Z á p i s č. 18
Ze zasedání zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky
konaného dne 24.6.2009 v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni : Vaněk L., Krula K., Buršovská J., Čučka P., Přichystal L., Hašková M.,
Rozporka P.
Omluvena: RNDr. Illková V.
Občané :

10

Program :

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
Přijetí dotace JMK POV na MR
Navýšení kapacity ŠJ
E.ON smlouva o věcném břemenu
SOD Ing.Arch. Cíznerová - Změna č. 2 ÚP
Smlouva o poskytnutí daru na pořízení změny č. 2 ÚP
Závěrečný účet obce za rok 2008
Zpráva o hospodaření za 1-5/09
RO č. 1 a 2
Zpráva o činnosti
Integrovaný dopravní systém (IDS)
Diskuze
Návrh usnesení
Závěr

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Projednáno :
1. Zasedání zahájil a řídil Vaněk Ladislav. Přivítal přítomné a seznámil je
s programem.
2. Zapisovatelem jmenoval pí. Tomkovou, ověřovateli byli jmenováni
pí. Buršovská a p. Rozporka.
Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se
3. Pan Vaněk seznámil přítomné s plněním usnesení zasedání OZ ze dne
21.4.2009: - ověření změny ÚP č.1
- Vydání změny ÚP č. 1
- Zadání změny ÚP č.2
- Stanovení místní úpravy silničního provozu
- Smlouvu o budoucí smlouvě s E.ON
- Smlouvu o věcném břemenu s E.ON

4.
5.
6.
7.

8.

- Zvýšení ceny stočného
- Přijetí 4 pracovníků na VPP
- Uzavření smlouvy na rekonstrukci MR
Starosta seznámil přítomné s oznámením JMK o schválení poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu JMK v rámci PRV. Na rekonstrukci VO a MR
bude poskytnuta částka 152.000,- Kč
Z důvodu rozšíření MŠ je třeba navýšit kapacitu ŠJ v ZŠ ze 70 na 80
strávníků od nového školního roku. Z toho důvodu je třeba podat žádost o
změnu v rejstříku škol ke Krajskému úřadu JMK.
Starosta seznámil s návrhem Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu – stavba „Hluboké Mašůvky, přeložka v VN“ na
pozemcích p.č. 1625/32, 2761/2, 2763, 2764/1 a 2771.
Dále seznámil se smlouvou o dílo č. 19/2008 s Ing.Arch. Cíznerovou na
zhotovení dokumentace Změna č.2 ÚPO Hluboké Mašůvky. Cena díle je
stanovena na 95.200,- Kč (Návrh změny 71.400,- Kč, čistopis 23.800,- Kč
včetně DPH).
Na SOD navazuje smlouva o poskytnutí daru s firmou Eco Sun Energy,
která se zavazuje poskytnout obci finanční dar ve výši 95.200,- Kč na
zhotovení dokumentace Změna č.2 ÚPO Hluboké Mašůvky.

Starosta seznámil s návrhen SOD s firmou Stave s.r.o na vybudování
dešťové kanalizace v lokalitě na Nivách. Celková cena 873.134,- Kč.
Provedením stavby firma odpracuje poplatky za napojení na IS – 11 x 60
tis., t.j. 660,000,- Kč. Obec uhradí rozdíl.
Dále firma nabízí stavebníkům možnost napojení na tuto dešťovou
kanalizaci – cena za přípojku do 5m je 9.100,- Kč. Je třeba stavebníku
oslovit stavebníky.
9. Pí . Tomková seznámila s Návrhem závěrečného účtu obce za rok 2008.
Návrh byl řádně zveřejněn na ÚD obce.
10. Po té přednesla zprávu o hospodaření za 1-5/09 – příjmy : 4.177.093,20
Kč, výdaje : 3.859.096,94 Kč.
11. Dále přednesla RO č. 1 ve výši 898.200,- Kč a RO č. 2 ve výši 830.000,Kč – prodej rozšíření STL plynovod Nivy. Viz. příloha
12. Starosta přednesl zprávu o činnosti: prováděny práce na hřbitově,
koupališti, údržba zeleně, opraveny výtluky na MK, vybudována 2 sběrná
hnízda na tříděný odpad, zbývají na kopci a na Nivách, uzavřena smlouva
na rekonstrukci MR s firmou Bártek.
13. Místostarosta informoval o připravovaných dopravních změnách dle
systému IDS a vyzval občany, aby své připomínky podali na OÚ.
14. Diskuze :
-p. Drozd – upozornil na výkop ve Svatoňovci, označit páskou. Starosta
přislíbil dokončení prací do konce 7/09. Dále upozornil na propadání
benešů u jejich domu.

- p. Přichystal – dotaz na zamrzání vody ve Svatoňovci, které slíbila VaS
opravit – zaurgovat.
- RO č.2 – 25.000,- Město Znojmo - přestupky
- p. Svoboda – vznesl dotaz na el.přípojky na soukromých pozemcích za
č.p. 206. Starosta osvětlil nové podmínky firmy E.ON – cena 12 tis. Za
přípojku. (Dříve 80% podíl).
Další dotaz – kdy budou dokončeny chodníky u čp. 22 a budovány u č.
135,134 a 132. Na dokončení bude pokračováno po ukončení opravy
kaple sv. Anny.
- Dotaz na č.p. 30 - p. Krula č.p. 30 je nabízeno k prodeji přes RK
Dále starosta na dotaz občanů informoval o postupu při získáváni dotace
na II. et. budování kanalizace v obci.
- pí. Vodáková dotaz na dětské hřiště. Jelikož o tom již zastupitelstvo
několikrát jednalo a dosud nebylo stanoveno umístění. Pí. Buršovská
navrhuje umístění na Pelánův plac místo skládky velkoobjemového
odpadu.
Hlasování : 6 pro – 1 proti – 0 zdržel se
Je třeba zjistit podmínky dotace ČEZ a zajištění návrhu.
- p. Kamarád – budování cesty Nivy – práce budou započaty po pouti
- p. Bořil – dotaz na vpusť u čp. 95
- starosta informoval o přípravách na Hlavní pouť – zajištěno povolení
MěÚ, odb. dopravy, rozvoz značení zajistí starosta. Vybírání poplatku z místa
provede TJ Sokol, a to mu bude poskytnuto jako příspěvek na činnost. Cena je
stejně jako v minulých letech 10,- Kč mimo obec, 20,- Kč v obci a 50,- Kč
autobus. Poplatek z místa za stánky – členky OZ a účetní. Úklid v neděli ráno
pracovnice na VPP.
15. Po ukončení diskuze přednesl starosta návrh na usnesení.
Us nes e ní
Ze zasedání zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky,
konaného dne 24.6.2009 v zasedací místnosti OÚ.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
- kontrolu usnesení z minulého ZO
- zprávu o hospodaření 1-5/09
- zprávu o činnosti
2. Zastupitelstvo obce schvaluje :
- přijetí účelové dotace JMK POV na opravu MR ve výši 152.000,- Kč

- navýšení kapacity školní jídelny, jejíž činnost vykonává Základní a
mateřská škola v Hlubokých Mašůvkách ze 70 na 80 strávníků, a to
s účinností od 1.9.2009
- podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ke
Krajskému úřadu JMK
- Smlouvu s E.ON – věcné břem. p.č.1625/32, 2761/2, 2763, 2764/1 a 2771
- SOD s Ing.arch. Cíznerovou – Změna ÚP č.2
- Smlouvu o poskytnutí daru s firmou ECO SUN Energy na pořízení změny
ÚPD č.2 – 95.200,- Kč
- závěrečný účet obce za rok 2008 – bez výhrad
- RO č. 1 ve výši 898.200,- Kč
- RO č. 2 ve výši 830.000,- Kč
- SOD s firmou Stave s.r.o. – deštová kanalizace Nivy
- umístění dětského hřiště
Zastupitelstvo obce ukládá
- zajištění a zpracování připomínek k IDS- p.Krulovi
- zajištění Hlavní pouti ve dnech 4. a 5.7. – členům OZ
- oslovení stavebníků v lokalitě Nivy – dešť . přípojky k RD
- zjištění možností dotací na dětské hřiště
- prověřit veřejnoprávní smlouvu s Městem Znojmem - přestupky

Hlasování : 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Starosta poděkoval za účast a ukončil zasedání.

____________________________________________
Starosta
místostarosta

Ověřovatelé: Buršovská Jana v.r.
Rozporka Pavel v.r.
Zapisovatel :

Tomková Stan.v.r.

