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. Závěrečný účet Obce za rok 2009
5. Smlouva o věcném břemeni s E.ON–přípojky nn Bartoň,Fischer
6. Projednání záměru prodeje pozemků
7. Zařazení obrazů A.F. Stehlík do majetku Obce
8. Pozemkový fond p.č. 3300
9. Dodatek k nájemní smlouvě se ZD – výstavba BPS
10. Diskuze - různé
11. Návrh usnesení
12. Závěr
Přítomni : Ladislav Vaněk, , RNDr. Věra Illková , Luděk Přichystal, Karel
Krula, Marie Hašková, Jana Buršovská, Pavel Rozporka – příchod v průběhu
zasedání
Omluven: Pavel Čučka
Hosté : 67
Projednáno :
1.
Zasedání zahájil a řídil Vaněk Ladislav. Přivítal přítomné a seznámil je
s programem. P. Malec ţádal o doplnění programu o vyjádření
zastupitelů k petici o výstavbě BPS. Pozměněný program byl schválen.
Hlasování : 7 pro – 0 proti – 0 zdrţel se
2.

Zapisovatelem jmenoval pí. Illkovou V., ověřovateli byli jmenováni p.
Josef Stehlík a Jana Buršovská
Hlasování : 7 pro – 0 proti – 0 zdrţel se

3.

Pan Vaněk seznámil přítomné s plněním usnesení minulého zasedání OÚ
ze dne 23.3.2010 :
- zpracována projektová dokumentace na komplexní opravu MK
- respektování ÚP č.2
- nebyla dokončena oprava roštu ve Svatoňovci
- prováděna pravidelná údrţba MK ( výtluky)
- provedena fakturace stočného za odpadní vody

4.

Paní Tomková seznámila přítomné se zprávou Závěrečný účet obce za rok
2009

5.

Zastupitelé projednali zřízení věcného břemena s E.ON- přípojky nízkého
napětí – Bartoň, Fišer – za úplatu 1000 Kč.

6.

Pan Vaněk seznámil přítomné se záměrem prodeje pozemku
- Krejčí David část parcely p.č. 2772/8 ( cca 16 m2)
- Kolner Zdeněk část parcely p.č. 2743/6.
Zastupitelé projednali směnu pozemku AVIA CENTRUM – Petr Salát a
obec u domu č.p.115 MK č.p. 347/2 za pozemek před vstupem do bývalé
hospody. Jedná se asi o 10-12 m2 .
Zastupitelé se dohodli , ţe se k záměru prodeje a ke směně pozemku
vyjádří po zjištění stavu situace na konkrétních místech.

7.

Paní Tomková přednesla návrh na zařazení obrazů A.F.Stehlíka do
majetku obce dle ocenění. Obrazy darovala obci p. Novotná ze svého
osobního vlastnictví.

8.

Pan Vaněk projednal se zastupiteli zrušení spoluvlastnictví reálným
rozdělením pozemku p.č. 3300 mezi Obec Hluboké Mašůvky a
Pozemkový fond v poměru 2/6 : 4/6 . Jedná se o pozemek bratrů
Fialových o výměře 17 816 m2

9.

Pan Vaněk přednesl návrh dodatku Smlouvy o pronájmu obecních
pozemků mezi obcí Hluboké Mašůvky a Zemědělským druţstvem
Hluboké Mašůvky a současně vyzval zastupitele, aby se jednotlivě
vyjádřili k petici občanů Hlubokých Mašůvek k výstavbě bioplynové
stanice, která poţadovala vyhlásit referendum , ve kterém by se rozhodlo
o vyslovení k souhlasu k výstavbě.
Pro výstavbu BPS : Vaněk, Stehlík, Hašková
Pro vypsání referenda : Krula, Illková
Proti výstavbě BPS : Přichystal , Buršovská
K bodu se nevyjádřil p. Rozporka, který se dostavil na zasedání později.

10. Diskuse
- zajištění hlavní poutě – jednání se sportovci o vybírání parkovného bude
probíhat 29.6.2010 , v případě neúspěšného jednání musí zajistit
zastupitelé a zaměstnanci OÚ
- obec obdrţela dotaci ve výši 160 000 Kč určenou na rekonstrukci MK,
bude se pokračovat v úpravě komunikace směrem na Nivy
- obec dodrţela dotaci na zateplení budovy školy ve výši 2 mil. Kč (
celkové náklady na zateplení ( 2,7 mil Kč) a 20 mil. Kč na kanalizaci

z OŢP , JMK přislíbil příspěvek na kanalizaci navýšit o 2 mil. Kč, tím by
zbylo na vlastní financování 6 mil. Kč. Zastupitelé se dohodli, ţe vyčkají
na jednání JMK a případně podají ţádost o dotaci i na ministerstvo
zemědělství
- starosta seznámil zastupitele se smlouvou o zajištění financování
systému IDS JMK. Příspěvek obce na kaţdého občana činí 50(45+5) Kč
- Od 1.7.2010 bude otevřen sběrný dvůr dobrovolného svazku obcí
Jevišovicko, určen pro domovní odpad, který nelze uloţit do popelnic. Pro
občany bude zdarma, nutno se prokázat průkazem totoţnosti
- p. Drozd – v případě podání ţádosti na kanalizaci na MZe o jakou dobu
se prodlouţí začátek realizace? - minimálně o rok
- p. Malec – dotaz na fotovoltaickou elektrárnu – stavební řízení ještě
nebylo vypsáno
- p. Joura – na křiţovatce na Nivách u Boháčových je potřeba dodat
zpětnou klapku, při čerpání zádrţné jímky kanalizace mají v domech
nepříjemný zápach
- p. Vidoňová – po přívalové bouřce ze soboty 12.6. je vymletá cesta
kolem rybníku a jejich domu
- p. Kotlanová – je potřeba řešit cestu na Nivy, po přívalových deštích je
voda ve vodovodních šachtách
- p. Drozdová – upozornila opět na nebezpečné stromy na Kalvárii
- p. Dvořák – jak bude pokračovat vyčištění rybníku – dotační tituly se na
tak malý rybník nevypisují, bude muset vyčistit obec vlastními prostředky
Diskuse na téma BPS:
- p. Dohnal – zastupitelé by měli dát moţnost lidem vyjádřit se v
referendu
- p. Petrţelková – referendum stojí peníze a výsledkem bude stejně
zamítavé stanovisko, proč se zastupitelé nedohodnou a nejsou všichni
proti
- ZD vykupuje pozemky v areálu ZD od jednotlivých vlastníků
- p. Bořil – proč obec pronajímá pozemky ZD?
- starosta - v nájmu jsou od r. 1994, s výpovědní lhůtou 10 let , obec
dostala dotaci ve výši 31 mil. Kč na vybudování biokoridorů, ZD si
diktuje podmínky pro uvolnění pozemků
- p. Bořil , p. Malec – upozornili na špatné hospodaření ZD s pozemky –
nevhodně zvolené plodiny ( kukuřice kolem ČOV) – splavení půdy,
rozorané polní cesty, mělo by se poţádat o obnovu původních cest
- p. Joura – zastupitelstvo by mělo přihlédnout jiţ k původní petici
- p.Semotan – co přinese BPS za 10-15 let? , kaţdý zastupitel má děti ,
měli by přihlédnout v jakém prostředí tady budou ţít
- p. Sabol – znehodnotí se cena pozemků a staveb
- p. Malec – jménem petičního výboru navrhuje , aby zastupitelé
hlasovali pouze pro variantu BPS ano /ne

Návrh usnesení
Usnesení
Ze zasedání zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky,
konaného dne 22.6.2010 v zasedací místnosti OÚ.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
- kontrolu usnesení z minulého ZO
2. Zastupitelstvo obce schvaluje :
- Závěrečný účet obce za rok 2009 – bez výhrad
- smlouvy o věcném břemeni přípojky E.ON
- zadávací podmínky pro výběrové řízení na zateplení ZŠ
- zařazení obrazů do majetku obce
- zrušení spoluvlastnictví reálným rozdělením p.č. 3300 Obec a Poz. fond
-poskytnutí účelové dotace z rozpočtu JMK v roce 2010 z PRV
- smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK
- dodatek k nájemní smlouvě se ZD – výstavba BPS
Zastupitelstvo obce ukládá
- zajištění pouti všem členům ZO
- projednání a návrh rozdělení služeb mezi sportovce a zaměstnance obce místostarosta
Hlasování o jednotlivých bodech usnesení :
- Závěrečný účet obce za rok 2009 – bez výhrad
8 pro – 0 proti – 0 zdrţel se
- smlouvy o věcném břemeni přípojky E.ON
8 pro – 0 proti – 0 zdrţel se
- zadávací podmínky pro výběrové řízení na zateplení ZŠ
8 pro – 0 proti – 0 zdrţel se
- zařazení obrazů do majetku obce
8 pro – 0 proti – 0 zdrţel se
- zrušení spoluvlastnictví reálným rozdělením p.č. 3300 Obec a Poz. Fond
8 pro – 0 proti – 0 zdrţel se
-poskytnutí účelové dotace z rozpočtu JMK v roce 2010 z PRV
8 pro – 0 proti – 0 zdrţel se
- smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK
8 pro – 0 proti – 0 zdrţel se
- dodatek k nájemní smlouvě se ZD – výstavba BPS
3 pro – 4 proti – 1 zdrţel se

Schválený text usnesení :
Usnesení
Ze zasedání zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky,
konaného dne 22.6.2010 v zasedací místnosti OÚ.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
- kontrolu usnesení z minulého ZO
2. Zastupitelstvo obce schvaluje :
- Závěrečný účet obce za rok 2009 – bez výhrad
- smlouvy o věcném břemeni přípojky E.ON
- zadávací podmínky pro výběrové řízení na zateplení ZŠ
- zařazení obrazů do majetku obce
- zrušení spoluvlastnictví reálným rozdělením p.č. 3300 Obec a Poz. fond
-poskytnutí účelové dotace z rozpočtu JMK v roce 2010 z PRV
- smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK
3. Zastupitelstvo obce neschválilo:
- dodatek k nájemní smlouvě se ZD – výstavba BPS
4. Zastupitelstvo obce ukládá
- zajištění pouti všem členům ZO
- projednání a návrh rozdělení služeb mezi sportovce a zaměstnance obce místostarosta
Starosta poděkoval za účast a ukončil zasedání.

____________________________________________
Starosta
místostarosta
Ověřovatelé: Buršovská Jana v.r.
Stehlík Josef v.r.
Zapisovatel : RNDr. Illková Věra v.r.

