím. Výši slevy ovlivní počet odevzdaných
vytříděných pytlů s plasty a papírem a ostatním odpadem.
Doufáme, že zavedení nového systému zlepší nynější
situaci u nás v obci a do budoucna snížení nákladů obce na
sběr a svoz komunálního odpadu a tím vylepšení nejen obecní
rozpočet, ale i snížení poplatků těm z vás, kdo se do systému
zapojí, bude jen jedním z mála benefitů nového systému.
Protože chceme, aby se v naší obci lépe třídilo, proto
si zopakujme některá vylepšení stávajícího systému
nakládání s odpady:
1. Třídění odpadů bude transparentnější (každá domácnost
bude mít svůj odpadový účet, kde se budou evidovat
obsloužené nádoby a pytle s tříděným a se směsným
odpadem).
2. Třídění odpadů bude zábavnější (bude se soutěžit
v třídění odpadů).
3. Platba za odpady bude spravedlivější (kdo třídí odpady,
měl by platit méně).
Každý bude mít možnost ovlivnit výši svojí platby za
odpady – vše je založeno na dobrovolnosti (kdo chce, může kdo nechce, nemusí).
Více informací najdete v „Manuálu k motivačnímu
a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství“,
který by měla obdržet každá domácnost. O přesném
termínu doručení Vás budeme informovat prostřednictvím
místního rozhlasu, informace na internetových stránkách
a vývěskách obce.

Vyhodnocení dotazníku
Průzkum potřeb občanů
(1. část)
V březnu jsme Vám spolu s obecním zpravodajem doručili
dotazník, jehož cílem bylo zjistit vaše názory, potřeby
a přání v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce
Jezeřany-Maršovice.
Hlavním cílem dotazníku bylo seznámit se s Vašimi
postoji k obci a nejrůznějším oblastem života, aby obec
mohla v budoucnu vytvářet příznivější podmínky pro život
v obci a ovlivňovat kvalitu života v obci. Zlepšení by se mělo
týkat všech součástí života v obci a tak moci při plánování
budoucnosti obce vždy přihlížet k vašim přáním a názorům.
A teď již k uvedenému dotazníku:
Základní charakteristika respondentů
Jako metoda šetření byla vybrána forma anonymního
dotazníkového šetření. V dotazníku se občané mohli vyjádřit
k nejrůznějším oblastem souvisejících s jejím každodenním
životem. Dotazník obsahoval celkem 20 otázek. Průzkumu
se zúčastnilo 48 respondentů, což je pouze 7,5 % obyvatel
starších 18 let. Z celkového počtu dotazovaných bylo 26 (54%)
mužů a 22 (46%) ženy. Nejvíce z nich 22 (46%) byla ve věku od
30 do 50 let, 13 (27%) odpovídajících bylo ve věku od 50 do 65
let, 10 (21%) nad 65 let a pouze 3 (6%) bylo ve věku do 30 let.
K délce svého života v obci uvedlo 37 (77%), že v obci žijí více
jak 20 let, 8 (17%) zde žije od 5 do 20 let a jenom 3 ženy (6%)
ze všech dotazovaných) zde žije méně jak 5 let.
Vyhodnocení otázek
Otázka č.1: Jak hodnotíte úroveň následujících oblastí v obci?
Při první otázce měli respondenti zhodnotit celkem 22
oblastí v obci a zhodnotit jejich úroveň. Z výsledku vyplývá,
že nejlépe z uvedeného jako dobrou oblast hodnotí 67% (32
respondentů) přírodu v okolí, 65% (31) kvalitu mateřské
školy a 65% (31) kvalitu základní školy. Naopak jako špatnou
nejvíce hodnotilo 56% (27) oblast nákupní možnosti, 52%
(25) možnosti pro stavbu RD a 35% (17) hodnotí negativně
další nabídky pro volný čas a stejně úroveň sociálních služeb.
Otázka č. 2: Co je pro Váš život v obci a jejím okolí nejcennější?
Z 16 možností je pro 98% (47) nejcennější hezké prostředí
v obci, 96% (46) čisté a zdravé ovzduší a 94% (45) bezpečnost
v obci. Nejméně důležité pro 35% (17) jsou podmínky
a možnosti podnikání.
Otázka č. 3: Které prvky obecní infrastruktury a občanské
vybavenosti podle Vás v obci nejvíce chybí nebo jsou
v nevyhovujícím stavu?
Z 20 uvedených prvků obecní infrastruktury a občanské
vybavenosti v obci chybí nebo jsou v nevyhovujícím stavu,
vybralo 73% (35) chodníky, 65% (31) komunikace a 52% (25)
sběrný dvůr. Ani jednou respondenti neoznačili kanalizaci,
rozvody elektřiny a rozvod plynu.
Otázka č. 4: Jak hodnotíte nabídku a dostupnost
zdravotních služeb v obci?

Děkujeme, že třídíte odpad.
Ing. Petr Slavík,starosta
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Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Nejčastěji na otázku o nabídce a dostupnosti zdravotních
služeb v obci, byla označena odpověď jsem nespokojen(a)
u 35% (17), spíše nespokojených je jich 23% (11), spíše
spokojených 17% (8) a spokojených pouze 8% (4).
Otázka č. 5: Jak hodnotíte nabídku a dostupnost sociálních
služeb v obci?

Otázka č. 14: Jaký způsob komunikace mezi obcí a občany
preferujete?
Respondenti nejvíce ve způsobu komunikace preferuje 71%
(34) místní rozhlas, 65% (31) zpravodaj (jednou čtvrtletně)
v papírové podobě a 63% (30) webové stránky obce.

Se sociálními službami je nejvíce 33% respondentů (16)
spíše nespokojeno, 27% (13) je spíše spokojeno, 8% (4) je
nespokojeno a 4% (2) je s nimi spokojeno.

Otázka č. 15: Co byste zlepšili na práci obecního úřadu?
Zlepšení práce OÚ spatřují respondenti 58% (28) ve více
naslouchat názorům lidí, 27% (13) více informovat o své
činnosti a 19% (9) v osobnějším přístupu k lidem.

Otázka č. 6: Jak by podle vás měla obec podporovat
podnikání?

Otázka č. 19. Co by se nejvíce mělo změnit v okolí Vašeho
bydliště?

Podnikání by obec měla podporovat nejvíce podporou
místních podnikatelů, kterou nejčastěji označilo 40%
respondentů (19), 35% (17) jich podporu spatřuje v zapojení
podnikatelů do aktivit obce spolupráce s podnikateli a 31%
(15) ve vytváření dalších vhodných prostor a lokalit pro
podnikání.

Respondenti 44% (21) vidí změnu ve více zeleně, 38% (18)
v lepším parkování a stejný počet 23% (11) ve více prostoru
na setkávání s lidmi, v čistotě a úklidu a bezpečnosti.

Otázka č. 7: Jaké problémy v oblasti dopravy pociťujete
nejvíce?
V oblasti dopravy jako největší problém 83% respondenty
(40) spatřován v kvalitě místních komunikací, dále 79% (38)
v chodnících a 44 % (21) v parkování.
Otázka č. 8: Jak hodnotíte možnosti kulturního vyžití v obci?
Co se kulturního vyžití týká, tak 46% respondentů (22)
je spíše spokojeno, 42% (20) spokojeno a 8% (4) spíše
nespokojeni. Nespokojen není nikdo.
Otázka č. 9: Jak hodnotíte možnosti sportovního vyžití
v obci?
Co se sportovního vyžití týká, tak 52% respondentů (25)
je spíše spokojeno, 17% (8) je spokojeno a stejně tak spíše
nespokojeno, nespokojeno je jich 6% (3).

Otázka č. 20: Jste celkově spokojeni se životem v obci?
Na poslední otázku zda jste celkově spokojeni se životem
v obci odpovědělo 48% (23) že je spokojeno, 38% (18) spíše
spokojeno, 10% (5) je spíše nespokojeno, nespokojen není
nikdo.
Ke zbývajícím otázkám a k dalším výsledků se vrátíme
příště.

Země živitelka
Místní knihovna Jezeřany-Maršovice pořádala dne
26. 08. 2017 zájezd do Českých Budějovic na agrosalon Země
živitelka.
Poděkování patří Obci Jezeřany-Maršovice a společnosti
AGROSPOL, spol. s r.o. za uhrazení dopravy. Za všechny
účastníky
Jitka Burjanová

Otázka č. 10: Jak hodnotíte možnosti společenského vyžití
v obci?
Se společenským vyžitím je 52% (25) spíše spokojeno,
27% (13) spokojeno, 13% (6) spíše nespokojeno a 2% (1) je
nespokojeno.
Otázka č. 11: Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního
prostředí v obci a jejím okolí?
Podle respondentů 65%(31) nejvíce zhoršuje kvalitu
životního prostředí v obci a jejím okolí lokální topeniště
(nevhodné spalování, emise škodlivých látek), následuje
40% (19) neukázněnost občanů a nedostatečná ekologická
osvěta a 35% (14) černé skládky.
Otázka č. 12: Cítíte se v obci bezpečně?
Na otázku zda se cítíte v obci bezpečně, odpovědělo
nejvíce 63% respondentů (30), že jim nejvíc vadí nedodržení
povolené rychlosti automobilů v obci, 46% (22) uvedlo
nevhodné parkování a 25% (12) vadí výskyt problémových
osob (nevhodné chování, vandalismus).
Otázka č. 13: Jak jste spokojeni se současným stavem
komunikace s občany (Zpravodaj J-M, internetové stránky
obce, facebook)?
S komunikací obce s občany je 52% (25) spokojeno, 31%
(15) spíše spokojeno, 6% (3) spíše nespokojeno a 4% (2) je
nespokojeno.
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic
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Vítej barevný podzime…
Listí se začíná zabarvovat, déšť dohání co zameškal
v létě a my už zase sedíme ve školních lavicích. Prázdniny
byly letos slunečné a teplé, tak snad si je každý užil, jak
nejlépe mohl.
Ve škole a školce se ale pracovalo na plné obrátky. Budova
mateřské školy dostala novou střechu a odvodňovací
úpravu kolem budovy, rozpracované je ještě hřiště před
školkou. Protože, a jsme tomu velice rádi, se zvýšil počet
strávníků ve školní jídelně, proběhla úplná rekonstrukce
chodby a jídelny včetně zakoupení nových jídelních stolků
a židlí, položena nová podlaha. Pro potřeby školní kuchyně
se celkově zrekonstruovala místnost na přípravu zeleniny
a zakoupila se škrabka na brambory, aby se pomaličku školní
kuchyně připravovala na navýšení kapacity strávníků,
o kterou bude žádat v dalším školním roce. Ani ve škole se
nezahálelo. Zde byla provedena celková rekonstrukce dívčí
šatny. Šatna je celá nově obložená, položená nová podlaha
a bylo zakoupeno nové moderní šatní vybavení. Ve všech
nově zrekonstruovaných prostorách je nová malba a nové
nátěry včetně druhých hlavních vchodových dveří. Nově
byla opět natřena protiskluzovým lakem chodba v budově
školy a ve třídách se upravovala elektroinstalace pro
potřeby PC.
Tak a teď už k novému školnímu roku. Poprvé
do školních lavic usedli Vojtěch Buchmayer, Daniel
Hnilica, Martin Ruibar, Petr Slavík, Radek Šles, Matěj
Tropp, Monika Kučerová, Vanesa Orlíčková, Marcela
Svobodová, Adéla Vodičková a Eliška Vodičková.
Společně s panem starostou Ing. Petrem Slavíkem jsme je
společně přivítali 4. 9. Na společném slavnostním zahájení
nového školního roku 2017-2018. Po dlouhé době je to pro
nás „silný ročník“. Přejeme, ať se jim vstup do školního
života vydaří!
Díky tomuto silnému ročníku usedlo do školních lavic
celkem 33 žáků z toho 14 dívek a 19 chlapců. Do mateřské
školy nastoupilo 27 dětí a během školního roku se má
zvednout počet až na 32. Budou tedy děti opět rozděleny
do dvou tříd. Zde se o děti opět starají vedoucí paní
učitelka Alena Hamalová a paní učitelka Jana Ruibarová.
Na poloviční úvazek jim s dětmi pomáhá ještě paní
vychovatelka Helena Vinklerová v rámci projektu „Šablony
pro ZŠ a MŠ“, do kterého je škola a školka zapojena od
1. září 2017 do 31. srpna 2019. Ve škole je spojený 1.a 3.
ročník a má ho na starosti třídní paní učitelka Květoslava
Bílová a spojený 2.,4. a 5. ročník třídní paní učitelka Anna
Lišková. Paní učitelka Blanka Heikenwälderová vyučuje
v této třídě český jazyk, od třetího ročníku anglický
jazyk a ve výchovných předmětech se střídají všechny
paní učitelky. Ve školní družině, kde se o žáky stará paní
vychovatelka Helena Vinklerová, je zapsáno 23 žáků,
počet bude ještě upřesněn po zahájení zájmových kroužků,
které budou na škole dva – taneční a sportovní. V rámci již
zmíněného projektu ještě na škole pracuje čtenářský klub,
který vede paní učitelka Lišková a tři kroužky pro žáky,
kteří potřebují logopedickou pomoc nebo pomoc s učením,
které vedou všechny tři paní učitelky. O teplo a čisto se
i nadále starají ve škole paní Hana Švrčková a ve školce
paní Jitka Burjanová, o výborné obědy ve školní jídelně
vedoucí školní jídelny a kuchařka paní Jana Procházková
červenec - září
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a kuchařka paní Marta Slavíková. Od 1. října odchází
do důchodu paní Jana Procházková. Touto cestou jí
všichni děkujeme za velice svědomitou práci v naší
organizaci po celá léta a přejeme, aby si nadcházející
životní období užívala hlavně v pevném zdraví! Místo
vedoucí ŠJ po ní převezme paní Marta Slavíková
a na místo druhé kuchařky nastoupí opět paní Jana
Smetanová, která již pracovala v naší jídelně v době
MD paní Marty Slavíkové, takže toto prostředí velice
dobře zná.
Škola také pomaličku rozjíždí své vlastní webové
stránky www.zsjezerany.cz. Jsou jednoduché
a budeme se snažit Vás prostřednictvím těchto stránek
informovat o dění ve škole a školce a jídelně. Také bude
chvíli trvat, než se nám podaří umístit na stránky vše,
co bychom si představovali a také nejsme IT specialisté,
tak nám odpusťte, pokud nejsou podle vašich představ.
Za každou připomínku ale budeme rádi a budeme se
snažit, aby byla spokojenost na obou stranách.
Školka a škola už se dostává do svého tempa a už se
chystáme na zmiňované zájmové kroužky a akce, které
nás v nejbližších dnech čekají. První vystoupení už mají
naše děti a žáci za sebou na tradičních „Václavských
hodech“, kde jsme je mohli vidět pod vedením paní
Ludmily Vodičkové, jak krásně tančí besedu v krojích
od těch nejmenších až po školáky. Paní Vodičkové patří
velké poděkování a doufejme, že se toto tancování
stane každoroční krásnou ozdobou našich hodů!
V příspěvcích od žáků si ještě připomeneme krásné
prázdninové dny a potom už opravdu plnou parou
do všedních i nevšedních školních dnů. Do nich přeji
všem dětem, žákům, paním učitelkám, všem ostatním
zaměstnankyním školy a školky, ale také všem
rodičům, hodně sil, klidu a pohody, ať se nám školní
rok 2017-2018 vydaří!
Mgr. Květoslava Bílová, ředitelka školy
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Hodnocení okresní výstavy
Jezeřany-Maršovice

PREVENTIVNÍ OČNÍ VYŠETŘENÍ
PRO SENIORY ZDARMA

Dne 23. a 24. 9. 2017 proběhla v areálu ČSCH Jezeřany okresní výstava,
na kterou bylo dodáno 220 králíků z toho 42 plemen od 27 chovatelů, 86
volier drůbeže 32 plemen od 28 chovatelů, 289 kusů holubů 48 druhů od
28 chovatelů. Tato výstava byla zatím největší výstavou v okrese Znojmo.
Na výstavě bylo uděleno 45 čestných cen, z toho 3 ceny vítězné
nejlepší kolekce Znojma:
za králíky - Žampová Julie - MCH Znojmo
za holuby - Haas Vlastimil - Jezeřany
za drůbež - Polášková Alena - Znojmo
Organizace Jezeřany-Maršovice získala na výstavě tato ocenění:
• vítěz výstavy - Haas Vlastimil
- za holuby
• čestné ceny - Haas, Oldřich, Ruibar - za holuby
• čestné ceny - Haas, Heler, Hluska - za drůbež
Naše organizace se v soutěži okresu Znojmo na této výstavě umístila:
• holubi - 1. místo
• drůbež - 3. místo
• králíci - 4. místo
Sobotní návštěvnost výstavy dosáhla počtu 270 návštěvníku a výstava
byla úspěšná.
Ve dnech 14. 10.–15. 10. 2017 se koná výstava Podyjí - Práče a zároveň
je oblastní výstava Ivančice.
Dále se konají
Místní výstava Moravské Bránice
28. 10. – 29. 10. 2017
a Krajská výstava Brno
9. 12. – 10. 12. 2017.
Výbor ČSCH Jezeřany-Maršovice

Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima
přijímáme až 80% informací z našeho okolí.
Proto je dobré o oči pečovat a chodit na
pravidelné preventivní prohlídky k očnímu
lékaři. Neléčená oční onemocnění mohou
totiž vést až k úplné ztrátě zraku a sociální
izolaci.
Projekt medbus Nadačního fondu Josefa
Hycla nabízí bezplatnou preventivní oční péči
seniorům starším 65 let, kteří nemají možnost
pravidelně navštěvovat očního lékaře. Součástí
služeb medbusu je i bezplatná doprava
k očnímu specialistovi a zpět. Důležité je,
aby byl senior pojištěn u kterékoli z českých
zdravotních pojišťoven. Pak už stačí jen zavolat
na telefonní číslo 517 076 800.
Koordinátorky medbusu zajistí termín
vyšetření. Řidič medbusu v den vyšetření
objednané seniory vyzvedne v blízkosti jejich
bydliště a dopraví je k očnímu lékaři i zpět
domů zcela zdarma. Specializované preventivní
vyšetření zraku je plně hrazeno z veřejného
zdravotního pojištění a zahrnuje komplexní
oční vyšetření nejmodernějšími diagnostickými
přístroji a konzultaci s lékařem.
Pokud bude při preventivním vyšetření
zjištěno oční onemocnění, které vyžaduje další
léčbu, v rámci projektu medbus bude pacientovi
opět zajištěna doprava k lékaři a zpět tak, aby se
mu dostalo potřebné terapie.
Ve spolupráci s Oční klinikou NeoVize Brno,
která poskytuje špičkovou oční péči tisícům
pacientů ročně, se projekt medbus zaměřuje
především na prevenci a včasnou léčbu šedého
a zeleného zákalu a na diagnostiku a léčbu
onemocnění sítnice a sklivce. Ukazuje se totiž,
že pokud tato oční onemocnění zůstanou
neléčena, mohou vést až k úplné ztrátě zraku
a tím pádem k vyloučení nemocného ze
společnosti. Se zhoršujícím se zrakem se lidé
o sebe nedokáží postarat, za svoji oční vadu či
onemocnění se mnohdy stydí a třeba ani nemají
tušení, že právě jejich problém je možné léčit.
Cílem projektu medbus je tedy nabídnout
seniorům starším 65 let bezplatnou oční péči
včetně dopravy a současně tak zvýšit povědomí
seniorů o očních onemocněních a možnostech
jejich léčby.
Projekt medbus byl spuštěn v říjnu
loňského roku a k dnešnímu dni má již desítky
spokojených klientů, kteří využili nabízených
služeb.
Pokud je vám tedy více než 65 let a dlouho
jste nebyli u očního, neváhejte se obrátit na
Nadační fond Josefa Hycla – projekt medbus.
Kontakty pro objednání:
Tel.: 517 076 800
E-mail: brno@medbus.cz
Web: www.medbus.cz
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Obec Jezeřany-Maršovice srdečně zve
všechny spoluobčany důchodového věku
na tradiční akci

VZPOMÍNÁME…
Dne 7. 8. 2017 uplynulo 14 let
od úmrtí naší drahé maminky a babičky
paní Štěpánky Honková

SETKÁNÍ SENIORŮ,

Letos by se dožila 100 let.
S láskou vzpomíná dcera Božena s rodinou.

která se bude konat

v pátek 17. 11. 2017
od 15.00 hod. v KD Jezeřany.
K tanci a poslechu Vám budou hrát
Alena a Jožka Rapáčovi.
Najděte si čas a přijďte se pobavit
se svými přáteli a kamarády.
Těšíme se na Vás.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
za období od 01. 07. 2017 do 31. 12. 2017
bude zveřejněna v příštím čísle zpravodaje
po obdržení písemného souhlasu jubilantů
s uveřejněním jejich osobních údajů.



CHASA JEZEġANY-MARŠOVICE
VÁS SRDEÿNĎ ZVE NA

KÁCENÍ MÁJE
V sobotu 28. Ģíjna 2017 ve 20:00 hod.
v kulturním domď.

K tanci a poslechu hraje DH IŠTVÁNCI.





PĢekvapení, tombola, Kofola 1960.
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