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ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Vážení spoluobčané,
nacházíme se v adventní době a jsme
plni očekávání příchodu nekrásnějších
svátků v roce Vánoc. A přestože nám toto
období často naruší spěch a shon a obáváme
se, že všechno nestihneme, většina z nás se
těší na kouzelnou atmosféru, kterou s sebou
Vánoce přináší. Myslíme především na naše
rodiny, děti, nejbližší a přátele, ale zároveň
je krásné že jsme ochotni pomoci nemocným
a potřebným. I naše obec se podílí na pomoci
a finančně podporuje zajištění sociálních
služeb pro naše občany, kdy jsme se podíleli
nejen na spolufinancování sociálních
služeb poskytovaných v působnosti ORP
Moravský Krumlov a na poskytování služeb
Oblastní charitou Rajhrad (Hospic sv. Josefa
a Chráněné bydlení sv. Luisy), ale poskytly
jsme dar Oblastní charitě Znojmo a přispěli
na krizovou telefonní službu Linka bezpečí.
Zrovna v těchto dnech jsme od Linky
bezpečí, z.s. obdrželi vyúčtování dotace
a poděkování za podporu, která jak se uvádí
v dopise, pomohla k mnoha šťastnějším
příběhům a jeden z nich uvedli a rád bych
se s Vámi o něj podělil. Jedná se o citát
z dopisu od jednoho kluka: „Děkuji vám
všem, velmi jste mi pomohli, i dalším dětem.
Strašně si toho vážím. Pomohli jste mi už
třikrát a vždy jsem byl šťastný, že mám
Linku. I když je linka obsazená, tak vím,
že teď pomáhají někomu jinému, tak jsem
úplně v pohodě.“ Věřím, že i mnozí z Vás,
se osobně nebo prostřednictvím podobných
poskytovatelů sociálních služeb, podílejí na
šťastných příbězích.
Při psaní úvodního slova se vždy
dívám do předchozích zpravodajů, abych
si připomněl, co jsem psal v minulých

příspěvcích a abych se moc neopakoval.
O našich investičních aktivitách jsem psal
v minulém čísle a dnes mohu napsat, že se
nám všechny akce, které jsme si naplánovali,
podařilo dotáhnout do úspěšného konce.
Je pravda, že nás to stálo mnohem více sil
a finančních prostředků, ale investice do
obecního majetku je v konečném důsledku
ku prospěchu všech občanů naší obce.
Poslední týdny se intenzivně věnujeme
přechodu obce na nový systém sběru
a likvidace domovního odpadu, o které jsme
celkem podrobně informovali v minulém
čísle našeho zpravodaje. V listopadu
jsme s pracovníky obce provedli vylepení
čárových kódů na všechny popelnice, ve
středu 13. 12. 2017 proběhla v přísálí
kulturního domu informativní schůzka,
které se zúčastnilo cca 50 občanů.
S tímto zpravodajem Vám v označené
obálce doručíme Manuál k motivačnímu
a evidenčnímu systému pro odpadové
hospodářství a čárové kódy pro domovní
pytlový sběr plastů a papíru, spolu se třemi
pytli na zkoušku. Další pytle obdržíte na
obecním úřadě. Další informace naleznete
uvnitř tohoto zpravodaje. Věříme, že
systém, který funguje v mnoha obcích
a který všem co to se tříděním odpadů
myslí vážně a odpovědně přinese úsporu
na budoucích místních poplatcích, bude
úspěšný i v naší obci.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám a Vašim rodinám,
nejen za sebe, ale i za všechny členy
obecního zastupitelstva a pracovníky
obce, popřál krásné Vánoce a v novém
roce hodně štěstí a zdraví.
Ing. Petr Slavík, starosta
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Informace z obce:
Úvodní slovo
Zápis ze zasedání zastupitelstva
obce č. 06/2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva
obce č. 07/2017
Vyhodnocení dotazníku Průzkum
potřeb občanů (2. část)
Odpady – Kdo třídí, šetří peníze!
Informace občanům (Místní
poplatky 2018, Smlouva
o pronájmu hrobového místa +
Ceník provozovatele veřejného
pohřebiště)
Informovanost občanů – odběr
novinek z www obce
Nabídka pronájmu obecního
bytu
Příspěvky:
HISTORIE – Prosinec – vánoční
měsíc v lidových pranostikách
ŠKOLA - „Vůně Vánoc“
ŠKOLA - Dopis žáků z návštěvy
doškové chalupy
ŠKOLA - Příspěvky žáků (Vánoce)
Ostatní, pozvánky:
Dotace od JMK na akce „KD –
sociální zařízení“ a „Věcné
prostředky pro práci v dešti
Živý Betlém
Vánoční bohoslužby
Svatojánský košt vín
Plesová sezóna 2018
Společenská kronika:
od 01. 07. 2017 do 31. 12. 2017
Vzpomínka

Ze zasedání
zastupitelstva obce
ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 06/2017
konaného dne 08. 11. 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 31. 10. 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
6 členů ZO. Omluven je MH a MU
z pracovních důvodů, JS se z pracovních
důvodů 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.
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 program schválilo.
Usnesení č. 01/06/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje následující program
zasedání Zastupitelstva obce JezeřanyMaršovice č. 06/2017
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,
Oprava OB, KD – klubovna)
4. Žádosti
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

a) Vlasta Dečová, Žádost o odkoupení obecního pozemku (část p.č.
2/4 v k.ú. Jezeřany),
b) Česká
telekomunikační
infrastruktura,
a.s.,
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti,
stavba
s označením 11010-065410
RVDSL1731_M_B_OLBR29-OLB1HR_OK, (komunikační zařízení umístěné na pozemku p.č. ST.
20 v k.ú. Jezeřany),
c) Diecézní charita Brno, Oblastní
charita Znojmo, Poděkování a žádost o finanční podporu
5. Nakládaní s majetkem
a) stanovení aktuální ceny obecních
pozemků za účelem pronájmu
a prodeje,
b) stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 2/4 v k.ú. Jezeřany
6. Smlouvy o vkladu majetku do hospodaření Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko
a) vodovodu a splaškové kanalizace
stavby „Obec Jezeřany-Maršovice, projekční práce IS – II. etapa“,
b) splaškové kanalizace stavby „Jezeřany-Maršovice – zástavba RD“
7. Územní plán Jezeřany-Maršovice
a) Vít Badin, Námitka k návrhu
územního plánu,
b) Petr Novotný, Žádost o změnu
územního plánu (pozemek p.č.
1228/67 v k.ú. Jezeřany),
c) Stanovisko pořizovatele k požadavkům občanů podaných
na základě oznámení o zahájení projednávání návrhu ÚP
Jezeřany-Maršovice
8. Smlouva o poskytnutí účelového finančního prostředku Městu Moravský Krumlov za účelem spolufinancování sociálních služeb v roce 2017
9. Program zodpovědného nakládání
s odpady
10. Inventarizace majetku a závazků
obce za rok 2017
11. Finanční hospodaření obce
a) návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období
2019-2020,
b) návrh rozpočtu obce pro rok
2018,
c) rozpočtová opatření č. 10/2017,
č. 11/2017 a č. 12/2017
12. Diskuse
13. Ukončení
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Zápis a výpis usnesení z minulého
zasedání ZO byly vyvěšeny na úřední
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desce od 21. 09. 2017 do 09. 10. 2017.
Členové ZO neměli vůči zápisu žádné
námitky.
Starosta jako zapisovatele určil BS
a jako ověřovatele navrhl PE a RŠ.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO ověřovatele schválilo.
Usnesení č. 02/06/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje za ověřovatele
zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 06/2017 Mgr.
Petra Eckla a Radka Šlese.
Hlasování:
6 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:
Veřejná zakázka „Rider“
(Usnesení č. 03/05/2017)
Veřejná zakázka byla realizována.
Dne 14. 09. 2017 bylo zájemcům
rozesláno
Oznámení
o
výběru
dodavatele a následně dne 15. 09. 2017
zaslána objednávka společnosti HITL,
s.r.o. Rider byl dodán 25. 09. 2017.
S ohledem na skutečnost, že na pořízení
techniky byl obci poskytnut finanční
dar ve výši 62.000,– Kč od sdružení
obcí ENERGOREGION 2020, byla
vyhotovena a podepsána darovací
smlouva.
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
(Usnesení č. 04/05/2017)
Dne 14. 09. 2017 byl odeslán
právnímu zástupci žadatele dopis
se stanoviskem obce k Výzvě ze dne
01. 09. 2017 s návrhem na smírné řešení
celé záležitosti. Bohužel do dnešního
dne jsme neobdrželi odpověď.
Co se týká vytipování místa, kde by
mohla stát v obci nová požární zbrojnice,
byla provedena prověrka vhodných
lokalit ve spolupráci se zpracovatelem
územního plánu.
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.
říjen - prosinec

Pacht obecních pozemků
(Usnesení č. 07/05/2017 a č.
08/05/2017)
Byla provedena kontrola evidence
obecních pozemků a na jejím základě
vyhotoveny a podepsány dodatky
k pachtovním smlouvám. Výměra
propachtovaných pozemků a výše
pachtovného činí u pachtýře Ing. Zdeňka
Formana 6,3044 ha (doposud 5,9190
ha) a 22.066,– Kč (doposud 20.717,–
Kč). U pachtýře AGROSPOL spol. s r.o.
24,1934 ha (25,2854 ha) a 84.677,– Kč
(88.489,– 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
(realizované akce, Oprava OB,
KD – klubovna)
Starosta uvedl zprávu za období od
14. 09. 2017 do 08. 11. 2017:
Účast na jednáních
24. 10. 2017, Metodický den,
Agenda
veřejného
opatrovnictví
a Právní ochrany dětí, JMK, Brno
Výkon
agendy
veřejného
opatrovnictví, zpracování standardů
kvality sociálně právní ochrany dětí.
01. 11. 2017, MESOH, Vedrovice
Jednání ohledně dalšího postupu
ohledně zavedení MESOH – Motivačního
a evidenčního systému pro odpadové
hospodářství, Mojeodpadky.cz (Kryštof
Bambušek) a SUEZ Využití zdrojů, a.s.
01. 11. 2017, Kompletní řešení
GDPR pro obce, Organizační kancelář
Znojmo, Znojmo
Školení a nabídka řešení GDPR –
Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů.
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 „Oprava MŠ“
Stavba „Oprava MŠ“ byla definitivně
dokončena ve dnech 26. a 27. 10. 2017
kdy byla dodána a realizována bezpečná
multifunkční hrací plocha s povrchem
SmartSoft.
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.
říjen - prosinec

Veřejná zakázka „Oprava OB“
V průběhu měsíců srpna až
října 2017 prováděla společnost Miloš
Ryšavý, stavební a obchodní firma,
s.r.o. stavební práce na opravě objektu
obecních bytů, v souladu s projektem,
který vypracoval Ing. Jiří Hnízdil.
K dnešnímu dni byly dokončeny téměř
veškeré práce a dne 13. 11. 2017 by mělo
dojít k předání a převzetí díla.
Co se týká vlastní stavby a nákladů
na ni, tak nejdříve byly prováděny
práce, spočívající ve venkovních
úpravách a vybudování zpevněných
ploch. Nad rámec projektu, po dohodě
s projektantem a stavebním dozorem,
byly vybourány všechny stávající
chodníky, provedena tepelná izolace
na sklepní zdivo z venkovní strany
a vybudovány nové schody ze zámkové
dlažby. Následně při práci v exteriéru
bylo nutné navíc provést opravu
komínových těles, změna kvality střešní
krytiny a realizováno větší množství
klempířských prvků. V interiéru byly
realizovány jak vícepráce tak méněpráce,
byly vybourány a demontovány dřevěné
podlahy a nahrazeny dlažbou v šatně
u koupeny a WC, opravena chodba do
sklepa a provedeny podstatné úpravy
ústředního vytápění a vnitřní kanalizace,
tmelení a broušení parket. Méněpráce
spočívají zejména v tom, že nebyly
realizovány nové rozvody ústředního
vytápění v bytě č. 2 a otlučení omítek
v plném rozsahu. Nad rámec stavby
budou provedeny práce týkající se bytu
č. 2 spočívající v zateplení a celkové
opravě atiky a vikýře, zateplení stropu
šikminy a zateplení a vybudování
podlahy půdního prostoru, sloužícího
jako sušárna.
Zatím byly vyčísleny vícepráce ve výši
cca 390 tis. Kč včetně DPH a méněpráce
ve výši cca 90 tis. Kč včetně DPH, což
představuje navýšení o 300 tis. Kč tedy
cca o 17,5 % nabídkové ceny a podle
usnesení ZO může o rozšíření díla nad
sjednaný rámec rozhodnout starosta.
Bude vyhotoven dodatek smlouvy o dílo,
který bude reflektovat uvedené vícepráce
a méněpráce.
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 „KD – klubovna“
Na základě usnesení ZO č. 16
a 17/05/2017 byla dne 02. 10. 2017
podepsána Smlouva o dílo se společností
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma,
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s.r.o. Nad rámec původního rozpočtu
bude realizována výměna dvou vnitřních
dveří včetně zárubní, výměna křídel
dvou vstupních dveří a provedeny nové
rozvody vody.
Byl posouzen stav elektroinstalace
v místnostech, kdy vlastní rozvody
byly ve špatném stavu, proto starosta
rozhodl
o
celkové
rekonstrukci
elektroinstalace, včetně výměny svítidel,
vypínačů a zásuvek. Na základě nabídky
a vystavené objednávky provede práce
společnost ELEKTROMONTÁŽE ŠVÉDA
s.r.o. za částku 46.000,– Kč včetně
DPH. V ceně není propojení rozvodů
v klubovně a doplnění jištění v rozvaděči.
Bez realizace nové elektroinstalace by
rekonstrukce klubovna nebyla vhodná.
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 – Vyúčtování
dotace JMK
V souladu se Smlouvou o poskytnutí
dotace z rozpočtu JMK ze dne
07. 05. 2013, ohledně realizace projektu
Splašková
kanalizace
JezeřanyMaršovice, byla dne 17. 10. 2017 na
JMK předložena Závěrečná zpráva
a Finanční vyúčtování dotace. Protože
JMK neuznává všechny uznatelné
náklady jako SFŽP (např. nelze dotaci
použít na projektovou dokumentaci
a inženýrskou činnost), bylo nutné
se v závěrečném vyhodnocení s tímto
vypořádat. Původně předpokládaná výše
dotace od JMK (podle ZVA), která měla
být 2.002.486, 51 Kč musela být snížena
na 1.907.649,81 Kč. JMK poskytl obci
částku 3.665.000,– Kč, proto obec vrátila
dne 16. 10. 2017 částku 1.757.350,19
Kč, což bylo cca o 95.000,– Kč více než
předpokládal rozpočet obce pro rok
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.
Odkanalizování Pérka
Ve věci realizace akce Odkanalizování
Pérka bylo dne 07. 08. 2017 vydáno
stavebním úřadem Územní rozhodnutí
č. 125/17 o umístění stavby „Obec
Jezeřany-Maršovice, rozšíření splaškové
kanalizace – lokalita „Pérka“ a Místní
komunikace – lokalita „Pérka“, JezeřanyMaršovice.
Dalším krokem je vypracování
projektové dokumentace pro stavební
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

povolení a inženýrskou činnost
k vyřízení vodoprávního povolení
pro rozšíření kanalizace a stavebního
povolení pro objekt místní komunikace.
Protože projektovou dokumentaci pro
územní řízení zpracovala VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize
Znojmo, předložila tato společnost obci
nabídku na zajištění výše uvedeného.
Nabídka, kterou společnost zaslala, činí
částku 80.000,– Kč bez DPH.
Před
hlasováním
byla
ZO
a přítomným občanům dána možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO vypracování projektu
schválilo.
Usnesení č. 03/06/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje ve věci akce
„Odkanalizování Pérka“ vypracování
projektové
dokumentace
pro
stavební povolení včetně inženýrské
činnosti
pro
stavební
povolení
společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo, za
cenu 80.000,– Kč bez DPH.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Pasport místních komunikací
Obec obdržela orientační nabídku
od společnosti ENVIPARTNER, s.r.o.
na zpracování Pasportu místních
komunikací a dopravního značení obce.
Minimální rozsah, který by byl ještě
s dodavatelem upřesněn, zahrnuje délku
místních komunikací I. až III. třídy v km,
počet a celkovou délku mostů na nich
v km a objem finančních prostředků
vynaložených na jejich výstavbu
a zvlášť na jejich údržbu. V rámci
zpracování pasportu bude každý liniový
prvek zaznamenán GPS přístrojem
pro polohové určení a zaznamenány
vlastnosti jednotlivých prvků místních
komunikací včetně pořízení jejich
fotodokumentace, Zpracování a vedení
Pasportu
místních
komunikací
a dopravního značení je dáno ze
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, a vyhláškou č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů. Jednalo by se o vyčlenění cca
35.000,– Kč v rozpočtu obce pro rok
2017 (resp. 2018).
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.
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Technická poznámka:
V 18:35 hod. se dostavil JS, počet
přítomných členů ZO je 7.
Nadstandard dopravní obslužnosti IDS JMK na rok 2018
Již několik let obec přispívá na
nadstandard dopravní obslužnosti
IDS JMK, za vedení vybraných spojů
linky 446 v trase Jezeřany-Maršovice –
Loděnice a zpět. Společnost KORDIS
JMK jako koordinátor IDS JMK vyčíslil
výši tohoto nadstandardu pro rok 2018
na 25.337,– Kč. Uvedený nadstandard
zajišťuje zejména dopravu žáků
navštěvujících ZŠ v Loděnicích a rovněž
jejich bezpečnost, když jim umožňuje
být doma dříve jak o půl hodiny a nemusí
tak trávit čas pohybem po obci Loděnice.
Před
hlasováním
byla
ZO
a přítomným občanům dána možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly
podány žádné návrhy a ZO nadstandard
schválilo.
Usnesení č. 04/06/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice
schvaluje
financování
systému IDS JMK mezi Obcí JezeřanyMaršovice a Jihomoravským krajem za
účelem zajištění nadstandardu dopravní
obslužnosti IDS JMK na lince 446
(Moravský Krumlov – Loděnice) pro rok
2018 ve výši 25.357,– Kč.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Úhrada autorské odměny za hudební produkce
Dne 16. 10. 2017 proběhlo na
obecním úřadu jednání se zástupci
OSA – Ochranný svaz autorský pro práva
k dílům hudebním, z.s. (dále jen OSA),
kdy na základě jejich zjištění se v obci
v letech 2014 až 2017 uskutečnily akce,
na které nebyla OSA poskytnuta licence
na veřejné provozování hudebních
děl a nebyla OSA uhrazena autorská
odměna. Jedná se o plesy, konané SDH,
TJ a Radou školy a pouť, hody a kácení
máje pořádané Chasou.
S ohledem na skutečnost, že uvedené
akce jsou součástí společenského
a kulturního života v obci a je v zájmu
obce, aby se konaly, je navrhováno,
aby obec uhradila všechny autorské
odměny za uvedené pořadatele, pokud
o to požádají a poskytnou patřičnou
součinnost týkající se informace o konání
jednotlivých akcí. Předpokládaná výše
souhrnné autorské odměny je cca
40.000,– Kč.
ZO a přítomným občanům byla
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dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
úhradu schválilo.
Usnesení č. 05/06/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje úhradu autorské
odměny za hudební produkce konané
na obecních akcích a akcích konaných
společenskými organizacemi, Radou
školy a Chasou, pokud o to požádají
a poskytnou patřičnou součinnost, za
období 2014 až 2017.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Vymáhání dluhu na nájemném
Za nájemcem obecního bytu č.
1 v budově č.p. 144 za období roku
2016 vznikl dluh na nájemném ve
výši 22.390,– Kč. Dne 19. 12. 2016
byla s nájemcem uzavřena Dohoda
o ukončení nájmu bytu a zároveň Uznání
dluhu s tím, že následně bude uzavřen
splátkový kalendář. Dne 16. 01. 2017
byla s nájemcem, není již dlužníkem,
uzavřeno Uznání dluhu a Dohoda
o splátkovém kalendáři. Dlužník při
osobních jednáních ubezpečoval, že
svůj dluh uhradí, ale později již žádnou
splátku neuhradil. Proto mu byl dne
23. 03. 2017 odeslán doporučeně (viz.
Dodejka ze dne 29. 03. 2017) přípis
Zesplatnění dluhu, Výzva k úhradě
dlužné částky. Ani po tomto přípisu
dlužník nereagoval, a proto ve spolupráci
s právníkem byla dne 20. 06. podána
Žaloba s návrhem na vydání platebního
rozkazu o zaplacení částky 22.390,– Kč
s příslušenstvím k Okresnímu soudu
Brno-venkov.
Dne 12. 09. 2017 vydal soud
Usnesení č. 33 C 150/2017-17 a řízení
zastavil, protože vůči žalovanému bylo
dne 20. 02. 2017 zahájeno insolvenční
řízení a dne 12. 04. 2017 mu byl povoleno
oddlužení. Protože o této skutečnosti
obec nevěděla, nepřihlásila svoji
pohledávku do insolvenčního řízení.
Dle našeho názoru dlužník zapomněl
pravdivě a úplně předložit soudu seznam
svých závazků, protože v rámci svého
návrhu na povolení oddlužení neuvedl
v seznamu závazků závazek vůči obci,
o kterém věděl a vědět musel, když
v lednu podepisoval uznání dluhu. Je
zde možnost u soudu namítat nepoctivý
záměr dlužníka a požádat soud o zrušení
oddlužení právě s odůvodněním, že
dlužník v návrhu na oddlužení neuvedl
kompletní seznam svých závazků. Pokud
by oddlužení bylo soudem zrušeno,
tak soud nařídí konkurz a bude se
říjen - prosinec

moci do majetkové podstaty zahrnout
i pohledávka obce.
Je ovšem na zvážení, jestli tuto
dlouhou právní bitvu má význam
svádět, protože v insolvenčním řízení
jsou přihlášeny pohledávky za cca
500.000,– Kč, takže ve finále by finanční
uspokojení obce s ohledem na objem
závazků dlužníka, bylo jen minimální.
Je na zvážení ZO, zda ve vymáhání
této pohledávky pokračovat nebo
rozhodnout o vzdání se práva
a prominutí dluhu, když dle § 85 písm.
f) obecního zřízení je ZO dále vyhrazeno
rozhodování
o
těchto
právních
jednáních, vzdání se práva a prominutí
dluhu vyššího než 20.000,– Kč.
V diskusi ZO věc projednalo a dohodlo
se, že obec bude dále usilovat o vymáhání
této pohledávky s tím, že se obec bude
snažit přihlásit do insolvenčního řízení.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy
na usnesení.
Ad. 04: Žádost občanů a organizací
a) Vlasta Dečová, Žádost o odkoupení obecního pozemku (část p.č. 2/4
v k.ú. Jezeřany)
Žadatelka podala žádost o odkoupení
obecního pozemku. Jedná se o část
pozemku p.č. 2/4 v k.ú. Jezeřany, cca
150 m2, za účelem okrasné výsadby
a vjezdu do dvora. Je třeba zvážit, zda
obec upřednostní prodej pozemku před
současným stavem.
Před
hlasováním
byla
ZO
a přítomným občanům dána možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO záměr schválilo.
Usnesení č. 06/06/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje záměr obce prodat
nemovitý majetek, část pozemku p.č.
2/4, ostatní plocha, o výměře cca 150
m2, v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti,
stavba s označením 11010-065410
RVDSL1731_M_B_OLBR29-OLB1HR_OK, (komunikační zařízení
umístěné na pozemku p.č. ST. 20
v k.ú. Jezeřany)
Dne
05.
04.
2017
obec
souhlasila s vybudováním nového
telekomunikačního rozvaděče DSLAM
na pozemku p.č. st. 20 v k.ú. Jezeřany
(před vjezdem do dvora KD, kde
říjen - prosinec

už telekomunikační rozvaděč stál
v minulosti). Nyní obec obdržela
návrh Smlouvy o budoucí smlouvě
o
zřízení
služebnosti
umístění
telekomunikačního
rozvaděče.
Vybudování nového telekomunikačního
rozvaděče je předpokladem zkvalitnění
telekomunikačních služeb.
Před
hlasováním
byla
ZO
a přítomným občanům dána možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO smlouvu schválilo.
Usnesení č. 07/06/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti umístění
komunikačního
zařízení
veřejné
komunikační sítě (telekomunikační
rozvaděč) mezi Obcí Jezeřany-Maršovice
a společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., jejímž předmětem je
realizace stavby pod označením „11010065410
RVDSL1731_M_B_OLBR29OLBR1HR_OK“ na pozemku p.č. st. 20
v k.ú. Jezeřany.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
c) Diecézní charita Brno, Oblastní
charita Znojmo, Poděkování a žádost o finanční podporu
Oblastní charita Znojmo požádala
v roce 2015 o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce na rok 2016 na její
činnost a obec jí poskytla dotaci ve výši
3.000,– Kč. Dne 31. 10. 2017 obdržela
obec Poděkování se žádostí o podporu
(dar) i v tomto roce. Částka 3.000,–
Kč byla pro Oblastní charitu Znojmo
vyčleněna i v rozpočtu obce pro letošní
rok a bylo by ji možno poskytnout
jako dar za pomoc a službu potřebným
občanům.
Před
hlasováním
byla
ZO
a přítomným občanům dána možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO dar schválilo.
Usnesení č. 08/06/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje finanční dar ve výši
3.000,– Kč pro Oblastní charitu Znojmo,
za pomoc a službu potřebným občanům.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 5: Nakládání s majetkem
a) stanovení aktuální ceny obecních
pozemků za účelem pronájmu
a prodeje
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Obec na svém minulém zasedání
vyslovila souhlas s prodejem, resp.
pronájmem obecního majetku. Za
účelem stanovení kupní ceny, resp. ceny
za pronájem, tak aby ZO postupovalo
v souladu s ustanoveními obecního
zřízení a obec nakládala se svým
majetkem s péčí řádného hospodáře,
byl vypracován znalecký posudek.
Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo
6848-179/2017 vypracoval znalec Ing.
Antonín Faltýnek.
S přihlédnutím k předloženému
znaleckému
posudku
a
dalším
nákladům, které obec vynakládá na
realizaci uvedeného prodeje či pronájmu
je ZO navrhováno, aby kupní cena
pozemků určených ke komerčním
účelům byla 600,– Kč za m2, kupní cena
za pozemky určených pro stavbu garáží
450,– Kč za m2 a nájemné za ostatní
plochy 4,– Kč za m2 a rok.
Zároveň byl od znalce vyžádám
znalecký posudek na cenu nájmu
obecních bytů, kdy znalec doporučuje
cenu 60,– Kč za m2 a měsíc, což pro byt
č. 1 je 7.560,– Kč a bude potřeba cenu
nájmu za obecní byty upravit a realizovat
nabídkové řízení a byt pronajmout.
Před
hlasováním
byla
ZO
a přítomným občanům dána možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO ceny schválilo.
Usnesení č. 09/06/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje stanovení kupní
ceny a nájemného pro prodej a pronájem
obecních pozemků, realizovaných dle
záměrů schválených do konce roku 2017,
pro pozemky určené ke komerčním
účelům 600,– Kč za m2, pro pozemky
určené pro stavbu garáží 450,– Kč za
m2, nájemné za ostatní plochy 4,– Kč za
m2 a rok a nájemné bytů 60,– Kč za m2
a měsíc.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) stanovisko k prodeji části pozemku
p.č. 2/4 v k.ú. Jezeřany
Záměr obce prodat uvedenou část
pozemku byl řádně schválen usnesením
ZO č. 06/05/2017 ze dne 13. 09. 2017
a vyvěšen na úřední desce ve dnech
13. 10. 2017 až 08. 11. 2017. Žádní další
zájemci se nevyjádřili ani nepředložili
svoje nabídky. Prodej bude možno
realizovat dle schváleného záměru.
Může být vyhotoven geometrický plán,
znalecký posudek a návrh kupní smlouvy.
Kupní cenu stanoví ZO s přihlédnutím ke
znaleckému posudku. Veškeré náklady
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

uhradí kupující. Prodejem pozemku
bude realizován záměr obce.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
V diskusi bylo zmíněno, že je potřeba
zjistit k jakým účelům budou pozemky
využity a podle toho upravit kupní cenu.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy
na usnesení. ZO se dohodlo, že o dalších
náležitostech prodeje bude ZO jednat na
příštím zasedání ZO.
Ad. 6: Smlouvy o vkladu majetku
do hospodaření Zájmového sdružení
obcí Vodovody a kanalizace
Znojemsko
a) vodovodu a splaškové kanalizace
stavby „Obec Jezeřany-Maršovice,
projekční práce IS – II. etapa“,
b) splaškové kanalizace stavby „Jezeřany-Maršovice – zástavba RD“
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 schválilo na svém zasedání dne
13. 09. 2017 usnesení č. 14/05/2017
Smlouvu o vkladu majetku, ve které
byly uvedeny obě stavby. Po dohodě se
Svazkem byly vypracovány dvě smlouvy
(na každou stavbu zvlášť, včetně příloh
o ceně převáděného majetku a oprávek,
které jsou předkládány ZO ke schválení.
Schválením předložených smluv budou
všechny objektu vodovodu a splaškové
kanalizace převedeny do hospodaření
Svazku.
Před
hlasováním
byla
ZO
a přítomným občanům dána možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO smlouvy schválilo.
Usnesení č. 10/06/2017
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 stavebních objektů
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

vodovod a splašková kanalizace stavby
„Obec Jezeřany-Maršovice, projekční
práce IS – II. etapa“, do hospodaření
Svazku.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 11/06/2017
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
„Jezeřany-Maršovice – zástavba RD“, do
hospodaření Svazku.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 7: Územní plán
Jezeřany-Maršovice
a) Vít Badin, Námitka k návrhu územního plánu,
b) Petr Novotný, Žádost o změnu
územního plánu (pozemek p.č.
1228/67 v k.ú. Jezeřany),
c) Stanovisko pořizovatele k požadavkům občanů podaných na základě
oznámení o zahájení projednávání
návrhu ÚP Jezeřany-Maršovice
Veřejnou vyhláškou Oznámení
o zahájení projednávání návrhu
územního plánu Jezeřany-Maršovice
ze dne 26. 07. 2017, bylo oznámeno
vystavení návrhu územního plánu, do
kterého bylo možno nahlédnout po dobu
45 dnů po vyvěšení. Ve lhůtě 30 dnů od
doručení této veřejné vyhlášky mohl
každý uplatnit písemné připomínky.
Ve stanovené lhůtě podal pan Vít
Badin námitku k návrhu územního plánu
a to ohledně vyřazení jeho pozemku
p.č. 1216/188 v k.ú. Jezeřany z plochy
určené pro zástavbu a žádá o ponechání
pozemku v zastavitelném území.
Žádost o změnu územního plánu
předložil pan Petr Novotný, který žádá
změnit parcelu p.č. 1228/67 v k.ú.
Maršovice z orné půdy na stavební
parcelu. Svoji žádost následně doplnil
architektonickou studií s názvem
Kulturně
společenské
centrum
„Stodola“.
Dne 02. 10. 2017 vypracoval
a následně předal obci MěÚ Moravský
Krumlov, Odbor výstavby a územního
plánování, jako úřad územního plánování
Stanovisko pořizovatele k požadavkům
občanů podaných na základě oznámení
o zahájení projednávání návrhu ÚP
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Jezeřany-Maršovice pro zastupitelstvo
obce, které je předloženo ZO. Zároveň
k těmto požadavkům si obec vyžádala
stanovisko zpracovatele ÚP. Z těchto
stanovisek vyplývá doporučení těmto
požadavkům nevyhovět, když
- pozemek p.č. 1216/188 je dle současně platného ÚP součástí zastavitelné plochy pro bydlení, která je však
v návrhu nového ÚP vypuštěna. Jedná se o to, že tato lokalita je špatně
obslužitelná a řešení neekonomické.
ZO rozhodlo, že rozvoj obce bude
pokračovat v jiných lokalitách a byly
navrženy jiné zastavitelné plochy,
- pozemek p.č. 1228/67 nenavazuje
na zastavěné území. Jedná o ornou
půdu třídy ochrany II., kdy u takové
změny, by bylo nutno prokázat veřejný zájem, protože by se jednalo o další zábor ZPF (zemědělského půdního
fondu) a pozemek se rovněž nachází
v ochranném pásmu lesa. Výstavba
v této lokalitě by narušovala krajinný
ráz.
Dále by oba návrhy vyvolaly
opakované společné jednání, což by
prodloužilo dobu pořízení ÚP a zvýšilo
výdaje pro obec za vícepráce. Došlo
by k novému projednání a zejména
ze strany KrÚ JMK jako dotčeného
orgánu, by mohl být vznesen požadavek
na posouzení vlivu záměru na životní
prostředí, popř. z výše uvedených
důvodů, by mohlo, popř. s velkou
pravděpodobností došlo k vyloučení
takových návrhů. Vlastníci pozemků na
svoje požadavky nemají právní nárok
a o rozvoji obce rozhoduje ZO.
Před
hlasováním
byla
ZO
a přítomným občanům dána možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO neschválilo zahrnutí
záměrů do ÚP a schválilo projednaný
návrh.
Usnesení č. 12/06/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice neschvaluje zahrnutí záměru
pana Víta Badina, Jezeřany-Maršovice
232, do návrhu Územního plánu
Jezeřany-Maršovice.
Hlasování:
6 (RS,RP,BS,PS,JS,SH) pro – 0 proti –
1 (PE) se zdržel
Usnesení č. 13/06/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice neschvaluje zahrnutí záměru
pana Petra Novotného, JezeřanyMaršovice 191, do návrhu Územního
plánu Jezeřany-Maršovice.
říjen - prosinec

Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 14/06/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje projednaný Návrh
územního plánu Jezeřany-Maršovice.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 8: Smlouva o poskytnutí
účelového finančního prostředku
Městu Moravský Krumlov za účelem
spolufinancování sociálních služeb
v roce 2017
O
problematice
poskytování
podpory sociálních služeb ZO jednalo
na zasedání ZO dne 21. 06. 2017
a přijalo usnesení č. 18/03/2017,
kterým schválilo 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. Nyní je ZO
předkládán návrh Smlouvy o poskytnutí
účelového
finančního
příspěvku
mezi
Obcí
Jezeřany-Maršovice
a Městem Moravský Krumlov, jejímž
předmětem je poskytnutí podílu obce
na spolufinancování sociálních služeb
ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností pro rok 2017 ve výši
9.100,– Kč. Uvedená smlouva zabezpečí
spolufinancování sociálních služeb
ve správním obvodu Města Moravský
Krumlov, kam patří i naše obec.
Před
hlasováním
byla
ZO
a přítomným občanům dána možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO smlouvu schválilo.
Usnesení č. 15/06/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice
schvaluje
Smlouvu
o poskytnutí účelového finančního
příspěvku mezi Obcí Jezeřany-Maršovice
a Městem Moravský Krumlov, jejímž
předmětem je poskytnutí podílu obce
na spolufinancování sociálních služeb
ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností pro rok 2017 ve výši 9.100,–
Kč.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 9: Program zodpovědného
nakládání s odpady
ZO na svém zasedání dne 21. 06. 2017
přijalo usnesení č. 05/05/2017 kterým
schválilo a pověřilo starostu, aby učinil
potřebné kroky k zavedení Programu
říjen - prosinec

zodpovědného nakládání s odpady
obce, do 30. 10. 2017. Na základě
jednání se společností ISNO IT s.r.o.,
Uherčice (MOJE ODPADKY) a potřebě
učinit potřebné kroky, byla uzavřena
dne 26. 09. 2017 s panem Kryštofem
Bambuškem Smlouva o zavedení,
provozování a koordinaci Motivačního
a evidenčního systému pro odpadové
hospodářství (dále jen „MESOH“), jejímž
předmětem smlouvy je služba spočívající
v zavedení, v pronájmu a provozování
aplikací a modulů potřebných pro
evidenci nádob a pro evidenci obsloužení
nádob, dále pak nastavení motivačních
kritérii pro efektivní třídění odpadů
jakožto i pro snižování jejich produkce
a s tím spojenou koordinaci zaváděných
změn. Zároveň se smlouvou jsou ZO
předkládána Pravidla k MESOH, včetně
příloh, která upravují zapojení MESOH
v obci.
Cílem zavedením tohoto systému
je snížit produkci směsného odpadu
a zvýšit podíl separace, dát občanům
možnost ovlivnit ekologickým přístupem
k nakládání s odpady výši svého poplatku
a učinit tak systém nakládání s odpady
spravedlivější a motivačnější.
Před
hlasováním
byla
ZO
a přítomným občanům dána možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO smlouvu a pravidla
schválilo.
Usnesení č. 16/06/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje Smlouvu o zavedení,
provozování a koordinaci Motivačního
a evidenčního systému pro odpadové
hospodářství (dále jen „MESOH“) mezi
Obcí Jezeřany-Maršovice a panem
Kryštofem Bambuškem, Doubí 3, 644
00 Brno, jejímž předmětem smlouvy
je služba spočívající v zavedení,
v pronájmu a provozování aplikací
a modulů potřebných pro evidenci
nádob a pro evidenci obsloužení nádob,
dále pak nastavení motivačních kritérii
pro efektivní třídění odpadů jakožto
i pro snižování jejich produkce a s tím
spojenou koordinaci zaváděných změn.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 17/06/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice
schvaluje
Pravidla
k Motivačnímu a evidenčnímu systému
pro odpadové hospodářství (dále jen
„MESOH“) v obci Jezeřany-Maršovice č.
1/2017, včetně Příloh 1 až 8.
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Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 10: Inventarizace majetku
a závazků obce za rok 2017
Je potřeba provést inventarizace
majetku a závazků obce za rok 2017
a to v souladu se zákonem o účetnictví,
prováděcí vyhlášky o inventarizaci
majetku a závazků a směrnicí obce
pro provedení inventarizace majetku.
Inventarizace
bude
provedena
členy zastupitelstva obce ve složení
jednotlivých inventarizačních komisí
a v termínech stanovených na základě
Příkazu k provedení inventarizace v roce
2017 a Plánu inventarizace na rok 2017.
Před
hlasováním
byla
ZO
a přítomným občanům dána možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO vzalo příkaz a plán na
vědomí.
Usnesení č. 18/06/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice bere na vědomí Příkaz
k provedení inventarizace v roce 2017
a Plán inventarizace na rok 2017, s tím
že v souladu s těmito dokumenty bude
provedena
inventarizace
majetku
a závazků obce za rok 2017.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 11: Finanční hospodaření obce
a) návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2019-2020
Střednědobý výhled rozpočtu je
pomocným nástrojem obce sloužícím
pro střednědobé finanční plánování
rozvoje jeho hospodářství. Je sestaven
se na základě uzavřených smluvních
vztahů a přijatých závazků na dobu 2
let následujících po roce, na který se
sestavuje roční rozpočet, tedy pro období
2019 až 2020. Návrh střednědobého
výhledu rozpočtu obce na období
2019-2020 bude zveřejněn ve dnech
13. 11. 2017 až 13. 12. 2017 na úřední
desce.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO vzalo
návrh výhledu na vědomí.
b) návrh rozpočtu obce pro rok 2018
Návrh rozpočtu obce pro rok 2018
vychází a navazuje na rozpočtový
výhled obce na období 2018-2019, za
předpokladu schválení státního rozpočtu
pro rok 2018 a v podrobnostech
pak z realizovaných příjmů a výdajů
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

letošního rozpočtu a předpokladu jejich
naplnění.
Rozpočet obce je navržen jako
schodkový, protože jeho příjmy jsou nižší
jak výdaje a schodek je kryt přebytkem
minulých let. Příjmy jsou rozpočtovány
ve výši 11.251.600,– Kč a výdaje ve výši
11.429.600,– Kč. Financování je plusové
ve výši 178.000,– Kč.
Návrh rozpočtu obce vytváří
předpoklady pro zajištění základního
chodu obce a možností realizovat
největší akci, kterou bude oprava budovy
ZŠ.
Návrh rozpočtu obce pro rok 2018,
včetně důvodové zprávy, bude zveřejněn
ve dnech 13. 11. 2017 až 13. 12. 2017
na úřední desce a připomínky k návrhu
rozpočtu mohou občané uplatnit
písemně, ve lhůtě stanovené do
06. 12. 2017, nebo ústně na zasedání
zastupitelstva obce, které se uskuteční
dne 13. 12. 2017.
V rámci projednávaného návrhu
rozpočtu obce pro rok 2018 je ZO
předložen rovněž Návrh rozpočtu na rok
2018 a střednědobého výhledu rozpočtu
na období 2019-2020, příspěvkové
organizace obce Základní škola
a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice,
okres Znojmo, příspěvková organizace,
který škola zveřejnila od 26. 10. 2017.
Spolu s Návrhem byla předložena
Žádost o navýšení rozpočtu příspěvkové
organizace obce Základní škola
a Mateřská škola, Jezeřany-Maršovice,
okres Znojmo, příspěvková organizace.
Předpokládaná
výše
příspěvku
zřizovatele by byla 1.000.000,– Kč.
Zároveň ředitelka školy seznámila
ZO se Soupisem zařízení a rozpočtem
na projekt „Školní jídelna“ (ZO bylo
informováno na svém zasedání
21. 06. 2017), týkající se navýšení
kapacity školní jídelny a vybavení školní
kuchyně novým zařízením přesahující
částku 0,5 mil. Kč.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko. ZO
vyslovilo souhlas s tím, aby byl příspěvek
škole navýšen na 1,5 mil. Kč již v návrhu
rozpočtu obce. Žádné další stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO vzalo návrh rozpočtu
na vědomí.
c) rozpočtová opatření č. 10//2017, č.
11/2017 a č. 12/2017
Rozpočtová opatření upravují příjmy
a výdaje rozpočtu pro rok 2017, které
provedl starosta ke dni 15. 09. 2017 (RO
č. 10/2017) a ke dni 16. 10. 2017 (RO č.
11/2017) a příjmy a výdaje projednané
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

a schválené na tomto zasedání ZO (RO
č. 12/2017).
RO č. 10/2017 v příjmech upravuje
navýšení výběru daně z nemovitostí,
dotace VPP, vrácení přeplatku plynu
VÚB a vyřízení reklamace mobilního
telefonu. Ve výdajích se jedná o náklady
v KD, nákup spotřebního materiálu,
spotřeba plynu, změna jističe. Jako
každý měsíc rozúčtování dotace VPP,
vratka dotace na splaškovou kanalizaci
JMK a dorovnání ceny za rider.
RO č. 11/2017 obdobně jako
v předchozích případech přijetí a výdej
dotace na VPP i přijetí a výdej dotace
na volby do PS ČR (cestovné, stravné,
materiál, refundace). V příjmech se
dále jedná ještě o vrácení přeplatku
za vodné ZŠ, ve výdajích navýšení
výdajů za projekt „Pérka“ (např. úhrada
správního poplatku ve výši 20.000,–
Kč), nevyčerpané výdaje na dohody na
provedení práce (- 50.000,– Kč) a jejich
převod na platy sezónních zaměstnanců
(10.000,– Kč) a vyčištění strouhy
k transformátoru a další náklady na její
čištění v obci (40.000,– Kč). Účast na
školení GDPR.
RO č. 12/2017 upravuje příjmy
a výdaje dle skutečného plnění, zejména
opětovné navýšení daně z nemovitostí
a příjmu za tříděný odpad od společnosti
EKOKOM. Snížení příjmů zejména
v bytovém, ale i nebytovém hospodářství
(prominutí nájmu, oprava bytu).
Ve výdajích se jedná zejména
o snížení nákladů na akce, a to jak
snížení nákladů na opravy (Oprava
MŠ, místních komunikací), zrušení
rezerv a popř. nerealizování některých
drobných oprav. Naopak navýšení
výdajů v souvislosti s rekonstrukcí KD
(KD – klubovna) a dalších výdajů, které
ZO schválilo (úhrada poplatků OSA,
pasport MK, apod.). Nevyčerpané výdaje
(cca 600.000,– Kč) sníží výši zapojení
přebytku hospodaření za rok 2016 do
rozpočtu.
Usnesení č. 19/06/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice
schvaluje
Rozpočtové
opatření č. 10/2017, které provedl
starosta ke dni 15. 09. 2017.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 20/06/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice
schvaluje
Rozpočtové
opatření č. 11/2017, které provedl
starosta ke dni 16. 10. 2017.
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Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 21/06/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice
schvaluje
Rozpočtové
opatření č. 12/2017.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 12: Diskuse
V diskusi nikdo nevystoupil.
Ad. 13: Ukončení
Starosta uvedl, že další zasedání
ZO se bude konat dne 13. 12. 2017,
poděkoval členům ZO a přítomným
občanům za účast a ukončil zasedání
v 21:40 hod.
Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Petr Eckl v.r.
Radek Šles v.r.
ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 07/2017
konaného dne 13. 12. 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 05. 12. 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 8
členů ZO. Omluven je RS z pracovních
důvodů.
Použité iniciály členů ZO:
Mgr. Petr Eckl (PE), Mgr. Svatava
Hájková (SH), Milan Hamala (MH),
Radek Podhrázký (RP), Mgr. Bohuslav
Slavík (BS), Ing. Jan Slavík (JS), Ing.
Petr Slavík (starosta), Radek Šles (RŠ),
Miroslav Ulreich (MU).
říjen - prosinec

Ad. 01: Zahájení (program, určení
zapisovatele a ověřovatelů, námitky
proti zápisu)
Starosta seznámil ZO s programem
zasedání ZO a uvedl, že v programu
zveřejněném v Informaci byl chybně
(navíc) uveden bod 14. Program
zodpovědného nakládání s odpady,
který bude nahrazen body následujícími.
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 program schválilo.
Usnesení č. 01/07/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje následující program
zasedání Zastupitelstva obce JezeřanyMaršovice č. 07/2017
1. Zahájení (program, určení zapisovatele a ověřovatelů, námitky proti
zápisu)
2. Kontrola plnění usnesení z minulých
zasedání zastupitelstva obce
3. Zpráva o činnosti
4. Prodej pozemku p.č. 1190/58
v k.ú. Jezeřany (část pozemku p.č.
1190/15)
5. Stanovisko k prodeji části pozemku
p.č. 2/4 v k.ú. Jezeřany (Záměr ze
dne 13. 10. 2017)
6. Stanovisko k prodeji části pozemku
p.č. 2/4 v k.ú. Jezeřany (Záměr ze
dne 27. 11. 2017)
7. Smlouva o zřízení věcného břemene
s GasNet, s.r.o. (stavba STL plynovodní přípojky pro RD č.p. 319)
8. Smlouva o bezúplatném převodu majetku (párty stan) mezi DSO Moravskokrumlovsko a obcí
9. Veřejná zakázka „Oprava ZŠ“
10. Odpadové hospodářství
11. Pohřebnictví (řád a ceník veřejného
pohřebiště)
12. Rozpočet obce pro rok 2018
13. Střednědobý výhled rozpočtu obce
na období 2019-2020
14. Rozpočtová opatření č. 13/2017
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 16. 11. 2017 do 04. 12. 2017.
Členové ZO neměli vůči zápisu žádné
námitky.
Starosta jako zapisovatele určil BS
a jako ověřovatele navrhl SH a MH.
Před hlasováním byla dána možnost
členům ZO a přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
říjen - prosinec

sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO ověřovatele schválilo.
Usnesení č. 02/07/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje za ověřovatele
zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce
Jezeřany-Maršovice č. 07/2017 Mgr.
Svatavu Hájkovou a Milana Hamalu.
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:
Projekt „Odkanalizování Pérka“
(Usnesení č. 03/06/2017)
Objednávka
byla
vyhotovena
a odeslána dne 27. 11. 2017
s předpokládaným termínem dokončení
projektu do 30. 06. 2018. Cena
projektové dokumentace pro územní
řízení činila celkem 72.600,– Kč včetně
DPH, na správních poplatcích zaplatila
obec 30.000,– 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.
Autorská odměna (OSA)
(Usnesení č. 05/06/2017)
Do 27. 11. 2017 podal starosta
žádost o úhradu autorské odměny za
neuhrazené akce v období 2014 až
2017 SDH, TJ, Rada školy a Chasa. Dne
29. 11. 2017 bylo vypracováno celkem 24
žádostí o svolení provozování hudebních
děl a odeslány na e-mail zástupce OSA
a dne 11. 12. 2017 podepsána licenční
smlouva a obec uhradila částku 30.279,–
Kč. Za akce, které v uvedeném období
pořádala obec, byla již dne 14. 11. 2017
uhrazena autorská odměna ve výši
3.183,– 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.
Smlouvy o vkladu majetku
(Usnesení č. 10/06/2017 a č.
11/06/2017)
Vklad majetku, resp. podepsání
smluv nebylo doposud realizováno
s ohledem na skutečnost, že svazek
požadoval provedení kontroly stavu
splaškové kanalizace (I. etapy), která
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byla vybudována v roce 2007. Na náklady
obce byl provozovatelem, ve dnech
20. a 21. 11. 2017, proveden proplach
kanalizace a realizovány kamerové
zkoušky. Z jejich výsledků je zřejmé, že
jeden úsek kanalizace je ve značném
protispádu a bude muset být provedena
jeho oprava. Další postup bude proveden
po dohodě s provozovatelem a svazkem.
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 Jezeřany-Maršovice
(Usnesení č. 12/06/2017 a č.
14/06/2017)
Sdělení o schválení projednaného
Návrhu územního plánu JezeřanyMaršovice bylo dne 14. 11. 2017
odesláno datovou schránkou na stavební
úřad a téhož dne bylo Oznámení
o neschválení zahrnutí záměru žadatelů
do územního plánu vloženo do poštovní
schránky.
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.
Financování sociálních služeb
(Usnesení č. 15/06/2017)
Smlouva byla podepsána dne 14. 11.
resp. 30. 11. 2017 a částka ve výši
9.100,– Kč uhrazena dne 04. 12. 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.
Ad 03. Zpráva o činnosti
Starosta uvedl zprávu za období od
09. 11. 2017 do 13. 12. 2017:
Účast na jednáních
21. 11. 2017, vzdělávací program
„Zastupitel v kurzu“, prezenční
seminář Dotační management, Brno
Prohloubení
znalostí
podávání
žádostí a administrace žádostí o dotaci
z evropských a národních programů.
29. 11. 2017, Pracovní setkání
zastupitelů Moravského Krumlova
a starostů okolních obcí s prezidentem
České republiky, Moravský Krumlov
Setkání s prezidentem ČR na
téma dostavba 5. bloku JE Dukovany,
kulturních památek v majetku obcí
a další aktuální problémy mikroregionu.
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Veřejná zakázka „Oprava OB“
Dne 13. 11. 2017 byl podepsán
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kdy
na základě provedených víceprací
a méněprací byla stanovena nová cena
za dílo ve výši 2.010.979,– Kč včetně
DPH, která je cca o 19 % vyšší než
cena původní. Práce byly provedeny dle
projektu a požadavků objednatele. Dne
27. 11. 2017 byla předána dokončená
stavba a realizováno konečné vyúčtování.
Mimo projekt, s ohledem na špatný
a havarijní stav a dostatek v rozpočtu
vyčleněných finančních prostředků,
byly objednány a následně realizovány
další tři akce, týkající se zejména bytu
v druhém nadzemním podlaží (byt č.
2). Akce „OB, BYT 2NP - zateplení bytu“
spočívající v řešení nevyhovující situace
zateplení bytu č. 2 za cenu 85.557,– Kč
včetně DPH realizovala společnost Miloš
Ryšavý, stavební a obchodní firma,
s.r.o. a akce „OB - výměna rozvaděče“,
spočívající ve výměně rozvaděče pro
obecní byty, za cenu 31.741,– Kč včetně
DPH a akci „OB, BYT 2NP – oprava
elektroinstalace“, spočívající v opravě
části elektroinstalace v havarijním stavu
za cca 25.000,– Kč včetně DPH (byla
realizována teprve tento týden, zatím
bez fakturace), realizovala společnost
ELEKTROMONTÁŽE ŠVÉDA s.r.o.
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 „KD klubovna“
Dne 27. 11. 2017 byl podepsán
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s ohledem
na provedení objednaných dodatečných
stavebních prací za novou cenu stavby ve
výši 244.512,– Kč včetně DPH, která je
cca o 17 % vyšší než cena původní.
Akce „KD – elektro klubovna“,
spočívající v provedení rekonstrukce
elektroinstalace v místnostech KD byla
realizována teprve tento týden, zatím
bez fakturace. I při realizaci této akce
bylo potřeba realizovat práce nad rámec
objednávky, předpoklad je, že konečná
cena bude ve výši cca 50.000,– 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.
Pronájem obecního bytu
Po dokončení rekonstrukce budovy
obecních bytů lze byt č. 1 znovu
pronajmout. Byl požádán soudní
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

znalec o vyjádření k výši nájemného.
Současné nájemné, které se od roku
2012 nezměnilo, je 45,– Kč/m2 a dle
znalce by bylo vhodné nájemné stanovit
na 60,– Kč/m2. Celková plocha bytu
je 109 m2, takže nájemné by činilo
6.540,– Kč, sklepní prostory a kotelna
by pronajímány nebyly, ale po dohodě
by jejich část mohl nájemník využívat.
Nájemník by uhradil peněžitou jistotu
(kauci) ve výši dvojnásobku měsíčního
nájemného. Vybavení bytu kuchyňskou
linkou po dohodě.
Bude realizováno nabídkové řízení
(text nabídky je předložen ZO), tak aby
ZO mohlo o nájemci rozhodnout na
svém příštím zasedání.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko.
JS navrhl, s ohledem na předchozí
negativní zkušenosti s nájemníky, aby se
obec poradila s právníkem jak smluvně
ošetřit svou ochranu a zájmy v případě
neplacení nájemného nájemníkem,
a s tím zároveň zvážit adekvátní zvýšení
kauce.
Žádné další stanovisko sděleno
nebylo, členy ZO nebyly podány žádné
návrhy a ZO vzalo věc na vědomí.
Účelová neinvestiční dotace poskytovaná prostřednictvím Jihomoravského kraje z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR
na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2017
Dne 01. 08. 2017 požádal starosta
o poskytnutí účelová neinvestiční dotace
prostřednictvím JMK z rozpočtu MVGŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí na rok 2017,
konkrétně výdaje na odbornou přípravu
ve výši 11.200,– Kč a dne 20. 11. 2017
bylo obci doručeno Rozhodnutí
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace prostřednictvím kraje ze dne
30. 10. 2017.
V letošním roce se členové Jednotky
SDH zúčastnili školení Základy
zdravotnických znalostí a Školení
nositelů dýchací techniky a celkem
čtyřem členům Jednotky SDH byla
realizována refundace mzdy a náhrada
ušlého výdělku v celkové výši cca
18.000,– Kč.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
další stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
vzalo přijetí dotace na vědomí.
Ostatní
Nákladní automobil, bylo by
vhodné se zamyslet nad potřebou
a smysluplností pořízení nákladního
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automobilu s nosností cca 2,5 t pro
potřeby obce. (možnost požádat o dotaci
na pořízení vozidla s alternativním
pohonem nebo je tu možnost pořídit
repasovanou multikáru), vše v nákladech
pro obec okolo 500.000,– Kč.
Uvítací tabule, obec obdržela nabídku
na uvítací tabule obce, které by bylo
možno umístit na začátek obce, cena
plechové tabule cca 5.500,– Kč za kus.
ZO byly předloženy konkrétní
nabídky, ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko a po
krátké diskusi ZO se kladně nevyjádřilo
k žádné z těchto možností a pouze vzalo
vše na vědomí.
Na závěr zprávy starosta informoval
ZO o žádosti Okresního soudu ve Znojmě
o spolupráci při volbě přísedících pro
období 2018 až 2020. Jedná se o výkon
veřejné funkce, případné zájemce musí
navrhnout ZO.
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.
Ad. 04: Prodej pozemku p.č.
1190/58 v k.ú. Jezeřany (část
pozemku p.č. 1190/15)
Záměr obce prodat uvedenou
část 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
a znovu ve dnech od 22. 06. 2017 do
13. 09. 2017. S prodejem vyslovilo
souhlas ZO usnesením č. 09/05/2017
ze dne 13. 09. 2017. Byl vypracován
geometrický plán č. 571-150/2017 ze
dne 08. 11. 2017, který odděluje část
pozemku p.č. 1190/15 a vytváří novou
parcelu 1190/58, která je předmětem
prodeje. ZO usnesením č. 09/06/2017
schválilo stanovení kupní ceny pro
pozemky určené pro stavbu garáží na
450,– Kč za m2.
Před
hlasováním
byla
ZO
a přítomným občanům dána možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO prodej a kupní
smlouvu schválilo.
Usnesení č. 03/07/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1190/58, o výměře 23 m2,
ostatní plocha, v k.ú. Jezeřany, za cenu
10.350,– Kč, Janě Sedlákové, bytem
Jezeřany-Maršovice 103.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
říjen - prosinec

Usnesení č. 04/07/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje kupní smlouvu
mezi Obcí Jezeřany-Maršovice jako
prodávajícím a Janou Sedlákovou jako
kupující, jejímž předmětem je prodej
obecního pozemku p.č. 1190/58, v k.ú.
Jezeřany.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 05: Stanovisko k prodeji části
pozemku p.č. 2/4 v k.ú. Jezeřany
(Záměr ze dne 13. 10. 2017)
Záměr obce prodat uvedenou části
pozemku byl řádně schválen usnesením
ZO č. 06/05/2017 ze dne 13. 09. 2017
a vyvěšen na úřední desce ve dnech
13. 10. 2017 až 08. 11. 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.
Před
hlasováním
byla
ZO
a přítomným občanům dána možnost
sdělit své stanovisko. V krátké diskusi
bylo diskutováno, jak stanovit kupní
cenu s ohledem na případné další využití
pozemku ze strany kupujícího. Konečné
stanovisko sděleno nebylo a o kupní
ceně rozhodne ZO na příštím zasedání.
Nebyly podány žádné návrhy a ZO
s prodej souhlasilo.
Usnesení č. 05/07/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice souhlasí s prodejem části
obecního pozemku p.č. 2/4, ostatní
plocha, v k.ú. Jezeřany, o výměře cca 90
m2, Ivetě Geyerové a Pavlu Paračkovi,
když kupní smlouva bude vyhotovena
na základě znaleckého posudku
a geometrického plánu, který bude
vyhotoven v souladu se zájmy obce.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 6: Stanovisko k prodeji části
pozemku p.č. 2/4 v k.ú. Jezeřany
(Záměr ze dne 27. 11. 2017)
Záměr obce prodat uvedenou část
pozemku byl řádně schválen usnesením
ZO č. 06/06/2017 ze dne 08. 11. 2017
a vyvěšen na úřední desce ve dnech
27. 11. 2017 až 13. 12. 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
říjen - prosinec

cenu stanoví ZO s přihlédnutím ke
znaleckému posudku. Veškeré náklady
uhradí kupující.
Před
hlasováním
byla
ZO
a přítomným občanům dána možnost
sdělit své stanovisko, ZO s ohledem, že se
jedná o stejný problém jako v předchozím
bodu 05., rozhodlo o stejném postupu.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo,
členy ZO nebyly podány žádné návrhy
a ZO s prodejem souhlasilo.
Usnesení č. 06/07/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice souhlasí s prodejem části
obecního pozemku p.č. 2/4, ostatní
plocha, v k.ú. Jezeřany, o výměře cca 150
m2, Vlastě Dečové, když kupní smlouva
bude vyhotovena na základě znaleckého
posudku a geometrického plánu, který
bude vyhotoven v souladu se zájmy obce.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 7: Smlouva o zřízení věcného
břemene s GasNet, s.r.o. (stavba STL
plynovodní přípojky pro RD č.p. 319)
Na obecních pozemcích p.č. 2349
a p.č. 1216/141 v k.ú. Jezeřany
a pozemku p.č. 1486 v k.ú. Maršovice,
byla realizována plynovodní přípojka
pro RD č.p. 319 a rozsah věcného
břemene byl vymezen dne 16. 10. 2012
geometrickým plánem č. 492-332/2012.
Jednorázová úplata ve výši 1.000,– Kč
odpovídá obdobným úplatám za zřízení
věcného břemene elektrických přípojek.
Před
hlasováním
byla
ZO
a přítomným občanům dána možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO smlouvu schválilo.
Usnesení č. 07/07/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene, mezi obcí a společností
GasNet, s.r.o., jejímž předmětem je
realizace stavby plynárenského zařízení
„STL plynovodní přípojka pro rodinný
dům čp. 319 v obci Jezeřany-Maršovice,
číslo stavby: 9900070110“ a jednorázová
úplata činí 1.000,– Kč.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 8: Smlouva o bezúplatném
převodu majetku (párty stan) mezi
DSO Moravskokrumlovsko a obcí
DSO Moravskokrumlovsko pořizuje
každoročně pro obce různý drobný
majetek, který následně převádí do
majetku jednotlivých obcí. V letošním
roce se v našem případě se jedná o 1 ks
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párty stanu 3 x 6 m za cenu 15.616,– Kč.
Spoluúčast obce bude cca 4.000,– Kč.
Schválením a podpisem smlouvy bude
majetek převeden z majetku DSO do
majetku obce.
Před
hlasováním
byla
ZO
a přítomným občanům dána možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO smlouvu schválilo.
Usnesení č. 08/07/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje bezúplatný převod
a Smlouvu o bezúplatném převodu
majetku, kterou se převádí majetek –
1 ks párty stanu 3 x 6 m, v celkové
ceně 15.616,– Kč, z majetku DSO
Moravskokrumlovsko do majetku Obce
Jezeřany-Maršovice.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 9: Veřejná zakázka
„Oprava ZŠ“
Na
základě
rozhodnutí
ZO
a objednávky vypracoval Ing. Jiří
Hnízdil projektovou dokumentaci pro
provedení stavby „ Oprava základní
školy Jezeřany-Maršovice“. V projektu
je řešena nová střešní krytina, nové
hromosvody a uzemnění, zateplení
stropu posledního podlaží ze strany
půdy, odvodnění objektu, nové chodníky
a venkovní schodiště, výměna prosklené
stěny u vnitřního schodiště, oprava
omítek a nová fasáda celé budovy,
v předpokládané výši cca 3.300.000,– Kč.
Realizace opravy objektu ZŠ představuje
další krok v opravě a rekonstrukce
školních budov a zkvalitnění prostředí
pro pobyt a výuku dětí školního věku
v naší obci.
Před
hlasováním
byla
ZO
a přítomným občanům dána možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO realizaci projektu
a veřejnou zakázku schválilo.
Usnesení č. 09/07/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje realizaci projektu
„Oprava ZŠ“, jehož předmětem je oprava
stávajícího objektu základní školy, což
představuje zejména novou střešní
krytinu, nové hromosvody a uzemnění,
zateplení stropů posledního podlaží ze
strany půdy, odvodnění objektu, nové
chodníky a venkovní schodiště, výměna
prosklené stěny u vnitřního schodiště,
oprava omítek a nová fasáda celé budovy,
v předpokládané výši cca 3.300.000,– Kč.
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 10/07/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje veřejnou zakázku
s názvem „Oprava ZŠ“, jejímž předmětem
je oprava stávajícího objektu základní
školy
a) jako
veřejnou
s vyhlášením,

zakázku

b) předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky ve výši 2.700.000,– Kč bez
DPH,
c) seznam
přímo
dodavatelů,

obesílaných

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. 10: Odpadové hospodářství
ZO je předkládán návrh Přílohy OZV
č. 2/2015 - Rozúčtování skutečných
nákladů obce předchozího roku 2016 na
sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za osobu, ze které je stanovena
sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm.
b), a následně celkový místní poplatek
pro rok 2018. Skutečné náklady na svoz
a uložení netříděného komunálního
odpadu od občanů obce za rok 2016
(v roce 2015) činily 352.020,– Kč
(345.102,– Kč) a skutečné náklady za
osobu činí 436,– Kč (425,– Kč). Sazba
poplatku pro rok 2018 by mohla zůstat
500,– Kč jako v letošním roce.
Od 01. 01. 2018 bude zaveden
a provozován Motivační a evidenční
systém pro odpadové hospodářství
(MESOH). Již na minulém zasedání ZO
schválilo Smlouvu a Pravidla MESOH.
Před zasedáním ZO se uskutečnila
Informační schůzka. Ve dnech 09.
a 10. 11. 2017 byly na popelnice vylepeny
čárové kódy a došlo k evidenci všech
popelnic v rámci obce. Byl vyhotoven
Manuál MESOH a vytisknuty čárové
kódy pro plast a papír, které budou
doručeny spolu s odpadovými pytli do
jednotlivých domácností. Zavedení
tohoto systému předpokládá i změnu
fakturace svozu domovního odpadu ze
strany odvozce vůči obci. Doposud bylo
fakturováno odstranění odpadů podle
počtu občanů. Od nového roku bude
fakturováno dle vyvezené popelnice
a dle vyvezeného pytle. Proto odvozce
předložil obci nové ceníky, Přílohu č. 3 ke
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

smlouvě, Ceník č. 1, ve kterém poplatek
za nádobu, který při četnosti svozu 1 x
za 14 dní činí za nádobu 110 l a 120 l
částku 38,– Kč, za nádobu 240 l částku
55,– Kč a Ceník č. 4 ohledně svozu
recyklovaných složek komunálního
odpadu, kdy poplatky za kontejnery
zůstávají a přibývají 1 x 30 dní plasty
v pytli 120 l za 12,– Kč a 1 x 60 dní papír
v pytli 120 l za 10,– Kč, vše bez DPH. Ze
začátku roku 2018 zůstanou zachovány
všechny kontejnery na sběrných místech
a termínu svozů, předpokládá se, že
následně dojde k úbytku kontejnerů
(zejména na plast) a může dojít
i k prodloužení délky mezi svozy.
Před
hlasováním
byla
ZO
a přítomným občanům dána možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány
žádné návrhy a ZO Přílohu OZV a ceníky
schválilo.
Usnesení č. 11/07/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice
schvaluje
Přílohu
obecně závazné vyhlášky č. 2/2015,
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů, Rozúčtování nákladů obce
předchozího roku 2016 na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za
osobu.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 12/07/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje Přílohu č. 3,
Ceník č. 1 a ceník č. 4 ke Smlouvě
o poskytování služeb v oblasti životního
prostředí číslo smlouvy 104102576,
uzavřené 18. 12. 2006 s poskytovatelem
společností SUEZ Využití zdrojů a.s.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 11: Pohřebnictví
Obec má platný Řád veřejného
pohřebiště od 01. 07. 2002, který by
bylo vhodné aktualizovat a spolu s ním
schválit nový ceník upravující cenu za
nájem pozemku, hrobového místa na
pohřebišti, (doposud 8,– Kč/m2/rok)
a cenu za služby spojené s nájmem
hrobového místa (doposud 2,– Kč/
m2/rok). Cílem je, aby hřbitovy v obci
byly důstojným místem posledního
odpočinku a aby obec nadále zajišťovala
stejný rozsah poskytovaných služeb.
ZO a přítomným občanům byla dána
možnost sdělit své stanovisko. Žádné
12

stanovisko sděleno nebylo, členy ZO
nebyly podány žádné návrhy a ZO řád
a ceník schválilo.
Usnesení č. 13/07/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje Řád veřejného
pohřebiště obce Jezeřany-Maršovice,
který nově upravuje provoz veřejných
pohřebišť v obci (Hřbitov Jezeřany
a Hřbitov Maršovice), od 01. 01. 2018.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 14/07/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje Ceník provozovatele
veřejného pohřebiště obce JezeřanyMaršovice platný od 01. 01. 2018.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 12: Rozpočet obce pro rok
2018
Návrh rozpočtu obce pro rok 2018
byl ve dnech 13. 11. 2017 až 13. 12. 2017
zveřejněn na úřední desce obecního
úřadu a na elektronické úřední desce
umožňující dálkový přístup. Návrh byl
rovněž předložen finančnímu výboru. Ze
strany občanů nebyly vzneseny k návrhu
rozpočtu žádné konkrétní návrhy či
připomínky.
Finanční výbor (FV) projednal návrh
rozpočtu na své schůzi dne 04. 12. 2017.
Jednání se zúčastnil i starosta, který
odpověděl na doplňující dotazy členům
FV. FV doporučuje ZO schválit rozpočet
obce pro rok 2018.
JS jako předseda FV, potvrdil výše
uvedené a za FV doporučil ZO schválit
předložený rozpočet s následujícím
doporučením pro zastupitelstvo obce:
- zvážit provedení kontroly rozvodů elektrické energie v ZŠ a MŠ
a vypracování projektu na jejich
rekonstrukci,
- zvážit k výročí 100 let ukončení 1.
světové války a 100 let vzniku Československé republiky vybudování
pomníku padlým občanům Maršovic
v 1. světové válce.
Již na zasedání FV a nyní na zasedání
ZO starosta navrhl oproti zveřejněnému
návrhu rozpočtu některé změny
a doplnění:
- změna par. a názvosloví dle novely
vyhlášky o rozpočtové skladbě, změna par. 2292 – Dopravní obslužnost
na par. 2293 Dopravní obslužnost
zajišťovaná autobusy, kde jsou rozpočtovány výdaje na dopravní obslužnost IDS JMK (základ, nadstanříjen - prosinec

dard) ve výši 65.000,– Kč,
- oprava stoky v lokalitě Za kostelem
o 20.000,– Kč, par. 2321 Odvádění
a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, celkem..........270.000,– Kč,
- navýšení výdajů na akci „Oprava ZŠ“
o 300.000,– Kč, par. 3113 Základní
školy, celkem........... 4.825.000,– Kč,
- realizace úhrady návrhu územního plánu ke společnému jednání až v roce 2018 o 110.000,– Kč,
par. 3635 Územní plánování,
celkem..........................135.000,– Kč,
- zvýšení
mzdových
nákladů
a zabezpečení osobních údajů (GDPR) o 72.000,– Kč, par.
6171 Činnost místní správy,
celkem...................... 2.058.000,– Kč.
I po těchto úpravách je Rozpočet obce
pro rok 2018 schodkový, protože jeho
příjmy jsou nižší než výdaje a schodek
je kryt přebytkem minulých let. Příjmy
jsou rozpočtovány ve výši 11.251.600,–
Kč, výdaje ve výši 11.931.600,– Kč.
Financováním ve výši 680.000,– Kč
zabezpečuje
financování
schodku
rozpočtu. Nejvýznamnějším zdrojem
příjmů jsou daňové příjmy, nedaňové
příjmy a kapitálové příjmy. Výdaje jsou
určeny na zajištění základního chodu
obce, běžnou správu, údržbu a opravy
obecního majetku, chod obecního úřadu
a příspěvkové organizace.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
ZO se dohodlo na projednání bodů
navržených FV na příštím zasedání ZO.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
rozpočet schválilo.
Usnesení č. 15/07/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice
schvaluje
schodkový
Rozpočet obce pro rok 2018.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 13: Střednědobý výhled
rozpočtu obce na období 2019-2020
Střednědobý výhled rozpočtu je
pomocným nástrojem obce sloužícím
pro střednědobé finanční plánování
rozvoje jeho hospodářství na období
2019 až 2020.
(FV projednal návrh střednědobého
výhledu rozpočtu na své schůzi dne
04. 12. 2017. Jednání se zúčastnil
i starosta, který odpověděl na doplňující
dotazy členům FV. FV doporučuje ZO
schválit Střednědobý výhled rozpočtu
obce na období 2019 až 2020, což
potvrdil předseda FV JS.
říjen - prosinec

V
předloženém
střednědobém
výhledu je zobrazen rok 2018 (dle
rozpočtu obce) a následující roky 2019
a 2020. Počáteční stav peněžních
prostředků ke dni 01. 01. 2018 (řádek A)
předpokládáme ve výši 3.000.000,– Kč.
V příjmové oblasti jsou nejvýznamnějším
příjmem daňové příjmy (P1) a v menší
míře příjmy z pronájmu obecního
majetku a poskytování služeb, nedaňové
příjmy (P2) a příjmy z prodeje majetku,
kapitálové příjmy (P3) a přijaté dotace
(P4). Co se týká výdajů, největší část
jsou běžné výdaje (V1), které jsou
určené zejména na zabezpečení chodu
obce. Na kapitálové výdaje, investice
(V2) je vyčleněno k využití každý rok cca
1.200.000,– Kč. Splátky úvěru od ČS, a.s.
jsou uvedeny jako splátky dlouhodobého
úvěru (V3), splátka půjčky od SFŽP
a VaK Znojemsko jako (V4).
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
střednědobý výhled rozpočtu schválilo.
Usnesení č. 16/07/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice
schvaluje
Střednědobý
výhled rozpočtu obce na období 2019 až
2020.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Ad. 14: Rozpočtové opatření č.
13/2017
Rozpočtové
opatření
upravuje
příjmy a výdaje rozpočtu pro rok 2017,
s ohledem na aktuální potřeby ve
financování obce a usnesení přijatá ZO.
Rozpočtové opatření č. 13/2017 provede
starosta do konce roku 2017, pokud
dojde k příjmům a výdajům, které nejsou
v rozpočtu dostatečně zohledněny
a pokud bude potřeba upravit rozpočtové
příjmy a výdaje dle skutečného stavu.
Rozpočtové opatření starosta předloží
ZO na prvním zasedání v roce 2018.
ZO a přítomným občanům byla
dána možnost sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy
ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
pověření starosty schválilo.
Usnesení č. 17/07/2017
Zastupitelstvo
obce
JezeřanyMaršovice schvaluje starostu jako
odpovědnou osobu ke schválení
Rozpočtového opatření č. 13/2017 a to
i v případě pokud uvedené rozpočtové
opatření bude nad rámec kompetence
starosty.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
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Ad. 15: Diskuse
V diskusi zaznělo:
PE uvedl, že Živý Betlém se bude
konat v sobotu 23. 12. 2017 od 17:30
hod.
FB upozornil na skutečnost, že obec
produkuje velké množství bioodpadu
(trávy a listí) a bylo by vhodné se
zamyslet nad způsobem jeho likvidace.
Dále uvedl, že stromy, které se nacházejí
v areálu školy by bylo vhodné odstranit,
neboť jsou ve špatném stavu a nemají
žádný význam. Jako poslední problém
uvedl, že po vyčištění Jezeřanské strouhy
jsou na jejím toku nadále kritická místa
(naplaveniny pod mostkem na Loukách
a nedostatečná průtočnost pod mostkem
u ČS2).
K tomu starosta uvedl, že se doposud
nepodařilo realizovat zřízení malých
kompostáren, jejichž realizaci obec
podpořila a na kterých měl být likvidován
biologicky rozložitelný odpad z údržby
veřejné zeleně. Doposud používaná
likvidace odpadu pálením není příliš
vhodná a další možnosti jsou finančně
nákladnější. Dále starosta uvedl, že
v žádném případě neplánuje kácení
stromů před areálem školy, v letošním
roce byla odbornou firmou provedena
údržba těchto stromů (zdravotní
a bezpečností řez).
RP uvedl, že na minulém zasedání
ZO se diskutovalo o vykácení některých
především ovocných stromů v areálu
za školou, které jsou již ve špatném
zdravotním stavu a vysazení nových
ovocných stromů. Navrhl, že hasiči
během vánočních svátků kácení těchto
stromů provedou.
K vyčištění strouhy starosta uvedl, že
na odstranění náplavy pod mostkem již
letos nedošlo a bude realizováno příští
rok. Průtočnost pod mostkem u ČS2 je
dostatečná.
Ad. 16: Ukončení
Starosta uvedl, že termínu zasedání
ZO v roce 2018 budou zveřejněny ještě
do konce roku, příští zasedání by se mělo
konat ve středu 21. 02. 2018. Poděkoval
členům ZO a přítomným občanům za
účast a všem popřál krásné Vánoce
a vše nejlepší do nového roku a ukončil
zasedání v 20:50 hod.
Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Svatava Hájková v.r.
Milan Hamala v.r.
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Vyhodnocení dotazníku
Průzkum potřeb občanů
(2.část)
Dnes Vám přinášíme 2. část vyhodnocení dotazníku
Průzkum potřeb občanů. V minulém čísle zpravodaje jsme
provedli vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníku hlavně
v procentuálním vyjádření spokojenosti či nespokojenosti
respondentů. Ve druhé části vyhodnocení se zaměříme na
otázky č. 16, 17 a 18, kde respondenti byli požádání a slovní
odpovědi.
Nejdříve si tyto otázky připomeňme:
16. Existuje nějaké místo v obci či jeho okolí, které je podle
Vás zajímavé (cenné), dnes zanedbané a zasloužilo by
si rozvoj (popište konkrétní lokalitu a Vaši představu
jejího rozvoje).
17. Kterých tří věcí si na obci nejvíce ceníte (máte rádi)?
18. Kterých tří věcí si na obci nejméně ceníte (nemáte rádi)?
Jak jsme uvedli již minule průzkumu se zúčastnilo 48
respondentů a ne všichni na uvedené otázky odpověděli.
Nejvíce respondentů 26 (54%) odpovědělo na otázku č. 17.
Na otázku č. 18 jich odpovědělo 22 (46%) a na otázku č. 16
jich odpovědělo 14 (29%). Vůbec na tyto otázky neodpovědělo
celkem 20 (42%) zúčastněných občanů.
V následujícím textu přinášíme vyhodnocení a všechny
odpovědi na jednotlivé otázky:
Otázka č.16: Existuje nějaké místo v obci či jeho okolí, které
je podle Vás zajímavé (cenné), dnes zanedbané a zasloužilo by
si rozvoj?
V dané otázce se objevují tři veličiny, které mohli odpověď
ovlivnit a zároveň se vzájemně vylučovat a to, zajímavé (cenné)
místo, zanedbané místo a místo, které by si zasloužilo rozvoj.
Ne u všech odpovědí byly všechny tyto tři veličiny respondenty
zohledněny.
Nejčastěji jako odpověď byl uváděn kostel a jeho okolí, resp.
přístupová cesta k němu, celkem 4x, dále propojení Jezeřan
a Maršovic chodníkem (stezkou) a umístění více laviček,
výsadba stromů a zeleně na různých místech v obci. 2x byl
zmíněn Rybníček, 1x Sobotka, domek v parku v Maršovicích.









Odpovědi:
„propojení návsi v Jezeřanech se spodním koncem
v Maršovicích. Udělala bych hladký asfaltový chodník po
kterém by mohly děti jezdit na kole, bruslích, maminky
s kočárky, starší občané na bezpečné procházky bez
strachu z projíždějících aut. A sem tam nějaká lavička pro
odpočinek a s tím i souvisí dovybavení obou dětských hřišť
prvky pro starší děti, napevno přidělaný betonový stůl na
pinpong, koš na basketbal a podobné, v Maršovicích nízký
plotek od silnice“,
„kostel a jeho okolí, WC, napojení a vodu, kanalizaci,
přístup, cesta“,
„Rybníček, ale ten uvažuje opravit pan Ulreich“,
„oplocení dětského hřiště v Maršovicích“,
„umístit lavičky u křížů v Jezeřanech nad vévuzkem,
v Maršovicích také a u lípy. Větší péči památkám“,
„více laviček pro maminky - vysázet zeleň v proluce mezi
Jednotou a kostelem – odpadkové koše u sportovišť“,
„domek na školňačce v Maršovicích“,
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 „vytvořit alespoň užší chodník na komunikaci směr
Jezeřanský hřbitov kvůli starším lidem a bezpečnosti“,
 „přístupová cesta ke kostelu, WC u kostela“,
 „skládky stavebního materiálu před domy na návsi (myslím
ty dlouhodobé“
 „nevyužitý „zelený“ prostor v okolí školy, „Domek na
školňačce v Maršovicích“,
 „kostel – chodník + herní prvky pro děti – plac, výsadba
keřů místo provizorních bříz – dětská hřiště, výsadba
zeleně, další herní prvky pro malé i starší děti“ – podél
komunikací výsadba stromů a keřů“,
 „kostel a jeho okolí, chybí sociální zařízení podpora – cesta
a zeleň podél Jezeřanské strouhy pro pěší – propojení
spodních konců“,
 „Sobotka – Rybníček“,
Otázka č. 17: Kterých tří věcí si na obci nejvíce ceníte (máte
rádi)?
Z nemateriálních věcí je nejčastěji uváděno dodržování
tradic a pořádání kulturních akcí, pospolitost, bezpečnost
a klid. Z materiálních věcí jsou to kulturní dům, škola a školka,
fotbalové hřiště, dětská hřiště.
Odpovědi:
 „rodná vesnice – domov – sousedské vztahy“
 „přátelství – pospolitost – ochota občanů si pomoci“,
 „bezpečnost – společenské dění v obci – schopní zastupitelé
OÚ“
 „opravené hřbitovy“,
 „bezpečnost – čistota – příroda“,
 „zachování lidových tradic“
 „dodržování tradic, hody, pouť, Živý Betlém, Velikonoce,
kostel, pravidelné mše, soutěže hasičů, práce s dětmi
(hasiči, Sokol), plesy“,
 „vinařství – pila – myslivost“,
 „komunita lidí – společenský život – dobré životní
prostředí“,
 „práce v místě bydliště, škola a školka“
 „že zde máme MŠ a ZŠ je to základ toho, aby v obci byly
mladé rodiny – příjemní spoluobčané – snaha opravovat
památky“,
 „nádoby na tříděný odpad“,
 „lidé – přátelé – fotbal“,
 „víceúčelové hřiště – opravy hřbitovů, křížů – opravy
kapliček“,
 „dodržování tradic“
 „fotbalové hřiště – hostinec – kulturní dům“,
 „kulturní akce – dobrá podpora spolků – snaživost OÚ
o zlepšení kvality bdlení v J-M“,
 „hřbitov – kulturní dům – dětské hřiště“,
 „spoluobčané – škola – kultura“,
 „hezké prostředí – příroda – klid“,
 „klid v obci – upravenost před domy“
 „opravené hřbitovy – dostatečná bezpečnost“,
 „aktivity mladých lidí – klid – příroda“,
 „poloha obce – pořádání tradičních akcí“,
 „hřiště – Sobotka“,
 „klid – okolí obce“,
Otázka č. 18: Kterých tří věcí si na obci nejméně ceníte
(nemáte rádi)?
Jednoznačně nejčastější odpovědí na tuto otázku je špatný
stav místních komunikací a chodníků.
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Odpovědi:
„nenašla jsem nic, co by mi vadilo“,
„kritika – pomluvy – neupřímnost některých lidí“,
„kvalita COOPu – neexistující nebo špatné chodníky –
malá dostupnost do Pohořelic a Moravského Krumlova
autobusem“,
„autobusové zastávky“,
„příšerné komunikace a chodníky – v obci jsou jen 2 místa
pro děti (malé děti s maminkami), na místě bývalého
„rybníku“ je stále dost prostoru, to samé v Maršovicích“,
„úbytek zeleně – parkování aut všude – rozdělení lidí do
různých skupin, netáhne se za jeden provaz, není vzájemná
podpora, nevhodné podnikání uprostřed obce“,
„nepořádek – málo zeleně“,
„špatná kvalita ovzduší“,
„podnikání v obytných částech obce“,
„parkování na chodnících a zelených plochách – malý zájem
občanů o veřejné dění“,
„nelíbí se mi oprava sálu, včetně umístění výčepu v KD“,
„obecní poplatky do farnosti Loděnice“,
„chodníky – chybějící lavičky a odpadkové koše – chybějící
sběrný dvůr, který by mohl být umístěn za Jednotou –
pořádání jarmarku alespoň jedou ročně“,
„stav místních hlavních i vedlejších komunikací a chybějící
chodníky – momentální stav prodejny Jednota – proč
nepřiznat v parcích cestičky tím, že se udělají úzké
chodníčky, vypadá to líp než pošlapaná tráva“,
„obchod“,
„špatné chodníky + vozovka“,
„silniční doprava - stav vozovek a chodníků“,
„víceúčelové hřiště, pokud není přístupné mladistvým –
místní pozemní komunikace kvalita (nekvalita)“,
„místní komunikace“,
„neuklizená prostranství před domy“,
„komunikace“,
„neudržované silnice – Agropodnik“.

Kdo třídí, šetří peníze!
Od 01. 01. 2018 zavádíme nový systém sběru, svozu
a evidence domovního odpadu -Motivační a evidenční systém
pro odpadové hospodářství (MESOH).
Co jsme pro zavedení nového systému udělali my?
 uzavřeli smlouvu o zavedení MESOH a nechali vytvořit
databázi, kdy každá domácnost má svůj osobní účet (na
www.mojeodpadky.cz)
 označili všechny popelnice v obci čárovým kódem
od 01. 01. nebude vyvezena popelnice, která nebude
označena čárovým kódem, kdo nemá popelnici označenou,
popř. si koupí novou, musí kontaktovat OÚ, aby mu byl
vylepen nový kód,ačkoli jsme označili popelnice i firmám
a podnikatelům, tito musejí mít uzavřenou samostatnou
smlouvu s odvozce,
 uzavřeli jsme nové ceníky se svozovou firmou
doposud bylo fakturováno odstranění odpadů podle počtu
občanů. Od nového roku bude fakturováno dle vyvezené
popelnice a dle vyvezeného pytle. Při četnosti svozu 1 x za
14 dní byl stanoven poplatek za nádobu 110 l a 120 l ve
výši cca 43,– Kč (včetně DPH) a za nádobu 240 l částku cca
63,– Kč.
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 zakoupili dostatečné množství pytlů
 doručili Vám v samostatné obálce Manuál k MESOH,
čárové kódy na pytle na plast a papír a 3 ks pytlů na
zkoušku
na archu s čárovými kódy jsou vytištěny Vaše přihlašovací
údaje do vašeho osobního (odpadového) účtu, do kterého
se můžete přihlásit na www.mojeodpadky.cz
pokud nemáte možnost přístupu k počítači, můžete si
přihlášení domluvit přímo na OÚ či v místní knihovně, kde
Vám rádi pomůžeme,
pytlů jsme zakoupili dostatek a tomu, kdo se do třídění
zapojí (a z evidence bude vidět, že pytle začal používat)
vydáme zadarmo dostatečné množství pytlů na OÚ,
Co můžete udělat Vy?
 pozorně si přečtěte Manuál a přihlaste se do svého
osobního (odpadového) účtu
na www.mojeodpadky.cz rozkliknete ikonku Přihlásit
a uvedete Login: a Heslo: a znovu kliknete na ikonku
Přihlásit. Přihlašovací údaje naleznete na okraji archu
s čárovými kódy a můžete si ho následně změnit,
dále postupujte dle uvedených pokynů (zkontrolujte
uvedené údaje, potvrďte inventuru stanoviště, vyplňte
odpadový dotazník),
na svém osobním (odpadovém) účtu můžete průběžně
sledovat, jak se Vám daří třídit
 začněte třídit
plast spolu s nápojovými kartony do jednoho pytle a papír
do pytle nebo samostatně (dle návodu),
domovní odpad bude vyvážen 1 x za 14 dní, ideální bude,
když popelnici necháte vyvést teprve poté co bude úplně
plná (s ohledem na úhradu prováděnou za vyvezenou
popelnici a získání ekobodů za třídění),
plast bude svozovou firmou vyvážen 1 x za měsíc, papír
1 x za dva měsíce, přímo z místa, kde ukládáte popelnici
s domovním odpadem,
Poznámka:
Ideální by bylo, kdyby občané měli k dispozici zahradní
kompostéry a mohli v nich likvidovat biologicky rozložitelný
odpad. O poskytnutí dotace jsme požádali, ale SFŽP o přidělení
dotace bude rozhodovat až v lednu a únoru příštího roku. Pokud
bychom byli úspěšní, tak snad v první polovině roku 2018
bychom je mohli pořídit a předat zájemcům.
 budete-li třídit a nakládat s domovním odpadem
v souladu s MESOH, můžete očekávat slevy na místním
poplatku a tak ušetřit svoje peníze.
Motivační a evidenční
hospodářství (MESOH)

systém

pro

odpadové

Cíl
Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství
má za cíl, aby:
1. třídění odpadů bylo stejně pohodlné jako vyhazování
odpadu do popelnice se směsným odpadem,
2. třídění odpadů bylo výhodné – domácnosti, které budou
poctivě třídit odpad, mohou dosáhnout snížení poplatku
až do výše 70% stanoveného poplatku (v případě, že
např. pětičlenná rodina bude zodpovědně třídit, může
v následujícím roce místo 2500 Kč, zaplatit pouze 750 Kč),
3. třídění odpadů bylo nevšední – každé čtvrtletí bude
zveřejňováno hodnocení jednotlivých domácností,
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4. platba za odpady byla spravedlivá – domácnost, která
třídí odpady, bude platit za odpady méně než, domácnost,
která odpady netřídí.
Hlavní důvody proč MESOH podpořit
1. Kdo třídí, šetří peníze – cca 80% odpadu produkovaného
v domácnostech je možné vytřídit na jednotlivé složky jako
je plast, papír, sklo, bioodpad atd. a prodat jako druhotnou
surovinu. Čím více se ušetří, tím méně se vybere na
poplatcích od těch, co se o to zasloužili.
2. Kdo třídí, šetří životní prostředí – vytříděný odpad
(druhotná surovina) z části nahradí prvotní surovinu,
kterou je třeba těžit – čím více se třídí, tím méně se těží.
Doporučení MESOH - jak získat maximální možnou
slevu na poplatku
1. Domácnost snižuje produkci odpadů – např. používá
jednu kvalitnější nákupní tašku; nekupuje neochucené
balené vody; neodebírá letáky, které, aniž by se četli, skončí
v nádobě na papír.
Snižování produkce odpadů je nejekonomičtější a zároveň
nejekologičtější způsob nakládání s odpady – odpad, který
nevznikne, není třeba recyklovat popř. likvidovat…
2. Domácnost efektivně využívá objem nádob – přistavuje
k výsypu pouze plné nádoby; zmenšuje objem odpadu,
např. šlape PET lahve, rozlepuje krabice od mléka, od bot
atd.
Svoz odpadů tvoří podstatnou část ceny, kterou si svozová
firma za svoje služby účtuje. Např. 1 tunu PET lahví je možné
svést z cca 500 pytlů (nesešlápnuté PET lahve) i z cca 150 pytlů
(sešlápnuté PET lahve). Každý výsyp se platí, tak proč platit za
výsyp vzduchu?
3. Domácnost třídí vše, co se dá třídit – nevyhazuje
do popelnice se směsným odpadem papír, plast, sklo
a biologicky rozložitelný odpad.
U směsného odpadu se krom svozu platí i jeho likvidace.
Z tohoto důvodu je dobré, když se ho produkuje co nejméně.
Směsný odpad běžně obsahuje až 80 % cenných druhotných
surovin, jako je plast, papír, bio atd., které se dají pohodlně
vytřídit. Za vytříděný odpad se likvidace neplatí – vytříděný
odpad se prodává jako druhotná surovina, která se po recyklaci
znovu využije.
Podmínky pro získání slevy na poplatku
1. Podmínky pro získání Bodů za třídění (BT) – Nárok
na body za třídění má každá domácnost na základě
odevzdaných pytlů s nalepeným čárovým kódem.
2. Podmínky pro získání Bodů za efektivní využívání
nádob a pytlů (BV) a Bodů za snižování produkce odpadů
(BS) – Nárok na body BV a BS má každá domácnost,
která odevzdala alespoň 1 pytel s tříděným odpadem,
případně si zapsala kontejner na tříděný odpad do své
inventury stanoviště (pouze u bytových domů). Body se
domácnostem přičítají na základě vyplnění odpadového
dotazníku a potvrzené inventury stanoviště.
Sleva na poplatku
1. Může činit maximálně 70% ze stanoveného poplatku.
2. Sleva na poplatku je udělována za třídění odpadů, za
efektivní využívání sběrných nádob a za snižování
produkce odpadů.
3. Sleva na poplatku je stanovena pomocí získaných EKObodů, které budou připisovány na účet domácnosti vždy po
uzavření čtvrtletí.
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4. Sleva na poplatku se uplatňuje při platbě poplatku na další
rok – poplatek např. na rok 2018 je ponížen slevou, která
byla připsána na odpadový účet stanoviště v roce 2017.
5. Výpočet slevy na poplatku je prováděn na základě tří
hodnotících kritérií MESOH.
Hodnotící kritéria MESOH
1. Druhy tříděných odpadů a způsoby snižování produkce
odpadů uvedené v odpadovém dotazníku (čím více se
snižuje produkce odpadů a čím více druhů odpadů se třídí,
tím lépe)
Odpadový dotazník poskytuje důležité informace, na jejichž
základě jsme v součinnosti s obslouženým objemem nádob/
pytlů a poměrem objemů obsloužených nádob/pytlů různých
komodit schopni posoudit, zda je s odpadem nakládáno správně.
2. Poměr objemů obsloužených nádob/pytlů se směsným
odpadem, s plastem a s papírem.
3. Celkový objem obsloužených nádob/pytlů jak se
směsným tak s tříděným odpadem za rok (součet objemů
všech obsloužených nádob přepočtený na jednoho člena
domácnosti za rok)
Upozornění
Neekologické nakládání s odpadem (např. pálení, vožení
do lesa atd.) se v rámci systému MESOH nevyplácí. Základem
MESOH je efektivní (ekonomické) třídění odpadů, který
je prodán jako druhotná surovina. Odpad ležící v lese nemá
v rámci MESOH žádný význam. Stejně tak se v rámci MESOH
nevyplácí vozit tříděný odpad z práce nebo ze sběrných míst.
MESOH je nastaven na průměrnou produkci odpadu, tudíž se
pro získání maximální možné slevy stačí jen řídit doporučením
MESOH. Není třeba dělat nic navíc.
Termíny svozu odpadu v roce 2018
Bohužel, s ohledem na zavádění nového systému sběru
a svozu domovního odpadu ve více obcích, jsme do dnešního
dne od svozové firmy neobdrželi termíny svozu domovního
ani separovaného odpadu pro rok 2018. Termíny bychom
měli znát až koncem roku, takže Vás budeme včas
informovat obvyklým způsobem.
Děkujeme, že třídíte odpad.
Ing. Petr Slavík, starosta

INFORMACE OBČANŮM
Dovolená o svátcích:
Obecní úřad Jezeřany-Maršovice bude ve dnech
22. 12. 2017 až 29. 12. 2017 uzavřen z důvodu dovolené.
Místní poplatky v roce 2018:
Místní poplatky se v roce 2018 nemění a zůstávají stejné
jako v roce 2017.
Poplatek ze psů
Poplatek platí držitel psa.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
za prvního psa – 100,– Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
psa – 150,– Kč,
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starob16
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ního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu – 80,– Kč, za druhého a každého dalšího
psa – 120,– Kč.
Poplatek za odpady
Poplatek platí:
fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu,
Sazba poplatku činí 500,– Kč za kalendářní rok.

případně jiných úprav provedených a užívaných nájemcem,
do plochy hrobového místa se nezapočítávají uličky mezi
hrobovými místy, které slouží i pro ostatní veřejnost.
f) má-li být před uplynutím sjednané doby nájmu pohřbena
do téhož hrobu nebo hrobky další rakev s tělem zemřelého,
musí se nájem a služby spojené k hrobovému místu sjednat
a uhradit do konce tlecího období nově pohřbívaného
zemřelého. Rozhodující je vždy cena ke dni sjednání
smlouvy.
Tento ceník provozovatele veřejného pohřebiště schválilo
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice na svém zasedání dne
13. 12. 2017 usnesením č. 14/07/2017.

Úhrada poplatků
Poplatky jsou splatné nejpozději do konce května
příslušného kalendářního roku.
Na Obecním úřadě můžete poplatky uhradit od února
v úřední dny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin
nebo převodem na účet Obce Jezeřany-Maršovice č.ú.
1582194339/0800, variabilní symbol = číslo popisné
rodinného domu.
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas a ve správné výši,
vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo
hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené
poplatky mohou být zvýšeny až na trojnásobek.
Smlouvy o nájmu hrobového místa
V průběhu letošního roku končí většina Smluv o nájmu
hrobového místa, které byly uzavírány na dobu určitou 10 let.
Zároveň ZO na svém zasedání dne 13. 12. 2017 schválilo Řád
veřejného pohřebiště – Hřbitov Jezeřany a Hřbitov Maršovice
a zároveň Ceník provozovatele veřejného pohřebiště.
Řád a ceník budou zveřejněny na hřbitově a zároveň Ceník
zveřejňujeme v tomto čísle zpravodaje.
Smlouvy na obecním úřadě připravíme v průběhu ledna až
února 2018 a poté je předložíme nájemcům hrobových míst.
Ceník provozovatele veřejného pohřebiště obce
Jezeřany-Maršovice
Obec Jezeřany-Maršovice jako provozovatel veřejného
pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává tento ceník
platný od 01. 01. 2018.
1. Cena za nájem pozemku – hrobového místa
na pohřebišti................................................ 10,– Kč/m2/rok
Cena nájmu na 10 let je.....................................100,– Kč/m2
2. Cena za služby spojené s nájmem hrobového
místa...............................................................5,– Kč/m2/rok
Cena za služby při nájmu na 10 let je.................50,– Kč/m2
Vysvětlivky:
a) hrobovým místem se rozumí místo na pohřebišti určené
pro zřízení hrobu,
b) výměra místa se zaokrouhluje na 0,1 m2,
c) při propůjčení hrobového místa na dobu jinou než 10 let
se cena nájmu i služeb souvisejících stanoví poměrnou
částkou,
d) doba nájmu míst pro uložení rakví se zemřelými nemůže
být menší než doba tlecí (10 let),
e) do plochy hrobového místa se započítává i prostor, na
kterém je zřízeno hrobové zařízení (včetně hrobky),
říjen - prosinec

Mgr. Bohuslav Slavík v.r.
místostarosta

Ing. Petr Slavík v.r.
starosta

Informovanost občanů
- odběr novinek
Občas se setkáváme s tím, že nám někteří občané říkají,
že o ničen neví, že je nikdo neinformoval, že neslyšeli rozhlas
(nebo naopak u nich není hlášení slyšet), zkrátka, že nemají
žádné informace.
Proto jsme již v minulosti na obecním úřadě provedli
opatření, aby se informovanost občanů zvýšila a znovu je
zveřejňujeme, aby vešla ve známost a aby se o nich dověděla
co nejširší veřejnost:
Hlášení místního rozhlasu:
nejdůležitější informace hlásíme v místním rozhlase
v pondělí a středu (popř. i jiné dny) v čase 16:30 hod. – od
01. 04. do 31. 10. , v čase 16:00 hod. – od 01. 11. do 31. 03. ,
ty nejdůležitější informace zveřejňujeme i na vývěskách
obce, které jsme letos nově zřídili u prodejny Jednoty
a v Maršovicích u kapličky, v Jezeřanech používáme úřední
desku na budově OÚ, zároveň (pokud informace již nebyla
samostatně zveřejněna) zveřejňujeme na hlášení místního
rozhlasu na internetových stránkách obce. Pro občany, kteří
vlastní e-mail není nic jednoduššího než se na obecních
stránkách zaregistrovat a veškeré novinky Vám budou ihned
po zveřejnění odeslány na váš e-mail.
Postup registrace je následující:
1. otevřete si ve svém PC, v internetovém prohlížeči, obecní
stránky www.jezerany-marsovice.cz,
2. poté rozkliknete odkaz Registrace, který je umístěn
v modrém navigačním poli na pravé straně obrazovky.
3. Otevře se vám stránka (viz. obrázek) kde uvedete Jméno
a E-mail na který chcete informace posílat a potvrdíte
odkazem Přihlásit pod textem.
Od této chvíle Vám budou chodit informace z obce přímo
na Váš e-mail.
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Nabídka pronájmu obecního
bytu č. 1 (v domě č.p.144)

Prosinec – vánoční měsíc
v lidových pranostikách

V letošním roce v rámci akce Oprava OB byl rekonstruován
byt č. 1, nacházející se v přízemí domu č.p. 144, které hodlá
pronajmout od 01. 03. 2018. Jedná se o byt I. Kategorie
s obytnou plochou 109 m2.
Zde přinášíme základní informace z Nabídky. Její
kompletní znění včetně všech příloh mohou zájemci nalézt na
internetových stránkách obce nebo přímo na OÚ.
Cena nájemného:
Obytná plocha - 60,– Kč/m2/měsíc, celkem 6.540,– Kč.
Ostatní náležitosti:
Nájemce si hradí sám elektrickou energii, plyn a vodu,
prostřednictvím záloh na energie ve výši cca 5.000,– Kč/měsíc.
Byt neobsahuje kuchyňskou linku ani spotřebiče. Veškeré
drobné úpravy, výmalbu a výměnu zařízení si provede nájemce
na svoje náklady.
Před sjednáním nájemní smlouvy složí nájemce peněžní
prostředky k zajištění nájemného (kauci) ve výši 3 násobku
měsíčního nájemného. Kauce mu bude vrácena při skončení
nájmu.
Doba nájmu bude stanovena na dobu určitou (2 let)
s možností prodloužení.
-

Obsah žádosti:
řádně vyplněná a podepsaná žádost o pronájem bytu
doklady (v kopiích), které předkládá žadatel (popř.
partner): fotokopie OP (pas), rodné listy dětí, pracovní
smlouva, živnostenský list, doklad z evidence ÚP nebo
potvrzení o studiu, rozvodový rozsudek s nabytím právní
moci, návrh na rozvod, další doklady dle uvážení žadatele
k posouzení bytové situace

Výběr žadatelů:
V případě většího zájmu bude preferován žadatel s větším
počtem bodů (viz. Kritéria výběru). Starosta předloží výsledky
ke schválení zastupitelstvu obce. Obec si vyhrazuje právo
nevybrat žádného ze zájemců.
Zájemci o byt mohou podat své žádosti na adresu:
Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany-Maršovice 1, 671 75,
poštou nebo osobně na podatelně OÚ Jezeřany-Maršovice,
a to nejpozději v termínu do 07. 02. 2018 do 12.00 hodin.
Informace podává starosta Ing. Petr Slavík, telefon č.
606108288, se kterým si můžete domluvit i prohlídku bytu.
V Jezeřanech-Maršovicích dne 14. 12. 2017
Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
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Po sněhu půjdu čistém bílém,
hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.
Až hvězdy vyplovou,
to budu blízko již. A budu ještě
blíž, až lesní půjdu tmou.
		 (Fráňa Šrámek)
Zakladatel vědecké metrologie v Čechách popsal klimaticky
prosinec takto: „Tento poslední měsíc jest mezi všemi
nejkalnější a nejpochmurnější, Bývá přes polovinu mírný, nebo
mokrozimavý. Nalezeno bylo, že prasinec (v českých zemích
a na Slovensku se od 15. století a někde ještě do poloviny 19.
století tento název pro dvanáctý měsíc v roce dost užíval) více
dešťů nežli sněhů dával, a větrové v něm nejvíce bouří, kteřížto
nad jiné silnější jsou. V tomto měsíci barometr velmi se mění
a teplo podle termometra přichází na nulu. Nicméně byla
však léta, v nichžto zima velmi tuhá a téměř přílišná byla a po
několik dní dodržovala.“
S touto více než dvě stě let starou charakteristikou
prosince lze i dnes vcelku souhlasit. Současné technologie
nám ji pomohou doplnit několika údaji. Prosinec je měsícem,
ve kterém u nás na zemský povrch dopadá vůbec nejméně
slunečního záření. Pro střední Čechy například činí prosincový
průměr denních hodnot tzv. globálního záření pouze 8%
červnové hodnoty. Nepříznivý prosincový stav v příjmu
slunečního záření je ale na našem území obvykle výrazně
kompenzován převládajícím prouděním relativně ještě teplých
vzduchových hmot od oceánu. Právě proto je v dlouhodobém
průměru nejchladnějším měsícem roku až následující leden.
Prosinec totiž zaujímá až třetí místo v pořadí nejchladnějších
měsíců v roce, ještě za únorem.
Pranostiky vážící se k celkovému teplotnímu rázu
prosince:
1. PROSINEC ROK KONČÍ, ALE ZIMU ZAČÍNÁ.
2. V PROSINCI ZIMA JEŠTĚ LAŠKUJE, ALE V LEDNU JIŽ
KRALUJE.
3. MRAZY CO PROSINEC ZASEJE, AŽ LEDEN A ÚNOR
SKLÍZÍ. (= poklesy teplot v prosinci jsou zpravidla zastíněny
poklesy teplot v následujících zimních měsících).
4. NAD PROSINEC LEDEN A ÚNOR MRAZIVĚJŠÍ.
5. LISTOPAD S HŘEBEM, PROSINEC S MOSTEM.
6. PROSINEC. KDYŽ JE MU ZIMA, HALÍ SE V BÍLÝ KOŽICH.
7. I PŮDA MUSÍ ODPOČÍVAT PŘIKRYTÁ, ABY JI ZIMNÍ
SPÁNEK POSÍLIL.
8. JE-LI PROSINEC MÍRNÝ A VLAHÝ, NENADĚLÁ NÁM
ZIMA TĚŽKÉ HLAVY.
9. POVOLNÉ POČASÍ V PROSINCI, VĚŠTÍ MÍRNOST ZIMY
V KAŽDÉM JEJÍM MĚSÍCI.
10. PROSINEC TIŠÍ LEDNOVÉ MRAZY.
11. JE-LI V PROSINCI JEŠTĚ MNOHO SEDMIKRÁSEK,
NEBUDE DLOUHO MRZNOUT.
12. JE-LI PROSINEC BLÁTIVÝ, BUDE CELÝ ROK DEŠTIVÝ.
13. PROSINEC-LI HLADÍ, LEDEM PAK MRAZEM ZRANÍ.
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14. MRAZY KDYŽ V PROSINCI OCHABNOU, ZNAMENAJÍ
ZIMU ZLOU.
15. STUDENÝ PROSINEC, BRZKÉ JARO.
16. JAKÝ PROSINEC, TAKOVÝ ČERVEN.
17. JAKÝ JE PROSINEC, TAKOVÝ BÝVÁ CELÝ ROK.
Prosincový metrologický kalendář našich předků
Podle lidové meteorologie se prosinec rozpadá na období
MIKULÁŠSKÉHO OTEPLENÍ, SVATOTOMÁŠSKOU ZIMU,
nazývanou též PROSINCOVÁ ZIMA, VÁNOČNÍ OBLEVU
(VÁNOČNÍ OTEPLENÍ) a v závěru roku do ledna přesahující
NOVOROČNÍ ZIMU. Navíc období přibližně od první
dekády prosince do prvních dnů druhé prosincové dekády je
označováno jako MIKULÁŠSKÉ DEŠTĚ.
ONDŘEJSKO-MIKULÁŠSKÉ OTEPLENÍ
a MIKULÁŠSKÉ DEŠTĚ
Od dnů na konci listopadu až po dny na přelomu první
a druhé prosincové dekády se, v dlouhodobém průměru
s četností výskytu 65 až 70%, naše území dostává pod vliv prvého
ze dvou výrazných prosincových oteplení, označovaného jako
mikulášské oteplení nebo také ondřejsko-mikulášské oteplení.
Důsledkem je nejen přerušení listopadových kateřinských
chladen, ale i zvýšený výskyt srážek. Proto lidová meteorologie
označuje toto období také jako mikulášské deště.
Pranostiky k mikulášskému oteplení:
1. NA SVATÉHO ELIGIA, NENÍ JEŠTĚ ŽÁDNÁ ZIMA. (=1.
XII.)
2. SVATÝ FRANTIŠEK, KAPÁVÁ SE STŘÍŠEK. (=3. XII.)
3. SVATÁ BARBORA, NOSÍ BLÁTO DO DVORA. (4. XII.)
4. 4. SVATÝ MIKULÁŠ – ZE SNĚHU HNED VODU MÁŠ.
5. KLOUŽE-LI SE KATEŘINA PO LEDĚ, UMAŽE SE
MIKULÁŠ OD BLÁTA.
6. KDYŽ SE KATEŘINA KLOUŽE, JSOU NA BARBORKU
LOUŽE.
Pranostiky k mikulášským dešťům:
1.
2.
3.
4.

SVATÁ BARBORA NOSÍ VODU A MIKULÁŠ SPLAVUJE.
SVATÝ MIKULÁŠ DEŠTIVÝ, ZIMĚ SE JEŠTĚ PROTIVÍ.
SVATÝ MIKULÁŠ SPLAVUJE STŘECHY.
NEVIDĚL-LI BY SVATÝ MIKULÁŠ VLHKÉ STŘECHY,
MUSEL BY BÝT SLEPÝ.
5. SVATÝ MIKULÁŠ SPLACHUJE BŘEHY.
6. NA SVATÉHO MIKULÁŠE JIHNE NEBO PRŠÍVÁ,
MÁLOKDY ZIMA BÝVÁ.
7. SVATÝ MIKULÁŠ PŘIJÍŽDÍ NA BÍLÉM NEBO NA
HNĚDÉM KONI.
TOMÁŠSKÁ ZIMA
Od dnů na přelomu první a druhé prosincové dekády
se na naše území v šesti až sedmi letech z deseti dostavuje
svatotomášská (prosincová) zima, která zpravidla trvá až po
dny k polovině poslední dekády prosince. Tomášská zima
v sobě obsahuje shodou okolností i počátek zimy astronomické,
která začíná okamžikem zimního slunovratu, tak i konec
staročeského ročního období, nazývaného předzima. V tomto
období převládá mlhavé nebo i oblačné chladnější počasí
s nefalšovanými zimními projevy a průběhem.
říjen - prosinec

Pranostiky na toto období:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SVATÁ LUCIE JE KRÁLOVNOU ZIMY. (=13. XII.)
KDYŽ PŘIJDE SVATÁ LUCIE, NAJDE TU UŽ ZIMU.
OD SVATÉ LUCIE ZIMY DOST.
O SVATÉ ALBÍNĚ, SCHOVEJ SE DO SÍNĚ. (=16. XII.)
O SVATÉM LAZARU, UTĚSNI STODOLU. (=17. XII.)
NA MOUDROST BOŽÍ, ZIMA JIŽ ZUŘÍ. (=17. XII.)
KDYŽ RUFA A ZOZIMA, TAK TU ZIMA. (=18. XII.)
NA PANNY MARIE OČEKÁVÁNÍ OČEKÁVEJ ZIMU. (=18.
XII.)
9. NA MIKULÁŠE VODA, NA TOMÁŠE LED.
10. NA SVATÉHO TOMÁŠE, ZIMA JE UŽ NAŠE. (=21. XII.)
11. NA SVATÉHO TOMÁŠE, CHOP SE CHLUPATÉHO
RUBÁŠE.
12. PŘIŠEL SVATÝ TOMA, NEJLÉPE JE DOMA!
13. SVATÁ VIKTORIE, OBRÁZKY NA OKNA RYJE. (=23. XII.)
VÁNOČNÍ OBLEVA
Přibližně ve dnech v prvé polovině poslední prosincové
dekády až po dny ke konci roku se naše území v dlouhodobém
průměru dostává pod vliv mírného oceánického proudění
vzduchu. Vánoční oteplení se ve střední a západní Evropě
objevuje s poměrně vysokou četností výskytu. Ta se pohybuje
kolem 70% a průměrné trvání vánoční oblevy je šest dní.
Pranostiky k vánoční oblevě:
1. CHODÍ-LI KATEŘINA PO LEDĚ, CHODÍ POTOM EVA PO
BLÁTĚ. (=24. XII.)
2. KDYŽ SE KATEŘINA KLOUŽE, BUDOU NA ŠTĚPÁNA
LOUŽE.
3. MRÁZ NA LAZARA, VODA NA ADAMA.
4. ADAM A EVA – ZIMY ODLEVA.
5. SVATÝ ŠTĚPÁN BRODÍ KONĚ.
6. VÁNOČNÍ JIH, ROZPOUŠTÍ SNÍH.
NOVOROČNÍ ZIMA
Meteorologický kalendář našich předků se uzavírá.
Posledním a zároveň prvním ročním pranostickým obdobím
je tzv. novoroční zima (prosincolednová zima). Její označení
je odvozeno od skutečnosti, že se v dlouhodobém průměru
dostavuje po odeznění téměř již tradiční vánoční oblevy,
přibližně ve dnech na přelomu starého a nového roku. Někdy
se novoroční zima dostavuje doslova na Nový rok, jak tomu
bylo např. v roce 1979.
1. JE-LI NA BOŽÍ HOD (=25. XII.) SLOTA, BRZY NEBUDE
BLÁTA.
2. O VÁNOCÍCH – HOJ, PO VÁNOCÍCH – JOJ!
3. NA DAVIDA KRÁLE, MRAZY NENADÁLE. (=30. XII.)
4. O SILVESTRU PAPEŽI, SNĚHY SI JIŽ POLEŽÍ.
5. ZIMA, KTEROU KONEC ROKU NESE, JEŠTĚ DLOUHO
NÁMI TŘESE.
ČERNÁ ZIMA
V období kolem zimního slunovratu si naši předkové velice
pozorně všímali nejen vývoje povětrnosti, ale i zkracování
a prodlužování bílého dne. Svědčí o tom i podmanivé staročeské
označení – černá zima. Tak byla v lidovém prostředí nazývána
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doba předlouhých nocí a namnoze kalných a pošmourných
dnů od svátku sv. Lucie (=13. XII.) do sv. Tří králů (=6. I.).
Krátké dny, zimní ráz povětrnosti a Vánoce v tomto období
způsobovaly, že o černé zimě byl běh života na vesnici tradičně
značně utlumen a v hospodářstvích se nezřídka omezoval jen
na péči o hospodářské zvířectvo.
Takto např. popsali černou zimu v románové kronice Rok na
vsi bratři Mrštíkové: „Svatá Lucie noci upije – ale dne nepřidá;
ale kde je ta svatá Lucie? Dne nejen nepřidala, ale neupila ani
noci – černá její vláda zdála se kalnější a bezednější než kdy
předtím. Děti ještě ráno za tmy brouhaly se do školy, a když
konečně vyběhly zas ze školy – vzápětí za jejich prostydlými
postavičkami drala se do chalup hned tma… Sedláci odpočívají.
Převalují se s postele na lavici, s lavice na postel – odtud zas
odnesou kožuch na pec, vyberou se, natáhnou se, a když už ani
na kožuchu dlouhou chvílí nemohou zdržet, jdou se podívat
po dvoře. Tu drbně hospodář do dříví, ačkoliv dobře ví, že dříví
leží srovnané, jak leželo včera, podívá se na kurník, dohlídne
ke koním, ačkoliv i tu dobře ví, že slípkám nic nechybí a koním
že je dobře… a zase se vrací hospodář těžkým krokem svým do
jizby a postupně heknuv, klade široká záda opět na lavici za
stůl. Chvílemi podřimuje, chvílemi hledí na náves, a za chvíli
už zatahuje přítmí soumraku.“
1. ČAS OD SVATÉ LUCIE PO TŘI KRÁLE ČERNOU ZIMOU
NAZÝVÁME.
2. NA SVATÉHO TOMÁŠE, NEJDELŠÍ NOC JE NAŠE.
3. SVATÁ LUCIE UKAZUJE SVOU MOC, NEB NÁM DÁVÁ
NEJDELŠÍ NOC.
4. SVATÁ LUCIE, DEN SKORO VYPIJE.
5. SVATÁ LUCIE NOCI UPIJE A DNE NEPŘIDÁ.
Tak jak se zkracoval bílý den a prodlužovaly večery, věnovala
rolnická rodina stále více času domácím pracím. Nejpříznačnější
a zároveň nejsvéráznější činnosti představovala v době od
zasetí ozimů až po začátek jarních prací především společná
předení po chalupách (=přástky), draní peří (=dračky) anebo
nepracovní a neformální sousedská posezení s vypravováním
(=besedy) a někdy též společenská setkání s obyčejovými
obřady, zábavou a zpěvem (=hrátky, táčky).
Zde se naplňovaly styky pokolení a docházelo
k uvědomování a upevňování národních kořenů a předávání
osobní i sdílené obecné lidové moudrosti. Byl to opravdový
neformální běh školy hospodářských, rodových, regionálních
a národních zkušeností a tradic.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KDYŽ JSOU NOCI NEJDELŠÍ, JSOU SI LIDÉ NEJBLIŽŠÍ.
V ZIMĚ K SOBĚ LIDÉ NAJDOU LÉPE CESTU NEŽ V LÉTĚ.
V ZIMĚ K SOBĚ MAJÍ LIDÉ NEJBLÍŽE.
KRÁTKÉ DNY, MNOHO ZVÍ.
V LÉTĚ DĚLEJ, V ZIMĚ SE VZDĚLEJ.
PRÁCE DLOUHÉ VEČERY KRÁTÍ A ŘEČ SLADÍ.
VÁNOČNÍ PRANOSTIKY

Vánoce křesťané slaví na památku narození Ježíše Krista.
Církev za papeže Julia I. (337-352) určila toto historicky
přesně nedoložené datum tak, aby Vánoce překryly tehdy
všeobecně rozšířené pohanské slavnosti zimního slunovratu.
Starořímskými předkřesťanskými slavnostmi tohoto druhu
byly tzv. saturnálie, konané po několik dní od 17. prosince,
k uctění Saturna, starořímského boha osení, orby, rolnictví
a podle pověsti i objevitele hnojení polí mrvou. U starých
Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Slovanů byl zimní slunovrat, ve významu doby zanikání tmy
a vzrůstání světla, spojen se slavnostmi, které se nazývaly
kračun. Označení je vysvětlováno jako slavnosti nejkratšího
dne v roce a vyskytuje se v určitých obměnách v celé řadě
slovanských jazyků. Vánoční svátky si proto dodnes uchovávají
spoustu tradičních lidových obyčejů, obřadů a zvyklostí, které
jsou již na první pohled předkřesťanské.
Pranostiky k vánočním svátkům z 95% nevykazují
valnou hospodářskou nebo meteorologickou hodnotu.
Na tuto skutečnost, která se vyskytuje jako společný rys
pranostik téměř všech velkých a starých křesťanských svátků
a slavnostních dnů v roce, si pozorný čtenář zvykl. Není třeba
proto zvláště zdůrazňovat, že k uvedeným pranostikám je
třeba přistupovat jako ke kulturnímu dědictví, jako k velkému
výletu do pohádkového, kouzelného světa přání a tužeb
a imaginace.
1.
2.
3.
4.

VÁNOCE JSOU MÁJEM ZIMY.
DNY NEJKRATŠÍ – SVÁTKY NEJDRAŽŠÍ.
TMAVÉ VÁNOCE – BÍLÁ VELIKONOC.
JESTLI JSOU O VÁNOCÍCH VRBY PLNÉ RAMPOUCHŮ,
BUDOU O VELIKONOCÍCH PLNÉ KOČIČEK.
5. LEPŠÍ VÁNOCE TŘESKUTÉ, NEŽLI VÁNOCE TEKUTÉ.
6. NA VÁNOCE-LI ZEBE, PRO POLE DAR TO Z NEBE.
7. JE-LI NA VÁNOCE MNOHO HVĚZDIČEK, SLEPICE
PONESOU MNOHO VAJÍČEK.
8. SVÍTÍ-LI SLUNCE NA VÁNOČNÍ JÍNÍ, BUDE ROK
BOHATÝ NA MED.
9. JEZDÍ-LI SE O VÁNOCÍCH NA SANÍCH, HODNĚ OBILÍ
BUDE NA POLÍCH.
10. ŠTĚDRÝ DEN JE PERLOU VÁNOC.
11. SVĚTLÉ JITŘNÍ – TMAVÉ STODOLY.
12. TVRDO-LI NA ŠTĚDRÝ DEN, BUDE ÚRODA VŠEHO
TVRDÉHO.
13. JE-LI NA ŠTĚDRÝ DEN NA STROMECH JINOVATKA,
URODÍ SE HODNĚ OVOCE.
14. SVÍTÍ-LI NA ŠTĚDRÝ DEN SLUNCE, BUDE KRÁSNÉ
POČASÍ NA ŽNĚ.
15. HVĚZDNATÁ ŠTĚDROVEČERNÍ NOC, MÁ VELIKOU
MOC.
16. MOKRÝ BOŽÍ HOD, ROLNÍKU NENÍ VHOD.
17. NA BOŽÍ HOD VODY, NADĚLAJÍ ŠKODY.
18. NA BOŽÍ HOD VÁNICE, URODÍ SE OVOCE.
19. PADÁ-LI NA BOŽÍ HOD SNÍH, HODNĚ OBILÍ BUDE NA
POLÍCH.
20. PROSVÍTÁ-LI SLUNCE STROMY NA BOŽÍ HOD
VÁNOČNÍ, BLÝSKNE SE PODZIM ÚRODOU OVOCE.
21. SVĚTLÁ KOLEDA-TMAVÁ STODOLA. TMAVÁ KOLEDASVĚTLÁ STODOLA.
22. SVÍTÍ-LI V NOCI NA ŠTĚPÁNA MĚSÍC JAKO RYBÍ OKO,
BUDOU STODOLY PO ŽNÍCH PRASKAT VE ŠVECH.
23. VYFOUKÁ-LI SVATÝ ŠTĚPÁN BLÁTO, BUDE PĚKNÉ
JARO.
24. KDYŽ NA SVATÉHO ŠTĚPÁNA VÍTR BOUŘÍ, VINAŘI
SMUTNĚ OČI MHOUŘÍ.
Výběr vánočních pranostik uzavřeme tzv. vánoční
pranostikou. U nás i v celé Evropě jsou známy její nejrůznější
verze. Lze se s ní setkat po celý středověk, její existenci lze
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doložit i v literatuře antického Řecka a podle kulturního
historika Čeňka Zíbrta (1864-1932) se dokonce vyskytuje
i ve staroindických písemných pramenech. Tato vánoční
pranostika přisuzuje zvláštní prognostický význam dvanácti
vánočním dnům nebo dvanácti vánočním nocím. Podle počasí
v těchto dnech je potom určitým způsobem usuzováno na
důležité společenské nebo hospodářské události anebo na
povětrnostní charakter jednotlivých měsíců nadcházejícího
roku. Z početných variant vánoční pranostiky si dále
uvedem znění, které již v roce 1617 otiskl ve svém Kalendáři
hospodářském Šimon Partlic ze Špicberka.
DVANÁCT DNÍ A DVANÁCT NOCÍ ODE DNE NAROZENÍ
PÁNA KRISTA JSOU JAKO DVANÁCT MĚSÍCŮV DO ROKA.
PRVNÍ DEN – NAROZENÍ PÁNA KRISTA ZNAMENÁ
LEDEN, DRUHÝ ÚNOR ATD. A STAŘÍ JEDEN KAŽDÝ TEN
DEN NA ČTYŘI ČTVRTI DĚLILI A POČÍTALI OD VEČERA,
JAKO NAROZENÍ KRISTA PÁNA, JEŽ OD MĚSÍCE LEDNA
ZAČÍNALI A PRAVILI: OD VEČERA DO PŮLNOCI JE JEDNA
ČÁSTKA JANUÁRII, A JAKÝ JEST ČAS OD VEČERA DO
PŮLNOCI, TAKOVÁ BUDE PRVNÍ ČTVRŤ MĚSÍCE JANUÁRII.
ZASE OD PŮLNOCI AŽ DO RÁNA DRUHÁ ČTVRŤ DNE
A JAKÁ BUDE TA, TAKOVÁ BUDE DRUHÁ ČTVRŤ JANUARII.
OPĚT OD RÁNA AŽ DO POLEDNE TŘETÍ ČTVRŤ TOHO
DNE, JAKÁ TEHDY BUDE, TAKOVÁ BUDE TŘETÍ ČTVRŤ
JANUARII. POTOM OD POLEDNE AŽ DO VEČERA, TEN
ČAS ZNAMENÁ ČTVRTOU A POSLEDNÍ ČTVRŤ JANUARII,
JAKÁ TEHDY TA ČTVRŤ BUDE, TAKOVÁ BUDE POSLEDNÍ
ČÁST JANUARII. A TAK MÁŠ O JINÝCH MĚSÍCÍCH SOUDITI
POŘÁD VEDLE DVANÁCTI DNŮ OD NAROZENÍ NAROZENÍ
KRISTA PÁNA A DVANÁCTI MĚSÍCŮV ROČNÍCH.
(Podle Vašků, Zdeněk: Velký pranostikon. Praha 1998.)
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„Vůně Vánoc“
… na nás dýchla už 5. 12. na svátek Mikuláše a čerta v malé
doškové chaloupce v Petrovicích. Strávili jsme zde nádherné
dopoledne plné zajímavého povídání i tvoření. Tři paní „tety“
a „strýc“ nás provázeli celým programem. Všechny děti
z mateřské školy a všichni naši školáci si ve čtyřech dílničkách
vyzkoušeli, jak se dřív slavily Vánoce. V jedné dílničce si
z formiček vyloupli perníčky, které jim teta potom upekla.
V další dílničce napsali krásný vánoční pohled husím brkem
a namáčecím perem. Všichni se přesvědčili o tom, že to nebylo
vůbec snadné. S další tetou si ukázali, jak se dělaly křížaly
a se strejdou louskali a rozbíjeli různé druhy ořechů a oříšků
i obyčejným kladívkem. Přišla se za námi podívat i Lucie
s peroutkou a vařečkou a všechny nás omoučnila. Nakonec
všichni dostali i malé občerstvení – ovocný vánoční čaj
a vánočku. Prohlédli jsme si, jak se dřív žilo skromně. Jak málo
stačilo osmičlenné rodině k živobytí. A protože nás bylo hodně
a všichni jsme se do chaloupky nevešli, byl pro nás nachystaný
i doprovodný program v zasedací místnosti obecního úřadu.
Moc jsme si to užili, moc se nám tam líbilo a všem, kteří se
o nás celé dopoledne starali, patří veliký dík. O tom, jak se
dětem v Petrovicích líbilo, psali třeťáci dopis. Některé ukázky
si můžete přečíst s dalšími příspěvky žáků v tomto zpravodaji.
Tak to byl krásný vstup do očekávání Vánoc. Ale než se
opravdu ponoříme do vánočního času, vrátíme se ještě do
doby od posledního zpravodaje. To jsme se rozloučili po
tradičních Václavských hodech. 5. října se v rámci projektu
„Nový začátek v inkluzivním vzdělávání“ konal seminář pro
rodiče s pracovnicemi Ligy lidských práv s názvem „Šikana
a kyberšikana a jak na ně“ a jaké nebezpečí v tomto směru hrozí
jejich dětem. Přišlo hodně rodičů a doufáme, že se alespoň
něco z této problematiky dozvěděli. 10. října navštívil školku
i školu policista z okrsku Moravský Krumlov a povídal dětem
o nebezpečí na silnicích i jaká jiná rizika může přinášet cesta do
školy a ze školy a vůbec o všem, co jim venku hrozí. Odpoledne
se na hřišti létalo s draky. Školka měla „Drakiádu“ již 3. října a ve
škole se z důvodu špatného počasí konala později. I letos byla
spojená s družinovou soutěží o nejkrásnějšího, vlastnoručně
vyrobeného draka. S hodnocením nám opět pomohli rodiče, za
což moc děkujeme a protože počasí letos drakům přálo, bylo na
co se v oblacích dívat. 17. října jsme se všichni včetně školáčků
protáhli v hudebním pořadu „ Rytmická show“ s ukázkami
různých hudebních stylů. 19. října se jako každým rokem žáci
3. až 5. ročníku vydali v rámci výuky prvouky a přírodovědy na
podzimní výlet do zámeckého parku v Moravském Krumlově,
kde rostou i cizokrajné druhy dřevin. Z krásných barevných
listů a plodů vyráběli potom ve výtvarné a pracovní výchově
různé dekorace.
1. listopadu nás opět navštívilo maňáskové divadlo
Horákových z Hodonína, tentokrát s ekologicky výchovnou
pohádkou „Loupežník a Třeštipírko“. Pěknou tradicí se již staly
i „Slavnosti světel“, které se letos uskutečnily 8. listopadu.
Tentokrát nám počasí moc nepřálo a tak se průvod světýlek
po splnění úkolů na krásně osvětlené zahradě školky omezil
pouze na průchod novou zástavbou naproti školnímu areálu
a ani posezení u ohně netrvalo tak dlouho jako jindy. Ve
středu 22. listopadu jsme měli ve škole projektový den na
téma „Netolismus neboli závislost na médiích a informačních
technologiích“. Pracovník centra Podané ruce žáky hravou
a zajímavou formou seznámil s nebezpečím, které na ně
v těchto oblastech číhá. O doškové chaloupce v Petrovicích
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už jsme si pověděli na začátku a tentýž den odpoledne se ve
škole vánočně tvořilo na další společné vánoční dílničce pro
všechny. V Jednotlivých dílničkách si děti se svými blízkými
vyráběli vánoční svícen, věnec, vánoční hvězdu, stromečkový
svícen s paní Hubkovou a zdobili si vánoční perníčky. 6.
a 13. prosince žáci vyráběli keramiku s pracovnicí z Domečku
z Moravského Krumlova. Co? To bude překvapení pod
vánočním stromečkem! V těchto posledních prosincových
dnech už se chystáme na tradiční vánoční besídku, která bude
ve čtvrtek 22. prosince a potom se jen rozloučíme pod školním
stromečkem s dárečky se starým školním rokem a budeme
očekávat nejkrásnější svátky v roce.
K těm
Vám všem
přejeme jejich
nejpohodovější
prožití, hodně
otevřených
srdíček, všechny
blízké kolem
sebe, nějaké
ty dárečky
pod stromeček
a v novém roce
2018 hodně lásky,
štěstí, úspěchů
a hlavně hodně,
hodně zdraví!
Mgr. Květoslava
Bílová
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Akce

„KD – sociální zařízení“
Realizací projektu byla výstavba sociálního zařízení ve stávajícím objektu kulturního domu
v obci Jezeřany-Maršovice.

Celkové náklady na akci činily 1.388.052,-Kč.
Jihomoravský kraj poskytl, v rámci dotačního programu „Program rozvoje venkova
Jihomoravského kraje pro rok 2017“, dotaci ve výši 200.000,-Kč.
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VZPOMÍNÁME…
Dne 28. 11. 2017 uplynulo 5 let
od úmrtí
pana Bohumila Zoufalého

Akce

„Věcné prostředky pro práci v dešti“
realizací projektu byly zakoupeno kalové čerpadlo, vysílačky, oděv proti děti (pláštěnky) a
další věcné prostředky pro jednotku SDH obce Jezeřany-Maršovice

Prosím o vzpomínku,
manželka Jarmila Zoufalá.

Celkové náklady na akci činily 141.456,-Kč.
Jihomoravský kraj poskytl, v rámci dotačního programu Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020,
dotaci ve výši 98.000,-Kč.

Návštěva hejtmana JMK (10.10.2017)

Plesová sezóna 2018
Sbor dobrovolných hasičů Jezeřany-Maršovice pořádá
 v pátek 12. ledna 2018 - Hasičský ples hraje kapela
Zlaťanka

Setkání seniorů (17.11.2017)

Rada školy při ZŠ Jezeřany-Maršovice pořádá
 v pátek 26. ledna 2018 - XXV. reprezentační ples školy,
hraje dechová hudba Ištvánci
 v neděli 28. ledna 2018 - Dětský maškarní karneval
Tělovýchovná jednota Jezeřany-Maršovice pořádá
 v sobotu 03. února 2018 - XX. sportovní ples, hraje
dechová hudba Horenka
Obec Jezeřany-Maršovice pořádá
 v sobotu 10. února 2018 - MASOPUST 2018, předávání
masopustního práva, průvod masek obcí, masopustní
zábava s cimbálovou muzikou v KD
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Přehled vánočních bohoslužeb ve farnosti
Loděnice
sobota 23. prosince 2017 - bohoslužba 4. neděle adventní
mše sv. v JM, 16 hod.
neděle 24. prosince 2017 – Štědrý den
mše sv. v JM, 16. hod.
půlnoční mše svatá v Loděnicích, 22 hod.
pondělí 25. prosince 2017 – Boží hod vánoční
mše sv. v JM, 9.15 hod.
mše svatá v Loděnicích, 10.45 hod.
úterý 26. prosince 2017 – svátek sv. Štěpána
mše sv. v JM, 9.15 hod.
poutní mše svatá v Malešovicích, 10.45 hod.
středa 27. prosince 2017 – svátek sv. Jana
mše sv. v JM, 16 hod.
neděle 31. prosince 2017 – svátek sv. Rodiny – Ježíše, Marie a
Josefa
mše sv. v JM, 9.15 hod.
mše svatá v Loděnicích, 10.45 hod.
pondělí 1. ledna 2018 – Slavnost Matky Boží Panny Marie
mše sv. v JM, 9.15 hod.
mše svatá v Loděnicích, 10.45 hod.
sobota 6. ledna 2018 – Slavnost Zjevení Páně
mše sv. v JM, 18 hod.
neděle 7. ledna 2018 – Svátek Křtu Páně
mše sv. v JM, 9.15 hod.
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Øímskokatolická farnost Lodìnice poøádá

SVATOJÁNSKÝ KOŠT VÍN
27. 12. 2017
16:00 mše svatá s ehnáním vín
kostel sv. Cyrila a Metodìje v Jezeøanech - Maršovicích

od 17:00 posezení s koštem vín
kulturní dùm v Jezeøanech - Maršovicích
Srdeènì všechny zveme na pøátelské posezení ve vánoèním èase.
Akce je vhodná pro celou rodinu.

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

ŽIVÝ BETLÉM 2017
V sobotu 23. prosince v 17.30
v Jezeřanech na návsi

Opět je pro Vás připraveno svařené víno, vánoční punč a
tentokrát i horká čokoláda, přineste si s sebou prosím vaše
hrnečky (nebo si můžete za 50 Kč pořídit nový).
Domů si opět budete moci odnést betlémské světlo.

Společenská
kronika
od 01.07.2017 do 31.12.2017
vv Životní jubilea
50 let
Ludmila Očenášková
55 let
Josef Berger
Jitka Burjanová
Vlastimil Novotný
Alena Míčová
60 let
Bohuslav Novotný
Jiří Král
65 let
Jana Pokorová
Hana Heinová
Ludmila Zahradníčková
Petr Eckl
Jitka Ruibarová
Bohuslava Valná
80 let
Marie Čápová
85 let
Štěpán Badin
90 let
Jan Eckl
92 let
Marie Škrlová
95 let
Marie Slavíková
Všem jubilantům přejeme všechno
nejlepší a pevné zdraví do dalších let.
vv Narozené děti
Štěpánka Lesonická
Kryštof Tichý
Pavel Čech
Zuzana Ulreichová
Blahopřejeme rodičům k narození jejich
dítěte a srdečně je vítáme do života
v naší obci.
vv Úmrtí
Anna Badinová
František Procházka
Všem
pozůstalým
hlubokou soustrast.

vyslovujeme

vv Pohyb obyvatelstva
Přistěhovaní: 7
Odstěhovaní: 2
Narození: 4
Zemřelí: 2
K 31.12.2017 mají Jezeřany-Maršovice
776 obyvatel
Jezeřany: 476
Maršovice: 300
Muži: 395
Ženy: 381
Vydává Obec Jezeřany-Maršovice, tel.: 515 337 423, info@jezerany-marsovice.cz, www.jezerany-marsovice.cz
Náklad 280 ks. Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Sazba a tisk: Bačík, Pohořelice, tel.: 519 425 897

