Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky, konaného dne
23.3.2010 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. Rozpočet na rok 2010
5. Výpověď veřejnoprávní smlouvy MěÚ Znojmo-přestupky
6. Projednání záměru odkupu pozemku pro trafo Nová ulice
7. Zřízení míst VPP – květen
8. Schválení změny ÚP č. 2 Obce Hl.Mašůvky
9. Diskuze - různé
10. Návrh usnesení
11. Závěr
Přítomni : Ladislav Vaněk, Pavel Čučka , RNDr. Věra Illková , Luděk
Přichystal, Karel Krula, Marie Hašková, Jana Buršovská, Pavel Rozporka
Omluven: Josef Stehlík
Hosté 13
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.
Pavel Rozporka a Jana Buršovská
Hlasování : 8 pro – 0 proti – 0 zdržel se

3.

Pan Vaněk seznámil přítomné s plněním usnesení minulého zasedání OÚ
ze dne 23.2.2010 :
- byla podaná žádost na dotaci na kanalizaci
- vítání občánků
- provedena údržba MK ( výtluky)

4.

Paní Tomková seznámila přítomné s rozpočtem obce na rok 2010
Celkové příjmy činí 7 874 700 Kč , výdaje 7 141 000 Kč a financování
733 700 Kč.

5.

Zastupitelé projednali výpověď veřejnoprávní smlouvy MěÚ Znojmo –
přestupky . Přestupkové řízení bude nyní řešit město Jevišovice .

6.

Pan Vaněk seznámil přítomné se záměrem odkupu pozemku pro trafo
Nová ulice

7.

Zastupitelé projednali možnost zřízení 6 míst VPP s nástupním termínem
1.5.2010

8.

Pan Vaněk projednal se zastupiteli změny ÚP č. 2 Obce Hl.Mašůvky –
plocha pro fotovoltaickou elektrárnu, skladování stavebního materiálu
v lokalitě koupaliště

9.

- Paní Tomková seznámila přítomné se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2009
- Pan Vaněk projednal se zastupiteli smlouvu o budoucí smlouvě Sun Eco
Energy – věcné břemeno pro kabelové vedení od fotovoltaické elektrárny
- Miroslav Petrželka – jmenován velitelem sboru dobrovolných hasičů
- znovu upozornit vlastníky pozemků v lokalitě Nivy povinnost zřídit do
konce r. 2010 přípojky na IS
- uzavření skládky u Sklípku – příprava projektu na vybudování dětského
hřiště
- místní rozhlas– vyřešit „hluchá“ místa

10.

Návrh usnesení

U sn es en í

Ze zasedání zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky,
konaného dne 23.3.2010 v zasedací místnosti OÚ.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
- kontrolu usnesení z minulého ZO
2. Zastupitelstvo obce schvaluje :
- Rozpočet na rok 2010
- zřízení 6 míst VPP s nástupním termínem 1.5.2010
- výpověď veřejnoprávní smlouvy MěÚ Znojmo – přestupky
- záměr odkupu pozemku pro přemístění trafa Nová ulice
- Změnu ÚPD č. 2 Obce Hluboké Mašůvky
- Smlouvu o budoucí smlouvě Sun Eco Energy – věcné břemeno
- jmenování velitele SDH – Petrželka Miroslav
-zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009
3. Zastupitelstvo obce ověřuje :
I.
V souladu s ust. § 54 odst. 2 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že změna č.

2 Územního plánu obce Hluboké Mašůvky není v rozporu s politikou
územního rozvoje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského
úřadu.
II.
Příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Ve znění pozdějších předpisů,
za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, §
171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního
zákona vydává změnu č. 2 Územního plánu obce Hluboké Mašůvky,
schváleného Zastupitelstvem obce Hluboké Mašůvky dne 30.8.2005, jehož
závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Hluboké
Mašůvky 2/2005, účinnou od 15.9.2005, který byl změněn změnou č. 1 ÚPO
Hluboké Mašůvky vydanou Zastupitelstvem obce Hluboké Mašůvky
21.4.2009 s účinností od 7.5.2009.

Zastupitelstvo obce ukládá
- starostovi obce Hluboké Mašůvky zabezpečit při činnosti OÚ respektování
změny č.2 územního plánu obce Hluboké Mašůvky
- plnění usnesení ohledně MK
- dokončení roštu ve Svatoňovci
- zpracování podkladů o likvidaci odpadních vod z domácností
Hlasování : 8 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 : RNDr. Illková Věra v.r.

