Z á p i s č. 20
Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky, konaného dne
23.2.2010 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Program :

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
4. Zpráva o hospodaření za rok 2009
5. RO č. 5
6. Inventarizace za rok 2009
7. Smlouva o věcném břemenu – Stehlík Fr.
8. Návrh rozpočtu – projednání
9. Smlouva o budoucí smlouvě – věcné břemeno
10. Plán zasedání ZO a plán akcí na rok 2010
11. Zřízení míst VPP
12. Smlouva o poskytnutí příspěvku na opravu kostela
13. Smlouva o výkonu přenesené působnosti -přestupky
14. Přijetí opuštěných pozemku p.č. 3300
15. Projednání ţádostí – příspěvek na vydání básniček
16. Ţádost o poskytnutí dotace JMK - kanalizace
17. Diskuze - různé
18. Návrh usnesení
19. Závěr
Přítomni : Ladislav Vaněk, Pavel Čučka , RNDr. Věra Illková , Luděk
Přichystal, Karel Krula, Marie Hašková, Jana Buršovská, Josef Stehlík
Omluven: Pavel Rozporka
Hosté 11
Projednáno :
1.
Zasedání zahájil a řídil Vaněk Ladislav. Přivítal přítomné a seznámil je
s programem.
2.

Zapisovatelem jmenoval pí. Illkovou V., ověřovateli byli jmenováni p.
Josef Stehlík a Pavel Čučka
Hlasování : 8 pro – 0 proti – 0 zdrţel se

3.

Pan Vaněk seznámil přítomné s plněním usnesení minulého zasedání OÚ
ze dne 18.12.2009 :
- byla provedena inventarizace majetku
- byl vypracován návrh konceptu postupu prací na zvelebení obce:
* dokončení instalace
* opravy MK
* dokončení MK Nivy v rozsahu schváleném v roce 2009
* zateplení školy ( podmíněno získáním dotace )
* cyklosteska ( podmíněno získáním dotace )
* projektová dokumentace MK
* dokončení osazení veřejného osvětlení a stoţáru věřejného rozhlasu Nivy
* biokoridor ( podmíněno získáním dotace )
* měsíční údrţba MK ( výtluky)

4.

Paní Tomková seznámila přítomné s výsledky hospodaření 1.-12.2009,
celkové příjmy dosáhly 10 813 890,75 Kč a výdaje 9 956 871,49 Kč .
Financování 857 109,26Kč.

5.

Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 5 ve výši 677 300 Kč

6.

Paní Tomková seznámila s inventarizací majetku k 31.12.2009 a
inventurním zápisem. Nebyly shledány ţádné inventurní rozdíly.

7.

Zastupitelé projednali smlouvu o zřízení věcného břemene Stehlík
František – přípojka nízkého napětí za úplatu

8.

Paní Tomková přednesla návrh rozpočtu na rok 2010

9.

Byla projednána smlouva o budoucí smlouvě- věcné břemeno EON –
podzemní kabel

10.

Plán zasedání ZO a plán akcí na rok 2010:
Porady : 26.01. , 27.04., 25.05., 27.07., 24.08.
Veřejné zasedání : 23.02., 23.03., 29.06., 21.09.
Hlavní pouť
3.- 4.07.2010
Posvícení
16.-17.10.2010
Návrh akcí na rok 2010:
1. Odkanalizování obce – dle získání dotace
2. Dokončení MK Nivy
3. Zateplení školy – dle získání dotace
4. Vybudování cyklostezky ( chodníku ) na hřbitov a hřiště – dle získání
dotace

5. Příprava proj dokumentace a stav. řízení na opravy místních
komunikací
6. Veřejné osvětlení v části Nivy
7. Biokoridory – dle získání dotace ( 100%)
8. Revitalizace údolní nivy Plenkovikého potoka – dle získání dotace (
90%).
11.

Bude zřízeno 6+1 míst VPP s nástupem 1.4.2010

12.

Byla projednána smlouva o poskytnutí příspěvku na opravu kostela ve
výši 200 000 Kč – termín splatnosti 31.7.2010

13.

Byla projednána smlouva o výkonu přenesené způsobnosti – přestupky.
Doposud řešeno ve Znojmě ( 2500 Kč přestupek), nově Jevišovice ( 1200
Kč)

14. Přijetí opuštěných pozemků p.č. 3300 – bratři Fialovi
15.

Projednání ţádosti na příspěvek na vydání kníţky básníček p. Ludvíka
Šimečka ( 14 000 Kč sponzoři, obec 1 000 Kč)

16.

Ţádost na poskytnutí dotace z JMK – kanalizace

17.

18.

Diskuse:
- dodatek ke smlouvě s firmou Sun Eco Energy
- dlouhodobý pronájem – pí. Jarošová – oprava vstupu a parkovacího stání
( 28 m2)
- Krula : plán prací rozšířit o výsadbu lesa, reklamace koupaliště v řešení
- Malec: plán obnovy obce konkretizovat do malých akcí, které je obec
schopna provést vlastními prostředky ; dotaz na technickou realizaci
el.vedení do země v lokalitě koupaliště ; zpevnění cesty ke koupališti u
kravína
Vodák Václav: v nové ulici jsou kanály zanesené pískem
Návrh usnesení
Usnesení

Ze zasedání zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky, konaného dne 23.2.2010
v zasedací místnosti OÚ.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
- kontrolu usnesení z minulého ZO

- zprávu o hospodaření za rok 2009
- nájem pozemku – p.č. 2742/1 – cca 28 m2

2. Zastupitelstvo obce schvaluje :
- zřízení věcného břemene Stehlík – přípojka nn za úplatu
- RO č. 5
- inventarizaci za rok 2009
- smlouvu o budoucí smlouvě na věcné břemeno
- plán zasedání ZO a plán akcí na rok 2010
- zřízení 7 míst VPP
- smlouvu o poskytnutí příspěvku na opravu kostela
- smlouvu o výkonu přenesené působnosti – přestupky
- přijetí opuštěných pozemků p.č. 3300 vznik vlastnictví
k spoluvlastnickému podílu, podání návrhu na KÚ
- příspěvek na vydání sbírky básniček ve výši 1.000,- Kč
- dodatek smlouvy s firmou Sun Eco Energy
- koncept postupu prací pro zvelebení a údržbu obce

Zastupitelstvo obce ukládá
- zpracovaní žádosti na poskytnutí dotace z JMK – kanalizace
- zajištění vítání občánků 28.2.

Hlasování : 8 pro – 0 proti – 0 zdrţel se
Starosta poděkoval za účast a ukončil zasedání.

___________________________
Starosta

Ověřovatelé: Stehlík Josef v.r.
Čučka Pavel v.r.
Zapisovatel : RNDr. Illková Věra v.r.

_______________________
místostarosta

