Obec Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky 10, PSČ 671 52, IČO: 00292770, Tel/fax: 515 255 225, e-mail: info@hlubokemasuvky.cz

Výsledky projednání veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Hluboké Mašůvky konaného 17. prosince 2019 v 18.00 hod.
Usn. č. 1) ZO schvaluje program a jeho rozšíření o body:
21. Zařazení investičních akcí do majetku obce:
a) dětské hřiště Pelánův kopeček
b) dětské hřiště u koupaliště
c) prodloužení kanalizačního řádu - Švarc
d) chodník na hřbitov a hřiště
e) přístřešek - skladový objekt
f) základní škola - topení - technické zhodnocení
g) hřiště Nivy
h) dešťový kanál Nivy
22. Odměňování členů zastupitelstva obce
23. Směrnice k vedení pokladny
24. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - akce “Přichystal”
Usn. č. 2) ZO schvaluje zápis a usnesení ze ZZO 12.11.2019.
Usn. č. 3) ZO schvaluje rozpočet obce Hluboké Mašůvky na rok 2020 v předloženém znění.
Usn. č. 4) ZO schvaluje nápravné opatření z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok
2019 provedený ve dnech 31.7.2019 - 1.8.2019
Usn. č. 5) ZO schvaluje příkaz k zajištění inventur k 31.12.2019.
Usn. č. 6) ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy
Hluboké Mašůvky, příspěvkové organizace, na období 2021 - 2022 v předloženém znění.
Usn. č. 7) ZO schvaluje rozpočet Základní školy a mateřské školy Hluboké Mašůvky,
příspěvkové organizace, na rok 2020 v předloženém znění.
Usn. č. 8) ZO schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy
Hluboké Mašůvky, příspěvkové organizace, kterým se aktualizuje příloha č. 1 (rozsah
majetku k hospodaření příspěvkovou organizací).
Usn. č. 9) ZO schvaluje pověřit starostu obce vyhlášením konkurzního řízení na
ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky.
Usn. č. 10) ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku - daru městu Znojmu, Obroková
1/12, 669 22, Znojmo, IČ 00293881 ve výši 19.400,- Kč na financování sociálních služeb
v ORP Znojmo.
Usn. č. 11) ZO schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Hluboké Mašůvky,
Hluboké Mašůvky 2, ve výši 70.500,- Kč na zakoupení nového vzduchového čerpadla,
instalaci do stávající bedny a zapojení v rámci opravy varhan v kostele Navštívení Panny
Marie v Hlubokých Mašůvkách.
Usn. č. 12) ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku - daru obci Kravsko, Kravsko 12,
671 51 Kravsko, IČ 00292982 ve výši 1.000,- Kč/ 1 žáka na financování provozu II. stupně
v ročnících 6.-9. Základní školy Kravsko, p.o.

Usn. č. 13)
a) ZO si vyhrazuje pravomoc rozhodovat ve věcech schvalování záměrů nabytí a
převodu hmotných nemovitých věcí, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních
komunikací.
b) ZO si vyhrazuje pravomoc rozhodovat ve věcech schvalování záměrů pronájmu a
pronájmů hmotných nemovitých věcí.
c) ZO si vyhrazuje pravomoc rozhodovat ve věcech schvalování zřizování věcných
břemen k hmotným nemovitým věcem.
Usn. č. 14) ZO schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Hluboké Mašůvky s účinností od
1.1.2020.
Usn. č. 15) ZO schvaluje změnu ceny za pronájem hrobového místa na 20,- Kč / m2/ rok
s účinností od 1.1.2020 pro nově uzavírané nájemní smlouvy.
Usn. č. 16) ZO schvaluje pověřit starostu obce uzavíráním plánovacích smluv pro umožnění
přípravy výstavby rodinných domů na stavebních pozemcích v lokalitě Nivy C.
Usn. č. 17) ZO schvaluje záměr pronájmu pozemku v k.ú. Hluboké Mašůvky:
a. část pozemku p.č. 1635/12, o výměře 84 m², účel využití “zahrada” za minimální
nájemné 0,50 Kč/m²/rok
b. část pozemku p.č. 426/1, o výměře 58 m² (u č.p. 165), účel využití “oplocený dvorek”,
za cenu 10,- Kč / m²
Usn. č. 18) ZO schvaluje výsledek veřejné zakázky “Obnova náměstí u Pelánova kopečku,
Hluboké Mašůvky, “část B-parkoviště” a na základě protokolu o hodnocení nabídek
rozhoduje o zadání zakázky firmě COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO
26177005 a souhlasí s uzavřením smlouvy na tuto zakázku za cenu 1.487.201,78 Kč vč.
DPH.
Usn. č. 19) ZO schvaluje zařazení níže uvedených investičních akcí do majetku obce:
a) dětské hřiště Pelánův kopeček v částce 796.590,- Kč
b) dětské hřiště u koupaliště v částce 192.020,- Kč
c) prodloužení kanalizačního řádu - Švarc v částce 430.506,18 Kč
d) chodník na hřbitov a hřiště v částce 136.230,- Kč
e) přístřešek - skladový objekt v částce 155.311,60 Kč
f) Základní škola - topení - technické zhodnocení v částce 338.752,30 Kč
g) hřiště Nivy v částce 63.472,85 Kč
h) dešťový kanál Nivy v částce 1.408.566,38 Kč
Usn. č. 20) ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a podle novely
nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků stanoví
s účinností od 1.1.2020 odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši:
místostarosta 21.000,- Kč
předseda výboru, komise 2.750,- Kč
zastupitel - člen výboru ZO 2.200,- Kč
neuvolněný člen ZO 1.210,- Kč
Usn. č. 21) ZO schvaluje nové znění vnitřní směrnice č. 9 - Směrnice k vedení pokladny
v předloženém znění.

Usn. č. 22) ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci
“Přichystal: NN přip.kab.př.” na pozemku p.č. 2742/10 v k.ú. Hluboké Mašůvky a to úplatně
za částku 1.400 Kč bez DPH.
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/ 2019 ve výši 152.300,- Kč.
ZO bere na vědomí informace o stavu jednotlivých připravovaných a realizovaných projektů
a o postupu řešení.

V Hlubokých Mašůvkách dne
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Jiří Dvořák

_______________________

Jiří Vystrčil

_______________________

