Z á p i s č. 11
Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky, konaného dne
24.6.2008 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Program :
1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti 1 – 6/08
4. Zpráva o hospodaření 1 – 5/08
5. Rozpočtové opatření č. 1
6. Projednání ţádostí o odprodej a směnu pozemků
7. Zajištění Hlavní pouti
8. Ostatní (MK, ZŠ-HV)
9. Diskuze
10. Návrh usnesení
11. Závěr
Přítomni : Jana Buršovská, Marie Hašková, Karel Krula, Ladislav Vaněk,
RNDr. Věra Illková , Josef Stehlík, Luděk Přichystal, Pavel Rozporka
Omluveni : Pavel Čučka
Občané : 6
Projednáno :
1.
Zasedání zahájil a řídil Vaněk Ladislav. Přivítal přítomné a seznámil je
s programem.
2.

Zapisovatelem jmenoval pí. Illkovou V., ověřovateli byli jmenováni pí.
Jana Buršovská a p. Luděk Přichystal
Hlasování : 8 pro – 0 proti – 0 zdrţel se

3.

L.Vaněk seznámil přítomné s činností obecního úřadu za 1.-6.2008.
Probíhá výstavba kanalizace v lokalitě Nivy, byl zajištěn odvoz
objemového odpadu, probíhají dokončovací práce na rekonstrukci
koupaliště. Na obci je zaměstnáno 8 pracovníků na VPP – jejich hlavní
náplní práce je úprava veřejných prostranství, sečení trávy, úpravy hřiště
a koupaliště, dokončovací stavební úpravy domu č.p. 22, likvidace starého
cvičiště pro psy ( v lokalitě u památníku) a budování nového .

4.

P. Tomková přednesla zprávu o hospodaření za 1.-5.2008.
Příjmy činily 3 476 976,49 Kč, coţ je 35,56% celkových plánovaných
příjmů

Výdaje činily 3 752 900,38 Kč, coţ je 39,19% celkových plánovaných
výdajů.
5.

Paní Tomková seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č.1 ve výši
274 400 Kč.

6.

Pan starosta seznámil s prodejem a směnou pozemků :
- směna pozemků p.č. 3065 – výměra 1185 m2 za obecní pozemek p.č.
2782/2 – výměra 1164 m2, bez náhrady výměry, náklady hradí ţadatel
- prodej pozemku p.č. 433/1, 432, 430, 423/1, 424 a 423/2 dle GP o celk.
výměře cca 12.000 m2 ( mlýnská zahrada). P.Rajgl předloţil
podnikatelský plán a návrh uspořádání budov. OÚ souhlasí s prodejem
pozemku p.Rajglovi s podmínkou, ţe objekt stájí a chovu drobného
zvířectva, včetně hnojiště bude postaveno v přední části pozemku
související s mlýnem.Tuto podmínku si stanovil kupující p.Rajgl se
sousedem ing. Malcem. V zadní části pozemku u čističky budou pouze
parkové úpravy, nebudou zde ustájena zvířata a nebude zde hnojiště.
- prodej pozemku p.č. 2769/6 při zachování předkupního práva obce.
Předkupní právo obce převedeno na p. Bodanského a sl. Jordánkovou

7.

Zajištění hlavní pouti
- obec uzavřela dohodu o výběru poplatku z místa s TJ Sokol
- sobota – taneční zábava – občerstvení zajistí Lázeňský hostinec

8.

Ostatní
- zastupitelé projednali dodatek SOD č.1 a 2 Plyno-elektro Ţelezný –
jedná se výstavbu kanalizace na Nivách. Dodatek č. 1 – přečerpávací
stanice - 411 650 Kč. Dodatek č. 2 – kanalizační přípojky, změna
materiálu – 140 000 Kč. Jednotlivým ţadatelům bude fakturováno dle
skutečně provedených prací a spotřebovaného materiálu.
- starosta seznámil s posunutím termínu dokončení přeloţky vysokého
napětí firmou E.ON z 26.6.2008 na 31.10.2008 ( pan starosta se pokusí
domluvit termín na 31.8.2008)
- v knihovně pracovníci okresní knihovny provedli revizi knih a provedli
vyřazení knih. Soupis vyřazených knih je k dispozici na obecním úřadě ,
v případě zájmu o knihu se bude kniha prodávat po 10 Kč za kus
- starosta seznámil s návrhem rozdělení HV základní školy ve výši
31 375,83 Kč
- starosta seznámil přítomné o průběhu jednání s firmou Sun Eco Energy,
a.s. o pronájmu pozemku p.č. 3325/1 a 3324 – firma zde má zájem
vybudovat fotovoltaickou elektrárnu
- zastupitelé obce projednali zahájení provozu nově zrekonstruovaného
koupaliště – datum otevření 3.7.2008. Byly stanoveny ceny vstupného:

Děti do 6 let
Děti 6-15 let
Dospělí
9.

Celodenní
zdarma
15 Kč
30 Kč

17-19.45 hod
zdarma
10 Kč
20 Kč

Diskuse :
- p. Buršovská –upozornila na problematiku umístění popelnic a pytlů
s odpadky domů č.p.111 a 126
- p. Drozd - dotaz na zahájení výstavby kanalizace v celé obci – byl
posunut termín pro podání dotace na 9.2008
- ing. Malec – upozornil na problematiku mostků u koupaliště
- p. Sklenářová – nesouhlasí s přemístěním cvičiště pro psy, je v těsném
sousedství jejího pole
- p. Karl – upozornil na neustálé poškozování objektů na Kalvárii

10. Návrh usnesení :
U sn es en í
Ze zasedání zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky,
konaného dne 24.6.2008 v zasedací místnosti OÚ.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
- zprávu o činnosti 1 – 6/08
- zprávu o hospodaření 1 – 5/08
- prodej pozemku p.č. 2769/6 při zachování předkupního práva obce
2. Zastupitelstvo obce schvaluje :
- rozpočtové opatření č.1 ve výši 274400,- Kč
- návrh na rozdělení HV ZŠ
- vyřazení knih z knihovny dle seznamu a jejich prodej za cenu 10,- Kč
- dohodu o výběru poplatku z místa s TJ Sokol
- pronájem pozemku p.č. 3325/1 a 3324 – Sun Eco Energy, a.s.
- dodatek SOD č.1 a 2 Plyno-elektro Ţelezný – Obec Nivy
- směnu pozemků p.č. 3065 – výměra 1185 m2 za obecní pozemek p.č.
2782/2 – výměra 1164 m2, bez náhrady výměry, náklady hradí ţadatel
- prodej pozemků p.č.433/1, 430, 424, 423/1, 423/2 a 432 výměry všech
parcel dle GP ( celková výměra cca 12.000 m2). Cena 100,- Kč/m2
- úpravu vstupného na koupaliště:
Děti do 6 let
zdarma
od 17-19,45hod. zdarma
Děti do 15 let
15,- Kč
10,- Kč
Ostatní
30,- Kč
20,- Kč

3. Zastupitelstvo obce ukládá
- zajištění Hlavní pouti – členům OZ a TJ Sokol
Hlasování : 8 pro – 0 proti – 0 zdrţel se
Starosta poděkoval za účast a ukončil zasedání.

___________________________
Starosta
Ověřovatelé: Buršovská Jana v.r.
Přichystal Luděk v.r.
Zapisovatel : RNDr. Illková V. v.r.

_______________________
místostarosta

