II. OBEC
1. Správa obce
Obec spravovalo devítičlenné zastupitelstvo, zvolené ve volbách v roce 2006. Funkci
starosty vykonával Ladislav Vaněk, místostarostou byl Karel Krula. Dalšími členy obecního
zastupitelstva byli: Jana Buršovská, Pavel Čučka, Marie Hašková, RNDr. Věra Illková, Luděk
Přichystal, Pavel Rozporka a Josef Stehlík.
Obec měla zřízeny dva výbory, jejichž úkolem bylo provádění kontrol pokladní
hotovosti, pokladních operací, čerpání rozpočtu obce a plnění přijatých usnesení.
Kontrolní výbor byl zvolen v tomto složení:
Předseda
: Luděk Přichystal
Členové
: Jiří Dvořák
Pavel Kamarád
Finanční výbor pracoval v tomto složení:
Předseda
: RNDr. Věra Illková
Členové
: Jiří Dvořák
Jitka Slonková
Funkci administrativní pracovnice a účetní vykonávala Stanislava Tomková.
Čistírnu odpadních vod obsluhovala a skladové účetnictví obce vedla Jana Řiháčková.
Knihovnicí Obecní knihovny byla Martina Sabolová.
Předsedkyní Sboru pro občanské záležitosti byla Jitka Sabolová.
Funkci obecního kronikáře vykonával Zdeněk Adámek.
Webové stránky obce spravovala Ing. Markéta Řeřuchová.
Traktoristou - mechanizátorem byl od 1.ledna 2009 František Stehlík,
od 1. ledna 2010 byl přijat do pracovního poměru druhý traktorista Jiří Dvořák.
Uklízečkou Obecního úřadu byla Dagmar Rozporková.
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce:
velitel:
Miroslav Petrželka
strojník:
Pavel Brázda
členové:
Vojtěch Bořil
Lukáš Grois
Karel Hasman
Pavel Kamarád
Radek Kazdera
Radim Trejba
Petr Zivčák
Pracovní doba na OÚ:
Pondělí
7,00 – 17,00
Úterý
7,00 – 14,00 17,00 – 19,00
Středa
7,00 – 14,30
Čtvrtek
7,00 – 14,30
Pátek
7,00 – 14,00
Celkem
41 hod. týdně.
2. Zasedání obecního zastupitelstva

(Úřední hodiny: 14,00 – 17,00)
(Úřední hodiny: 17,00 – 19,00)

Na prvním zasedání obecního zastupitelstva, konaném dne 23. února, byla projednána
zpráva o hospodaření obce za rok 2009, inventarizace za rok 2009, plán zasedání a hlavních
akcí na rok 2010, zřízení sedmi míst veřejně prospěšných prací, příspěvek na opravu kostela ve
výši 200 000 Kč, žádost o poskytnutí dotace na kanalizaci, přijetí opuštěných pozemků p.č.
3300 po bratrech Fialových do majetku obce, příspěvek 1 000 Kč na vydání básniček Ludvíka
Šimečka, dodatek smlouvy s firmou Sun Eco Energy, zajištění vítání občánků na den 28. února,
diskuse.
Zastupitelé všechny předložené zprávy schválili.
Druhé zasedání obecního zastupitelstva se konalo 23. března. Byl projednán rozpočet
obce na rok 2010, výpověď veřejnoprávní smlouvy MěÚ Znojmo o projednávání přestupků
(přestupkové řízení bude nyní řešit město Jevišovice), záměr odkupu pozemků pro trafostanici
v Nové ulici, zřízení dalších šesti míst veřejně prospěšných prací od 1. května letošního roku,
schválení změny Územního plánu obce č. 2, jmenování Miroslava Petrželky velitelem Sboru
dobrovolných hasičů, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009, uzavření
veřejné skládky na prostranství za Sklípkem.
Třetí zasedání OZ se konalo 22. června. Na pořadu jednání bylo projednání závěrečného
účtu obec za rok 2009, smlouva o věcném břemenu s E.ON, záměr prodeje pozemků, zařazení
obrazů A. F. Stehlíka do majetku obce, dodatek k nájemní smlouvě se ZD Hluboké Mašůvky.
Byl projednán záměr prodeje pozemků: Krejčí David – část parcely p.č. 2772/8 (cca 16
2
m ), Kollner Zdeněk – část parcely p.č. 2743/6, směna pozemku AVIA CENTRUM – Petr Salát
u domu č.p. 115 p.č. 347/2 za pozemek před vstupem do býv. hospody č.p. 120 (cca 10 – 12
m2).
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2009, smlouvu o věcném břemenu
přípojky E.ON, zadávací podmínky pro výběrové řízení na zateplení budovy školy, zařazení
obrazů A. F. Stehlíka do majetku obce, zrušení spoluvlastnictví reálným rozdělením p.č. 3300
(Obec a Pozemkový fond), poskytnutí účelové dotace z rozpočtu JMK v roce 2010 z Programu
rozvoje venkova ve výši 160 000 Kč, smlouvu o zajištění financování systému Integrovaného
dopravního systému (poplatek 50 Kč za každého občana), zajištění Hlavní pouti.
Zastupitelé neschválili dodatek k nájemní smlouvě se Zemědělským družstvem
Hluboké Mašůvky – výstavba bioplynové stanice (výsledek hlasování: 3 hlasy pro, 4 proti, 1
se zdržel hlasování).
Obec obdržela účelové dotace: 160 000 Kč na rekonstrukci místní komunikace na Nivy,
2 mil. Kč na zateplení školní budovy (celkové náklady 2,7 mil. Kč), 20 mil. Kč na kanalizaci
z Ochrany životního prostředí (Jihomoravský kraj přislíbil navýšit příspěvek o 2 mil. Kč, tím
by zbylo na vlastní financování 6 mil. Kč).
V obsáhlé diskuzi vznesli občané tyto dotazy nebo připomínky:
Výstavba fotovoltaické elektrárny, poškozené komunikace, nebezpečné stromy na
Kalvárii, čerpání jímky na Nivě, vyčištění rybníku, pronájem pozemků Zemědělskému
družstvu, hospodaření Zemědělského družstva s pozemky (splavení půdy, rozorané polní cesty,
nevhodné plodiny).
Čtvrté zasedání svolal starosta na 21. září. Bylo to poslední zasedání stávajícího
volebního období. Byl projednán prodej a směny pozemků, smlouva o věcném břemenu s E.ON
(vedení pro 10 rodinných domů), rozpočtová opatření č. 1,2 a 3, schválení smlouvy o přijetí
dotace od Jihomoravského kraje pro Sbor dobrovolných hasičů, zařazení do majetku obce.
Zastupitelstvo obce schválilo: Smlouvy o věcném břemenu přípojky E.ON a smlouvu o
budoucí smlouvě o věcném břemenu přípojky E.ON – Zpěváčkovi, Zprávu o hospodaření
8/2010, Rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3, Smlouvu o přijetí dotace 20 000 Kč od Jihomoravského

kraje pro Sbor dobrovolných hasičů na nákup výzbroje, Darovací smlouvu na 26 betonových
panelů, které bezplatně daroval Jiří Vystrčil a J. Kučerová, Prodej pozemků (p.č. 2773 za cenu
220 Kč/ m2 - D. Krejčí, směny pozemků: p.č. 281/1 cca 20 m2 za p.č. 347/2 – p. Salát, p.č.
2708/22 cca 4 m2 za p.č. 1608/2 – I. Bořil). Starostovi bylo uloženo zajistit řádně volby do
obecního zastupitelstva ve dnech 15. a 16. října a dále zaslat oznámení o neschválení dodatku
nájemní smlouvy se Zemědělským družstvem Hluboké Mašůvky.
3. Porady
Kromě čtyř veřejných zasedání konaly se během roku porady členů obecního
zastupitelstva, na nichž byly projednávány běžné aktuální úkoly obce:
- záležitosti kolem bioplynové stanice
- zajištění provozu koupaliště
- organizační zajištění Hlavní pouti
- problémy prodeje a evidence štěrku z obecní šutrárny
- černé skládky v okolí obce
- sečení trávy na hřišti
- různé organizační záležitosti obce

4. Účast členů obecního zastupitelstva na zasedáních v r. 2010
Zasedání
23.2. 23.3.

Buršovská Jana
Čučka Pavel
Hašková Marie
RNDr. Illková Věra
Krula Karel
Přichystal Luděk
Rozporka Pavel
Stehlík Josef
Vaněk Ladislav
Celkem členů OZ
Účast občanů

/
/
/
/
/
/
/
/
8
11

/
/
/
/
/
/
/
/
8
13

Účast celkem

22.6.

21.9.
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/
/
/
/
/
/
/
8
67

/
/
/
/
/
/
/
/
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9
20

3
4
4
4
4
4
3
3
4

75%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
75%
100%
91,7%

5. Hlavní úkoly letošního roku a jejich plnění
Členové obecního zastupitelstva schválili na zasedání dne 23. února pro rok 2010 tyto
hlavní úkoly:
1. Odkanalizování obce - odvislé od získání dotace
Obec zpracovala potřebnou projektovou dokumentaci, předložila žádost na Operační
program životní prostředí, dotace byla schválena ve výši 17,8 mil. Kč. Zadávací podmínky
byly zaslány na Státní fond životního prostředí ke schválení, po schválení bude provedeno
výběrové řízení na dodavatele stavby. Po sepsání smlouvy s dodavatelem a kontrole ze SFŽP
bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Tím bude dotace přidělena. Předpoklad: květen r. 2011, po tomto termínu – možnost
realizace stavby.

Jihomoravský kraj poskytne obci dotaci ve výši 10% z realizační ceny.
2. Dokončení místní komunikace na Nivy
Na tuto stavbu byla získána účelová dotace z Jihomoravského kraje – program rozvoje
venkova - ve výši 160 000 Kč. Ve dnech 11. a 12. listopadu byla od č.p. 188 po č.p. 205
položena vrstva obalované asfaltové drti. Práci provedla firma Jeřábek Plenkovice a Colas.
Zbývající část komunikace byla srovnána a částečně zaštěrkována. Někteří vlastníci nemají
dosud položeny inženýrské sítě.
3. Zateplení školy - odvislé od získání dotace
Dotace od Operačního programu životního prostředí ve výši 1 780 000 Kč byla získána,
proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby – byla vybrána firma Pozemní stavby Znojmo,
byla sepsána smlouva s dodavatelem. Všechny potřebné dokumenty byly zaslány na OPŽP ke
schválení a po schválení bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Realizace stavby se předpokládá březen 2011, délka realizace je pět měsíců, kolaudace do
31.8.2011.
4. Vybudování cyklostezky (chodníku) na hřbitov a hřiště - odvislé od získání dotace
Obec neobdržela dotaci, akce nebyla realizována.
5. Příprava projektové dokumentace a stavební řízení na opravy místních komunikací.
Byla zpracována projektová dokumentace, realizace bude provedena po dokončení
kanalizace v obci.
6. Veřejné osvětlení v lokalitě Nivy – 7 světelných bodů
Nebyla získána potřebná dotace, vlastní zdroje obec nemá k dispozici (156 000 Kč).
7. Vybudování biokoridorů - v případě získání dotace ve výši 100% nákladů
Dotace byla schválena ve výši cca 30 760 000 Kč, další postup obdobný jako u
předešlých dotací.
8. Revitalizace údolní nivy Plenkovického potoka - odvislé od získání dotace 90%.
Zpracovává se projektová dokumentace.
6. Další akce provedené v letošním roce
1. Prořezávka lip
24. března a 1. dubna byla provedena prořezávka lip na Mariánském náměstí a
Masarykovy lípy u školy. Pomocí vysokozdvižné plošiny provedli Ladislav Vaněk, František
Stehlík a Jiří Dvořák zkrácení hlavních větví asi o jednu čtvrtinu. Tento zásah byl již potřebný,
protože lípy vzhledem k malému sponu vyrůstaly příliš do výšky a nevytvářely dostatečnou
korunu. Někteří občané se nad ořezáním větví podivovali, ale během krátké doby se ukáže, že
zkrácení větví bylo opodstatněné.
Podobné ošetření zbývá provést u několika lip v blízkosti kostela.
(Příloha 8)
2. Úpravy koupaliště
V měsíci květnu provedla firma Inženýrské stavby dobroušení dna bazénu, závady byly
odstraněny jako záruční oprava. Pracovníci veřejně prospěšných prací následně provedli nátěr
bazénu.

3. Změna při ukládání odpadů
V měsíci březnu byly odvezeny všechny předměty, odložené na veřejné skládce za
Pohostinstvím Sklípek. Prostranství bylo vyklizeno, skládka zrušena, a proto další ukládání
bylo zakázáno.
Přechodně měli občané možnost odvézt odpady na skládku v Únanově, kde se za
skládkování platí.
V měsíci únoru byla zahájena výstavba sběrného dvora odpadů v Jevišovicích, kde po
dokončení bylo možno zdarma od měsíce července ukládat velkoobjemový, nebezpečný a jiný
odpad, který není možno ukládat do popelnic. Tuto možnost měli občané členských obcí
Svazku obcí Jevišovicka, tedy i Hlubokých Mašůvek.
Sběrný dvůr je umístěn v oploceném areálu s vyhrazenými místy pro separovaný odpad.
O změně způsobu ukládání odpadů byli občané Hlubokých Mašůvek vyrozuměni relací
v místním rozhlase a letáky, které byly doručeny do všech domácností.
Sběrný dvůr byl uveden do provozu v červenci 2010.
Běžný domovní odpad jsou občané povinni třídit a ukládat do kontejnerů, které jsou
umístěny v obci na těchto místech:
U samoobsluhy Jednoty:
nový kontejner na papír,
nový kontejner na PET lahve,
starý kontejner na sklo
U školy:
nový kontejner na směsný odpad,
nový kontejner na PET láhve
Na Brunnerově kopci před č. 182:
nový kontejner na PET lahve,
nový kontejner na papír,
starý kontejner na sklo
U prodejny Smíšené zboží Jana Sedláčková:
nový kontejner na PET lahve,
nový kontejner na papír,
starý kontejner na sklo
U domu č. 30
starý kontejner na sklo
Hřbitov:
nový kontejner na hřbitovní odpad
Obsah kontejnerů podle potřeby odváží firma Jan Klíčník z Tasovic.
Svoz pevného domovního odpadu zůstává jako dříve. Odpad je ukládán do
vlastních nádob (kovových, plastových) a jedenkrát za dva týdny (vždy ve středu)
odvážen firmou Jan Klíčník z Tasovic na skládku v Únanově. Osoby s trvalým pobytem
v obci platí ročně částku 400 Kč. Chalupáři platí 400 Kč za rekreační objekt bez ohledu
na počet osob. Domácnost s počtem osob do čtyř má možnost ukládat odpad do jedné
popelnice, domácnosti s pěti a více členy do dvou popelnic při každém odvozu. Pokud
mají občané odpadu víc, mohou další odpad vložit do pytle z PVC a opatřit kuponem
zakoupeným na Obecním úřadě za částku 30 Kč (vždy za každý jednotlivý pytel).
Další odpad mohou občané likvidovat takto:
- trávu, listí, suť a zeminu – uložit na určené místo po předchozí domluvě na
Obecním úřadě, který zajistil odvoz,
-

elektropřístroje (televizory, PC, monitory, radiopřijímače, magnetofony apod.)
předat na Obecní úřad,
mobilní telefony, fotoaparáty, MP3 a další drobné přístroje vložit do kontejneru
ASEKOL ve vestibulu Obecního úřadu.

Nové kontejnery pro tříděný odpad se osvědčily, negativním poznatkem je
zjištění, že nebyly vždy včas vyprázdněny, takže někdy docházelo k jejich přeplnění a
tím i ukládání odpadu vedle kontejnerů (nejčastěji skleněné láhve a PET láhve).
Často byl velkoobjemový odpad dovážen na prostranství za restaurací Sklípek,
takže v tomto místě byly ledničky, mrazničky, pneumatiky, okna se skly (vybouraná při
výměně za plastová), nábytek všeho druhu, matrace, plastové kbelíky a další předměty.
Proto Obec musela během roku několikrát zajistit naložení tohoto odpadu na vlečku a
odvezení na skládku v Únanově nebo k likvidaci do firmy Remat Znojmo. V souvislosti
se zřízením sběrného dvora v Jevišovicích bylo toto prostranství v letošním roce
vyklizeno, skládka definitivně zrušena a další ukládání odpadů na toto místo zakázáno.
Podle evidence Obecního úřadu bylo během roku v naší obci vyprodukováno
celkem 170 tun odpadu ( pro porovnání: v r.2007 – 145 t, v r. 2008 – 175 t, v r. 2009 177 t).
Z toho činil:
Směsný odpad
150,8 t odvoz: Klíčník, Tasovice,
likvidace: ASA Únanov
Velkoobjemový odpad
11,03 t vlastní odvoz,
likvidace: ASA Únanov
Sklo
2,45 t
Remat Znojmo, Přímětická 75
Papír
4,089 t odvoz: Klíčník, Tasovice
Plasty
1,29 t odvoz: Klíčník, Tasovice
Kovy

0,177 t

IB-MET, s.r.o. Hluboké Mašůvky

Na poplatcích od občanů získala obec 313 043 Kč, od chalupářů 13 200 Kč a od
podnikatelů 7 000 Kč. za prodej železného šrotu, 512 Kč. Naopak za odvoz a likvidaci
směsného odpadu bylo zaplaceno 390 987 Kč, za likvidaci využitelného odpadu 27 752
Kč, za sběrný dvůr v Jevišovicích 23 974 Kč, za likvidaci černé skládky 858 Kč.
Odpad, který občané odevzdali do sběrného dvora v Jevišovicích, se eviduje
podle druhu a podle bydliště dodavatele.
(Příloha 9-10)
Likvidace odpadních vod:
V čistírně odpadních vod, kterou spravuje obec, bylo v letošním roce vyčištěno
toto množství:
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen

Celkem:
1 072,3 m³
1 456,8 m³
1 580,5 m³
1 873,2 m³
2 459,6 m³
2 592,3 m³
1 768,7 m³
1 504,8 m³
2 167,2 m³
1 372,8 m³

Denní průměr:
34,6 m³
52,0 m³
50,9 m³
62,4 m³
79,3 m³
86,4 m³
57,0 m³
48,5 m³
72,2 m³
44,2 m³

Listopad
Prosinec

1 552,8 m³
1 539,7 m³

51,8 m³
49,7 m³

Celkem

20 761,7 m³

56,9 m³

Porovnání množství odpadních vod v uplynulých letech:
r. 2007
celkem: 14 693 m³ denně: 40,25 m³
r. 2008
14 798 m³
40,4 m³
r. 2009
16 810 m³
46,1 m³
r. 2010
20 762 m³
56,9 m³
Ke zvýšení došlo jednak vzhledem k tomu, že letošní rok byl bohatší na dešťové
srážky, jednak i proto, že byly osídleny další novostavby domů v trati Nivy.
Poplatky za stočné platili uživatelé nemovitostí dvakrát ročně Obecnímu úřadu,
a to podle evidence VaK Znojmo za skutečně odebranou vodu. Občanům, kteří odebírali
vodu z vlastního zdroje, bylo množství propočítáno podle průměrné spotřeby v obci.
Porovnání cen vody za uplynulá léta (včetně daně z přidané hodnoty):
r. 2007
vodné:
stočné: 19,60 Kč/ m³
r. 2008
23,30 Kč/ m³
r. 2009
33,54 Kč/ m³
27,95 Kč/ m³
r. 2010
34,40 Kč/ m³
28,20 Kč/ m³
Občanům, kteří dosud nejsou napojeni na obecní kanalizaci, byly na požádání vyváženy
jímky obecním fekálem. Za jeden odvoz platili občané 400 Kč (doprava + čistírna)
4. Výkup pozemků
V letošním roce byl vykoupen poslední pozemek pro vybudování místní komunikace
v trati NIVY- trasa C.
5. Zimní údržba komunikací
Vzhledem k častým sněhovým srážkám byla v letošním roce věnována zvýšená péče
odstraňování sněhu z místních komunikací a jejich posyp pískem. Tuto činnost zajišťovali
s obecním traktorem František Stehlík a Jiří Dvořák.
6. Těžba štěrku
V obecní štěrkovně ("šutrárna" v Čížovkách) byla také v letošním roce prováděna těžba
štěrku, který byl využíván jednak pro stavbu místních komunikací, ale byl také prodáván
ostatním zájemcům za cenu: 60 Kč/t. Obec získala v letošním roce za prodej štěrku 76 540 Kč.
7. Sbírka použitého ošacení a dalších předmětů
Obec Hluboké Mašůvky ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov
uspořádala v letošním roce dvakrát sbírku použitého ošacení, a to v době od 1. do 16. dubna a
podruhé v týdnu od 22. do 29. listopadu. Občané byli rozhlasem vyzváni, aby v uvedené době
přinesli do vestibulu kulturního domu tyto předměty: dámské, pánské a dětské letní a zimní
oblečení, lůžkoviny, záclony, prostěradla, ručníky, utěrky, látky, péřové a vatové přikrývky,
polštáře, deky, veškerou nepoškozenou obuv a nepoškozené domácí potřeby: nádobí, skleničky.
Stejně jako v minulých letech sešlo se i tentokrát velké množství darovaných předmětů,
které po skončení sbírky odvezlo nákladní auto Diakonie Broumov.
(Příloha 11)

7. Veřejně prospěšné práce
V letošním roce bylo na veřejně prospěšné práce přijato nejdříve k 1. dubnu šest žen, od
1.května pak dalších šest občanů, kteří jsou Úřadem práce Znojmo evidováni jako
nezaměstnaní. Byli to:
Emílie Dvořáková
od 1.4. do 30.9.
Marie Hašková
od 1.4. do 30.9.
Marie Kazderová
od 1.4. do 30.9.
Růžena Kollnerová
od 1.4. do 30.9.
Monika Krejčová
od 1.4. do 30.9
Marcela Kulhánková
od 1.4. do 30.9.
Naděžda Bažantová
od 1.5. do 31.10.
Jana Pospíchalová
od 1.5. do 31.10.
Petra Raputová
od 1.5. do 31.10.
Schikorová Růžena
od 1.5. do 31.10.
Ševčík Josef
od 1.5. do 31.10.
Marie Vodáková
od 1.5. do 31.10.
Vedoucí 1. skupiny byla Růžena Kollnerová, vedoucí 2. skupiny Naděžda Bažantová.
V letošním roce, bohatém na srážky, mnoho času věnovaly pracovnice sečení trávy na
všech veřejných prostranstvích, odstraňování trávy na chodnících, dále údržbě hřbitova a úklidu
veřejných prostranství.
8. Výstavba bioplynové stanice
Dne 20. dubna se konala porada obecního zastupitelstva, na kterou byl přizván p.
Kružík, majitel AGRO 2000, která má v záměru vybudovat v areálu zdejšího hospodářského
střediska Zemědělského družstva bioplynovou stanici. Důvodem pro výstavbu tohoto zařízení
je údajně to, že pro vypěstovanou kukuřici a obilí není dostatečný odbyt, proto pro zachování
provozu zdejšího Zemědělského družstva a tím i zachování pracovních míst by bylo vhodným
řešením výstavba bioplynové stanice.
Proti záměru stavby bioplynové stanice se zvedla vlna odporu. Vyvrcholila peticí s 319
podpisy (27 z nich nebyli občané s trvalým bydlištěm v Hlub. Mašůvkách). Vyjádřili v ní
především obavy, aby při provozu nebylo zhoršeno životní prostředí naší obce, podobně jako
tomu je při provozu takové stanice v Karlově na Znojemsku, kde si občané stěžují na silný
zápach, šířící se z tohoto provozu. Aby se občané mohli přesvědčit, že takové obavy nejsou
opodstatněné, připravilo vedení Zemědělského družstva pro všechny zájemce zájezd do
Jevíčka, kde je provoz stejného zařízení, jaké má být v naší obci. Zájezd se uskutečnil v sobotu
1. května, zúčastnilo se 22 zájemců.
O záměru výstavby byl dne 17. května zveřejněn článek ve Znojemském deníku
Rovnost s názvem: "Mašůvky: petice proti bioplynce"
S obsahem článku nesouhlasil starosta obce Ladislav Vaněk, který zaslal ke zveřejnění
text, který byl ve stejném deníku zveřejněn dne 24.5.2010 s názvem: Nesouhlasím
s manipulováním veřejného mínění".
Jako odpověď na tento článek sestavili někteří občané další výzvu v tomto znění:
Lidé Hlubokých Mašůvek bděte!!!
Prý manipulujeme veřejným míněním!?
Proč starosta Vaněk prosazuje bioplynku, když starostové jiných obcí bojují proti ní?
Proč se zastupitelé obce bojí referenda?

Proč se snaží rozhodnout tak rychle?
Podle vyjádření pana starosty ve Znojemském deníku Rovnost zastupitelstvo obce
nehodlá přihlédnout k zájmům a vůli části obyvatel Hlubokých Mašůvek, kterou jsme vyjádřili
v petici.
Tou jsme chtěli zastavit výstavbu bioplynové satanice, potažmo i fotovoltaické elektrárny,
pokud by se pozemky, na kterých má stát, staly předmětem k prosazování bioplynové stanice a
zájmů určité podnikatelské skupiny. Projednávání stavby fotovoltaické elektrárny probíhalo
jaksi potichu. Přitom se její stavba také dotýká nás všech.
Výsměchem je, že jako důvod, pro který nebude petice zastupitelstvem akceptována, jsou
formální nedostatky, o čemž se obec radila s právníkem proti svým občanům.
Odejděme od slibů finančních a hmotných výhod, které slibují podnikatelské skupiny za
schválení jejich záměrů obci. Téměř vždy jsou něčím podmíněny a jsou ze skupiny slibů
"COBY-KDYBY", tak jako všechny sliby které jsou už dávno přednášeny v naší obci.
Musíme si uvědomit, že smlouvy a dohody připravují právníci a ti už vědí, jak na to.
V jaké době to žijeme???
Potřebujeme my, občané, fotovoltaickou elektrárnu nebo bioplynovou stanici?
Vraťme se k významu slova "ZASTUPITEL". Volili jsme ho.
Neměl by zastupovat zájmy nás, občanů? Samozřejmě, že všichni máme "svůj"
zájem.
Přece tady žijeme a chceme dál žít!!! Máme tu domy, pozemky, rodinu, jiné zájmy.
. většina z nás chce žít v Mašůvkách proto, že je tu krásně a je tu krásné okolí
. 10 ha fotovoltaická elektrárna, která bude vidět už od Přímětic po pravé straně silnice
za odbočkou na Únanov, bude dělat dojem průmyslové zóny
. A kdo a jak ji odstraní po době její životnosti?
. 750 000 Kč ročně, které údajně fotovoltaika přinese obci, je v přepočtu 1 000 Kč na
jednoho obyvatele ročně, to každý z nás hravě odpracuje, bude-li se věnovat dvě
soboty úpravám okolí svého domu
. bioplynovou stanici typu Jevíčko je potřeba zavézt 12 500 t štěpkované siláže a
cca 3 000 t kejdy nebo aktivního materiálu, téměř stejné množství materiálu je
potřeba potom vyvézt jako suchý produkt po ukončení procesu a částečně jako
tekutý odpad
. jednoduché počty - celkem cca 30 000 t materiálu tam a zpátky
. při 10 t na 1 kamionu = 3 000 kamionů za rok, které projedou Mašůvkami,
problém je, že to bude většinou soustředěno do sezóny sklizně
. Nebudou zničené silnice? potažmo, tu k zemědělskému areálu zemědělci zničili, tak
přijde rozumné, že by se měli na opravách podílet, aby to obec nezatěžovalo.
Přijďte vyjádřit svůj svobodný postoj k této problematice a podepsat "formálně"
správně upravenou petici v pondělí 31. 5. 2010. Záleží opravdu na každém z nás!!!
Kontaktní místa:
Dolní část obce: STÁNEK PANÍ SEDLÁČKOVÉ
17,00 - 19,00 hod.
Horní část obce: ZAHRÁDKA RESTAURACE
17,00 - 19,00 hod.
"POD LIPAMI"
SRDEČNĚ ZVE PETIČNÍ VÝBOR:
Ing. Jiří Malec
MVDr. Dalibor Boháč
Evžen Procházka
Martin Joura
Miloš Jirásek

Na druhé straně výzvy byl zveřejněn text petice v tomto znění:
Petiční nesouhlas se záměrem zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky se zřízením
bioplynové stanice v katastru obce Hluboké Mašůvky.
My, níže podepsaní občané a vlastníci nemovitostí v Hlubokých Mašůvkách,
nesouhlasíme s umístěním bioplynové stanice v katastru obce Hluboké Mašůvky.
Bioplynová stanice, která už bude jednou schválená a postavená, se může stát
při špatném provozování neúnosnou zátěží příjemných životních podmínek k žití v obci.
Případné řešení takto nastalého problému už nic nezmění na tom, že v obci může být
nepříjemný až neúnosný zápach, zvýšená frekvence dopravy a další vlivy, které mohou
snížit úroveň kvality prostředí a životních podmínek v obci.
To vše sníží cenu nemovitostí v uvedené lokalitě.
Řešit problém až nastane, je pozdě.
Proto požadujeme:
1. projednání souhlasu s umístěním a zbudováním bioplynové stanice
prostřednictvím referenda tak, aby se mohli vyjádřit všichni občané a zastupitelstvo
nemohlo rozhodnout proti vůli většiny obyvatelstva
2. pojednání této problematiky veřejně a s dostatečným předstihem před
rozhodováním obecního zastupitelstva
3. aby projednání, schválení a další rozhodování ve věci bioplynové stanice
neprobíhalo před nastávajícími komunálními volbami současným zastupitelstvem
My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme svobodně souhlas s požadavky této
petice.
Výzva a text petice byly doručeny do některých domácností v obci. Petici
podepsalo celkem 162 osob, z nichž 9 nemá trvalý pobyt v Hlubokých Mašůvkách.
Ověřené petiční archy byly předány na Obecní úřad.
Obec rozeslala do všech domácností letáčky s informacemi o bioplynové stanici
v tomto znění:
Vážení občané,
dovolujeme si Vás podrobněji informovat o záměru ZD Hluboké Mašůvky - stavbě BPS.
Na začátku všeho je rozhodnutí Zastupitelstva obce umožnit výstavbu fotovoltaické
elektrárny (dále FVO) na pozemcích, na kterých smluvně hospodaří ZD Hluboké
Mašůvky s 10tiletou výpovědní lhůtou. Při projednání změny Územního plánu obci ani
při jejích schvalování pro tento účel nebyly dány žádné připomínky. Jako náhradu za
uvolnění pozemků bez výpovědní lhůty požaduje ZD kladné stanovisko obce ke svému
záměru - výstavby Bioplynové stanice (nadále BPS).
BPS je zařízení na výrobu bioplynu, el. energie a tepla z obnovitelných zdrojů.
Slouží ke zhodnocování obnovitelných zdrojů jako např. kukuřičné a travní siláže, kejdy
a chlévské mrvy. Není určena k likvidaci odpadů z jatek a kafilerií jako BPS ve Velkém
Karlově. Plyn vyrobený v BPS je zužitkován v kogenerační jednotce, která vyrábí el.
energii. Cílem je napájení sítě vyrobeným el. proudem jako ekologickým zdrojem el.
energie a tepelnou energií některé objekty ZD………………….

Ve spolupráci se Zemědělským družstvem Hluboké Mašůvky bylo svoláno
setkání všech občanů, které zajímaly podmínky výstavby a provozu tohoto zařízení

v naší obci. Konalo se ve čtvrtek 3. června v 18,00 hodin v sále kulturního domu.
Zúčastnil se inž. Kružík – majitel Agro 2000.
Někteří občané ostře vystupovali proti výstavbě bioplynové stanice. Při
hlasování členů obecního zastupitelstva záměr výstavby bioplynové stanice nezískal
potřebnou nadpoloviční většinu, protože z osmi přítomných členů obecního
zastupitelstva byli tři pro, čtyři proti a jeden se zdržel hlasování.
O konání veřejné schůze vysílala zprávu také televizní stanice PRIMA, která
natáčela na této akci krátké zpravodajství. Další články byly publikovány také
v regionálním tisku, a to:
Znojemský deník Rovnost: Mašůvky: petice proti bioplynce (17.5.2010)
Nesouhlasím s manipulováním veřejného mínění (24.5.2010)
Znojemsko: Bude u Mašůvek bioplynka? (27.4.2010)
Mašůvkami obchází strašidlo bioplynky (8.6.2010)
Znojemský týden: Bioplynka a foovoltaika i v Mašůvkách? (31.5.2010)
Bioplynku v Mašůvkách neodhlasovali (28.6.2010)
(Příloha 12-19)
9. Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce
V souvislosti s volbami do obecních samospráv (15. a 16. října) se v první
polovině měsíce listopadu konala v obcích ustavující zasedání nově zvolených
zastupitelstev.
V naší obci se toto zasedání konalo v pondělí 15. listopadu v 18,00 hodin v sále
kulturního domu s tímto pořadem:
1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva mandátové komise o výsledku voleb
4. Slib zastupitelů
5. Volba volební a návrhové komise
6. Volba starosty a místostarosty obce
7. Schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva
8. Zřízení finančního a kontrolního výboru
9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
10. Diskuze
11. Návrh usnesení
12. Závěr
Ustavující zasedání zahájil a řídil Silvestr Pavlíček. Přítomno bylo všech devět
členů obecního zastupitelstva. Zapisovatelem byla RNDr. Věra Illková, ověřovateli
zápisu Bc. Pavla Petrželová a Ing. Josef Stehlík.
Předsedající přednesl zprávu o výsledku voleb do obecního zastupitelstva. Zapsáno
bylo 639 voličů, voleb se zúčastnilo 482 voličů, tj. 75,43%. Bylo odevzdáno 3 192
platných hlasů.
Členům obecního zastupitelstva bylo předáno osvědčení o zvolení, předsedající
přednesl slib, který členové zastupitelstva stvrdili slovem „Slibuji“ a podpisem.
Devíti hlasy bylo schváleno, aby funkce starosty byla vykonávána jako
uvolněná, sedmi hlasy, aby zastupitelstvo volilo dva místostarosty. Poté následovala
volba volební komise, která byla zvolena devíti hlasy ve složení: předseda MVDr. D.
Boháč, členové: V. Bořil a Fr. Vyskočil.

Členové obecního zastupitelstva obdrželi hlasovací lístek se seznamem všech
členů OZ, kde označili jimi navrženého kandidáta a hlasovací lístek vložili do urny.
Výsledek hlasování: Ing. Jiří Malec
6 hlasů
Karel Krula
3 hlasy.
Starostou obce byl zvolen ing. Jiří Malec. Obdobným způsobem byla provedena volba
prvního místostarosty s tímto výsledkem: Bc. Pavla Petrželová
6 hlasů
Karel Krula
3 hlasy
Prvním místostarostou byla zvolena Bc. Pavla Petrželová.
Pokračovala volba druhého místostarosty s tímto výsledkem:
Silvestr Pavlíček
6 hlasů
František Vyskočil
3 hlasy
Druhým místostarostou byl zvolen Silvestr Pavlíček.
Dále byl projednán návrh na pětičlenný finanční a kontrolní výbor.
Předsedající podal návrh, aby předsedu finančního výboru vykonával Bc. Zbyněk Frey
a předsedu kontrolního výboru MVDr. Dalibor Boháč. Ing. Stehlík podal návrh, aby
předsedou finančního výboru byl Karel Krula a předsedou kontrolního výboru Vojtěch
Bořil.
Bylo hlasováno o návrhu p. Stehlíka s tímto výsledkem:
Pro předsedu finančního výboru: Karel Krula – 3 pro – 6 proti – 0 zdržel se
Výsledek hlasování na předsedu kontrolního výboru:
Vojtěch Bořil – 3 pro – 6 proti – 0 zdržel se
Protože navržení kandidáti neobdrželi potřebnou nadpoloviční většinu, přistoupilo
zastupitelstvo k hlasování o původním návrhu.
Výsledek na hlasování volby předsedy finančního výboru:
Bc. Zbyněk Frey - 6 pro – 3 proti – 0 zdržel se
Předsedou finančního výboru byl zvolen Bc. Zbyněk Frey.
Výsledek hlasování volby předsedy kontrolního výboru:
MVDr. Dalibor Boháč - 6 pro – 3 proti – 0 zdržel se
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen MVDr. Dalibor Boháč.
Protože nebyly podány na další členy obou výborů, budou zvoleni dodatečně.
V diskuzi byl vznesen dotaz na stanovisko p. Petrželové k Společnému
stanovisku nezávislých kandidátů, p. Krula poděkoval občanům za podporu ve volbách,
další dotazy se týkaly problematiky školy, koupaliště, p. Malec vyzval občany, aby
projevili svými připomínkami zájem o chod obce, p. Vaněk poděkoval odstupujícím
zastupitelům za práci, p. Malec poděkoval odstupujícímu starostovi p. Vaňkovi za
odvedenou práci pro obec po celé jeho funkční období.
Dne 14. prosince se konalo 2. zasedání nově zvoleného obecního
zastupitelstva, které projednalo:
Jednací řád zastupitelstva, zprávu o stavu obce, odměny členům zastupitelstva
obce, změnu pracovní smlouvy s Jiřím Dvořákem, investiční plány obce, rozpočtová
opatření č. 4 a č. 5, příkazy k provedení inventur, změny počtu členů kontrolního a
finančního výboru a jejich složení, odstupné pro bývalého starostu Ladislava Vaňka,
delegování zástupců do školské rady, dotace pro Sbor dobrovolných hasičů,
Odkanalizování obce 2. stavba.
Přítomno bylo všech devět členů obecního zastupitelstva a 67 občanů.
Předložené zprávy byly schváleny.
Kontrolní výbor byl schválen v tomto složení:

Předseda: MVDr. Dalibor Boháč, členové: Vojtěch Bořil, Jindřich Hujňák, Libor
Oliva st., Jiří Tondl, Andrea Vodáková, Marie Vodáková.
Finanční výbor byl schválen v tomto složení:
Předseda: Bc. Zbyněk Frey, členové: Josef Buršovský ml., RNDr. Věra Illková,
Luděk Přichystal, Marie Stehlíková.
Do školské rady byl za zřizovatele schválen Karel Krula, z řad občanů Mgr.
Dana Bořilová.
………………………………….
(Příloha 20)

10. ROZPOČET OBCE NA ROK 2010
PŘÍJMY
Plán
Skutečnost
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
1 100 000
1 133 016
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výd. činnosti 150 000
141 787
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů
98 000
100 964
Daň z příjmu právnických osob
1 100 000
1 227 548
Daň z přidané hodnoty
2 415 000
2 429 927
Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu
0
966
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
335 000
333 243
Poplatek ze psů
19 000
18 975
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
15 000
8 076
Poplatek za užívání veřejného prostranství
25 000
19 930
Poplatek z ubytovací kapacity
5 000
5 372
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
20 000
25 00
Správní poplatky
70 000
72 340
Daň z nemovitostí
590 000
539 634
Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy st. rozpočtu
0 40 941
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu
251 700
251 700
Ostatní neivest. přijaté transfery ze st. rozpočtu
0
760 767
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0
21 040
Investiční přijaté transfery od krajů
0
160 000
Podnikání v zemědělství a potr.
431 000
57 458
Pěstební činnost
15 000
49 770
Těžební průmysl
10 000
95 140
Sběr a zpracování druhotných surovin
5 000
512
Pitná voda
40 000
16 478
Odvádění a čištění odpadních vod
334 000
307 467
Ostatní záležitosti kultury
1 000
4 265
Zájmová činnost v kultuře
8 000
33 350
Tělovýchova
63 000
66 302
Veřejné osvětlení
0
13 200
Pohřebnictví
4 000
5 280
Výstavba a údržba místních inž. Sítí
10 000
30 524
Komunální služby a územní rozvoj
70 000
85 980
Přijaté příspěvky na inženýrské sítě
600 000
0
Sběr a svoz komunálních opadů
13 000
32 239
Ostatní nakládání s odpady
16 000
0
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
2 000
89 618
Pečovatelská služba
5 000
0

Činnost místní správy
54 000
80 924
Příjmy z úroků
0
581
Příjmy podle rozpočtu celkem ………………………… …7 874 700 Kč
Skutečně dosažené příjmy celkem ……………………………………..8 458 216 Kč
VÝDAJE
Pěstební činnost
1 000
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu
400
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
1 035 700
Pitná voda
4 000
Odvádění a čištění odpadních vod
676 300
Základní školy
1 397 200
Ostatní záležitosti předškolní výchovy
6 000
Činnosti knihovnické
32 600
Ostatní záležitosti kultury
21 500
Oprava kostela
200 000
Místní rozhlas
133 000
Zájmová činnost v kultuře
5 000
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 18 000
Ostatní tělovýchovná činnost
96 000
Bytové hospodářství
200 000
Veřejné osvětlení
180 000
Pohřebnictví
1 500
Úhrada 50% přípojky plynu
185 000
Územní plán
95 200
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
72 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
10 000
Sběr a svoz komunálních odpadů
421 000
Sběr a svoz ostatních odpadů
3 000
Ostatní nakládání s odpady
10 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
487 000
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým organizacím
4 000
Požární ochrana
59 800
Zastupitelstvo obce
720 200
Činnost místní správy
842 600
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
0
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
0
Finanční vypořádání minulých let
201 800

1 100
0
1 105 108
6 368
537 277
813 662
6 000
42 624
24 118
0
133 000
5 000
63 802
122 672
200 000
332 816
6 127
19 789
96 000
94 133
8 106
423 990
33 222
858
1 559 418
2 681
11 151
783 381
825 169
15 428
197 800
201 762

Celkem plánované výdaje ………………………………. 7 141 000 Kč
Realizované výdaje celkem………………………………….…………. 7 675 686 Kč
Splátky úvěrů:

832 700 Kč

Úvěr na rozříšení inženýrských sítí byl doplacen, z úvěru na čistírnu odpadních
vod a kanalizaci zbývá uhradit 329 600 Kč.

