2011 - I. OBEC
1. Správa obce
Obec spravuje devítičlenné zastupitelstvo, zvolené ve volbách v roce 2010. Funkci
starosty vykonává ing. Jiří Malec, 1. místostarostou je Bc. Pavla PetrželkovÁ, 2. místostarostou
byl zvolen Silvestr Pavlíček, který na tuto funkci dne 21. března 2011 rezignoval. Na zasedání
obecního zastupitelstva dne 4.5.2011 byl na jeho místo zvolen 2. místostarostou MVDr. Dalibor
Boháč. Dalšími členy obecního zastupitelstva jsou: Vojtěch Bořil, Bc. Zbyněk Frey, Karel
Krula, ing. Josef Stehlík, František Vyskočil. Po rezignaci Silvestra Pavlíčka se stal v souladu
s volebním zákonem novým členem obecního zastupitelstva Martin Joura, který byl členem
stejné volební strany č. 1 Obnova Hlubokých Mašůvek.
Obec má zřízeny dva výbory, jejichž úkolem bylo provádění kontrol pokladní
hotovosti, pokladních operací, čerpání rozpočtu obce a plnění přijatých usnesení.
Kontrolní výbor:
Předseda:
členové:

MVDr. Dalibor Boháč
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.
Funkci administrativní pracovnice a účetní vykonává Stanislava Tomková .
Čistírnu odpadních vod obsluhuje a skladové účetnictví obce vede Jana Řiháčková.
Knihovnicí Obecní knihovny je Ing. Martina Sabolová.
Předsedkyni Sboru pro občanské záležitosti zastává Jitka Sabolová.
Funkci obecního kronikáře vykonává Zdeněk Adámek.
Webové stránky obce spravuje Bc. Zbyněk Frey.
Traktoristou - mechanizátorem je od 1.ledna 2009 František Stehlík,
druhým traktoristou je od 1. ledna 2010 Jiří Dvořák.
Uklízečkou Obecního úřadu byla do 31.5.2011 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
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Na sečení trávy uzavřela obec dohodu na provedení práce do 150 hodin s Jaroslavem Hrůzou
st.
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

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

2. Zasedání obecního zastupitelstva
Během roku svolal starosta celkem osm zasedání obecního zastupitelstva, která byla
veřejná, program byl vždy vyvěšen na úřední tabuli a občané byli pozváni místním rozhlasem.
Na každém zasedání je jmenován zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu. Po projednání hlavních
bodů je zařazena diskuze, v níž se mohou vyjádřit nejen členové obecního zastupitelstva, ale
každý účastník zasedání. Na závěr je schváleno usnesení. Přijaté usnesení ze zasedání je vždy
vyvěšeno na úřední desce. Zápis ze zasedání je vždy uveřejněn v elektronické podobě na
webových stránkách obce. Účast občanů se proti minulému volebnímu období značně zvýšila.
První zasedání OZ se konalo 15. února za účasti osmi členů OZ. Byla projednána zpráva o
inventarizaci, zpráva o hospodaření obce za rok 2010, rozpočtové opatření č. 6, výše týdenního
limitu finanční částky v hotovosti, vyřazení bagru, rekonstrukce veřejného osvětlení a
přemístění rozhlasu v oblasti Svatoňovec směrem ke koupališti. Byla představena obrazová
dokumentace ke stavbě víceúčelového skladového objektu stavebního dvora, který by měl být
postaven v oblasti u ČOV.
V diskuzi reagovali zastupitelé na podněty občanů:
• upozornění na nefunkční světlo u školy,
• obavy z vysoké hladiny rybníka a nebezpečí rozvodnění,
• umístění dětského hřiště,
• problémy se slyšitelností obecního rozhlasu v některých částech obce,
problém s nerovnoměrně využitou kapacitou sběrných míst tříděného odpadu.
Dne 1. března se konalo 2. zasedání obecního zastupitelstva. Byla projednána a schválena
dokumentace pro výběrové řízení „Obnova krajinných struktur na k. ú. Hluboké Mašůvky“.
V obsáhlé diskuzi byly vzneseny tyto problémy:
• neutěšený stav ovocného sadu na Brunnerově kopci,
• chybějící zápachová klapka na Nivách,
• požadavek na zřízení veřejných odpadkových košů a zásobníků se sáčky na psí výkaly,
• úprava časování veřejného osvětlení,
• žádost na vyřízení problému s veřejným osvětlením na Nivách u domu č. 313,
• nedostupnost jízdních řádů autobusové dopravy,
• požadavek většího zapojení školy do akcí v obci,
• vybudování dětského hřiště,
• požadavek rozšíření jednotřídní školy na dvojtřídní,
• úpravy kulturního domu,
• prodloužení provozu školní družiny,
• problémy využití moštárny,
• provoz koupaliště,
• příliš frekventované využívání cyklostezky do Příčníků,
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•
•

vandalizmus motorkářů - poškozování přírody,
omezené možnosti kulturního vyžití mládeže.

Na 3. zasedání OZ, které starosta svolal na 22. března, bylo projednáno:
Rezignace a odstoupení zastupitele Silvestra Pavlíčka, nastoupení náhradníka Martina Joury,
záměry prodeje a odkoupení pozemků, přijetí pracovníků na veřejně prospěšné práce, přijetí
peněžitého a věcného daru, dobudování veřejného osvětlení a další.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Silvestra Pavlíčka podanou dne 21.3.2011 z vážných
osobních důvodů a nastoupení Martina Joury, který se stal členem zastupitelstva ze stejné
volební strany Obnova Hlubokých Mašůvek.
V diskusi byly předneseny následující dotazy, podněty a připomínky:
• možnost čerpání peněz z dotačních programů,
• možnost výpovědi nájemní smlouvy ZD Hluboké Mašůvky na pozemky,
• co bude dále s nevyužitým a chátrajícím obecním domem č. 30,
• problém s pálením přírodního odpadu, obtěžování občanů kouřem,
• neutěšený stav místního rybníku,
• nepravidelný odvoz kontejnerů na sklo,
• nedostupnost svozu komunálního odpadu v úzkých uličkách,
• možnost záloh na platbu stočného,
• využití lokality „U Sklípku“ pro vybudování dětského hřiště.
Na přednesené diskuzní příspěvky odpověděl starosta Ing. Jiří Malec.
Po projednání programu zasedání schválilo zastupitelstvo:
• zápis z minulého zasedání zastupitelstva,
• opatření vyplývající z přezkoumání hospodaření obce za rok 2010,
• rozpočet obec na rok 2011,
• záměr prodeje pozemku p.č. 513/71 a p.č. 1188/1,
• záměr zakoupení pozemku p.č. 3093,
• přijetí dvou pracovníků na veřejně prospěšné práce,
• přijetí daru obci od Mgr. Lenky Malcové: 3 pracovních stolů, 6 polstrovaných židlí a 1
kancelářského křesla – dle darovací smlouvy v hodnotě 11 500 Kč,
• přijetí peněžitého daru ve výši 38 500 Kč od Ing. Jiřího Malce a Mgr. Lenky Malcové
na opravu sociálního zařízení v budově Obecního úřadu,
• dobudování veřejného osvětlení v lokalitě Nivy (jedno svítidlo),
• vyplacení jednoho měsíčního platu odstupujícímu starostovi Ladislavu Vaňkovi nad
rámec schválený usnesením ze dne 14.12. 2010, aby byly splněny zákonné podmínky,
• nevyplacení částky 50 000 Kč Základní škole ze závazného ukazatele pro rok 2010,
• záměr vložit „Rozšíření vodovodu v oblasti NIVY – část II“ v hodnotě 806 398 Kč do
Svazku Vodovody a kanalizace Znojmo,
• projednat s energetickým závodem opravy a úpravy elektrického vedení
v okolí hasičské zbrojnice (uloženo starostovi obce).
Čtvrté zasedání se konalo 4. května, projednalo dokumenty související s výběrovým řízením na
dodavatele odkanalizování obce, volby místostarosty, provoz koupaliště, provozní podmínky
sběrného místa, závěrečný účet obce za rok 2010 a rozpočtové opatření.
Sběrné místo je v obci naproti čistírně odpadních vod, kde je umístěn elektrodomek, kam
mohou občané odevzdávat velké spotřebiče – ledničky, mrazáky, pračky, monitory apod., které
musí být kompletní. Za tyto předměty obec získává finanční prostředky, naopak pokud je
občané odevzdávají do Jevišovic nebo do Znojma, musí obec za převzetí platit.
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Na drobné spotřebiče, spotřební materiál a monočlánky jsou určeny kontejnery ve vstupní hale
Obecního úřadu.
V diskuzi byly vzneseny připomínky nebo dotazy k těmto problémům v obci:
• nesvítí některá světla veřejného osvětlení,
• špatný stav místního rybníku,
• kdy bude zahájeno budování další části kanalizace,
• ve Svatoňovci při každém silnějším větru nesvítí veřejné osvětlení,
• na Brunnerově kopci voda při dešti zatéká na pozemky p. Horkého a p. Valáška,
• problém s dešťovou vodou u brány na hřbitov,
• odpadové hospodářství v obci a ceny za odvoz komunálního odpadu.
Po projednání programu schválili členové zastupitelstva v usnesení tyto dokumenty:
• zápis z minulého zasedání
• rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na „Odkanalizování obce
Hluboké Mašůvky – 2. stavba“.
Nabídku do užšího kola podalo celkem devět firem, komise vybrala nejlepší nabídku od
firmy Moravostav Brno a.s. ve sdružení STRABAG a.s. Podle předpokladu je reálné
zahájení stavby v měsíci červenci letošního roku.
• zařazení veřejného rozhlasu do majetku obce,
• rozpočtové opatření č. 1,
• zvolení MVDr. Dalibora Boháče místostarostou obce,
• zahájení prací na příjezdové komunikaci – akce „Silnice NA NIVY“,
• zahájení prací na konstrukci chodníku ke hřbitovu a hřišti,
• smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemku p.č. 2711.
Páté zasedání obecního zastupitelstva se konalo 27. července. Zastupitelé projednali: darovací
smlouvu části veřejného vodovodu do sdružení VaK Znojmo, smlouvu o dílo na projekty
Revitalizace údolní nivy Plenkovického potoka, smlouvu o poskytování právních služeb AK
Lisko&Vala, informaci o biokoridoru, bioplynové stanici a vztahy se Zemědělským družstvem,
smlouvu o financování systému integrovaného dopravního systému, budování parčíku u
dětského hřiště, hospodaření obce.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• informaci o stavu akce „Obnova krajinných struktur na k.ú. Hluboké Mašůvky“,
informaci o zamítavém stanovisku ZD Hluboké Mašůvky provést úpravy vyplývající
z tohoto projektu na dlouhodobě pronajatých pozemcích obce zemědělskému družstvu,
• informaci o nutnosti obce zabezpečit financování akcí úvěry v předpokládané výši:
- Energetické úspory ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky – revitalizace školní budovy
450 000 Kč,
- Zbudování komunikace „Na Nivy“ – 1 700 000 Kč,
- Odkanalizování obce – 2. stavba – cca 7 500 000 Kč,
• vyhlášení „Sponzoringové akce na výsadbu parčíku u dětského hřiště, zbudovaného za
přispění Lesů ČR, a.s.“,
• zprávu o hospodaření obce k 30.6.2011.
V diskuzi byly vzneseny připomínky k těmto záležitostem: prodlevy při budování nové
komunikace a komplikace občanů v dopravní obslužnosti, předání objektu hasičské
zbrojnice místním hasičům, špatný stav krytiny na kulturním domě, zhoršení dopravní
situace v „Nové ulici“ a možnosti dopravních omezení v zástavě na Nivách, možnost
umístění dopravních zrcadel na nepřehledných místech v obci, organizování pouti a
možnost spoluúčasti fary.
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Zastupitelstvo obce schválilo:
• zápis ze zasedání zastupitelstva obce včetně kontroly usnesení ze dne 4.5.2011,
• darovací smlouvu části veřejného vodovodu do sdružení obcí VaK Znojemsko,
• smlouvu o dílo s firmou VH Atelierspol.s r.o. na projekty Revitalizace údolní nivy
Plenkovického potoka,
• smlouvu o poskytování právních služeb Advokátní kanceláří Lisko&Vala,
• konvenci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje a Smlouvu o
zajištění financování IDS JMK (příspěvek 45 Kč za každého našeho občana)
• zastupitelstvo Obce Hluboké Mašůvky jednoznačně nesouhlasí se záměrem výstavby
bioplynové stanice v katastrálním území Hluboké Mašůvky.
Zasedání, které se konalo v sále kulturního domu, se zúčastnilo 9 zastupitelů a 39 občanů,
tedy nejvíce v letošním roce.
Ve středu 7. září v 18,00 hodin se v sále kulturního domu konalo šesté zasedání za účasti 9
zastupitelů a 25 občanů.
Podle schváleného programu bylo projednáno: volby předsedy kontrolního výbor, rozpočtové
opatření č. 2, výpověď nájemní smlouvy na pozemky pronajaté Zemědělskému družstvu,
výběrové řízení na půjčky, závěrečný účet hospodaření obce, informace o realizovaných a
připravovaných projektech.
Diskuze byla zaměřena k těmto tématům:
• výtky proti organizaci stěhování knihovny v době starostovy nepřítomnosti,
• horší kvalita stropu v nových prostorách knihovny ve škole,
• změna původně plánované velikosti prostor pro knihovnu – polovina místnosti zůstala
vyhrazena školnímu kabinetu,
• omezení nosnosti nové komunikace na Nivy,
• omezení provozu na nové komunikaci na Nivy a v přilehlé zástavbě,
• zvýšit ohleduplnost při provozu v nové zástavbě a přilehlých komunikacích, kde se
výrazně zvýšilo jejich zatížení,
• zdůvodnění odkladů v projektu „Odkanalizování obce – 2. stavba“.
Zastupitelstvo schválilo:
• zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.7.2011,
• měsíční odměnu 650 Kč pro zastupitele Vojtěcha Bořila, který byl zvolen předsedou
kontrolního výboru, funkční odměnu 650 Kč měsíčně pro místostarostu MVDr.
Dalibora Boháče a funkční odměnu pro zastupitele Martina Jouru ve výši 400 Kč
měsíčně,
• podání výpovědi z Nájemní smlouvy ze dne 17.5.2002 a dalších dodatků mezi Obcí
Hluboké Mašůvky a Zemědělským družstvem Hluboké Mašůvky jakožto nájemcem
obecních pozemků,
• závěrečný účet za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za
uvedený rok,
• rozpočtové opatření č. 2/2011.
Ve čtvrtek dne 6. října v 19,00 hodin se v zasedací místnosti konalo sedmé zasedání obecního
zastupitelstva za účasti 8 zastupitelů a 25 občanů.
Na programu kromě pravidelných bodů jednání bylo projednání smlouvy o dílo, pronájem
pozemků, výběrové řízení na poskytovatele úvěru, schválení smluv o úvěrech, odstoupení od
záměru dotované akce „Obnova krajinných struktur“, smlouva o stavbě rodinného domu,
informace o realizovaných a připravovaných projektech.
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Náměty z diskuze:
• poruchy veřejného osvětlení,
• chybí osvětlení u výstavby za školou,
• výtluky na komunikacích jsou zaváženy zeminou se střepy,
• biokoridory nebyly v naší obci zapotřebí,
• termín výstavby a dokončení kanalizace – 2. stavba,
• revitalizace školy(zahájení je předpokládáno na jaře nebo o hlavních prázdninách roku
2012),
• připomínky občanů k likvidaci předmětů z vyklízeného kabinetu pro přemístění
knihovny,
• možnost změny ve vedení školy,
• přístavba sálu v kulturním domě,
• zbudování komunikace k dvojdomkům v nové zástavbě,
• pořízení elektrodomku,
• stav ve výstavbě dětského hřiště a problémy chování dospívající mládeže,
• špatně viditelná značka u transformátoru „Dej přednost v jízdě“,
• špatný stav břízy před prodejnou Jednoty,
• problémy neudržovaných hrobů na hřbitově a špatného stavu kříže uprostřed hřbitova,
• chodník na hřbitov.

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Po projednání schválilo zastupitelstvo usnesení:
úpravu jednacího řádu zastupitelstva,
zápis ze zasedání zastupitelstva obce včetně kontroly usnesení ze dne 7.9.2011,
smlouvu o pronájmu pozemků parc. Č. 2088/2 a 2088/3 panu Vojtěchu Bořilovi za
účelem umístění včelstev,
smlouvu o dílo č. 135/2011 „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Hluboké
Mašůvky“ s firmou ELEKTROMONÁŽE ŠVÉDA s.r.o. (v ulici Ke Koupališti),
na základě výběru hodnotící komise ze dne 4.10.2011 vítěze výběrového řízení na
poskytování úvěrů na dofinancování akcí, a to Českou spořitelnu, a.s.:
- Energetické úspory ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky – Revitalizace objektu ZŠ a
MŠ,
- Odkanalizování obce Hluboké Mašůvky – 2. stavba,
- Financování stavby místní komunikace na Nivy,
uzavření Smlouvy o úvěru, na základě které se Česká spořitelna, a.s. zaváže poskytnout
obci úvěr na financování projektu „Spolufinancování komunikace na Nivy“,
uzavření Smlouvy o úvěru, na základě které se Česká spořitelna, a.s. zaváže poskytnout
obci úvěr na financování projektu „Odkanalizování obce Hluboké Mašůvky – 2.
stavba“,
uzavření Smlouvy o úvěru, na základě které se Česká spořitelna, a.s. zaváže poskytnout
obci úvěr na financování projektu „Energetické úspory ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky –
Revitalizace objektu ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky“,
odstoupení od záměru dalšího postupu dotované akce „Obnova krajinných struktur na
k. ú. Hluboké Mašůvky – prvky ÚSES“,
přijetí Plánovací smlouvy mezi Obcí Hluboké Mašůvky a Evou Berounovou za účelem
výstavby RD na pozemku p.č. 1655/26.

Osmé, závěrečné zasedání letošního roku, se konalo 13. prosince.
Po projednání všech bodů programu zastupitelstvo obce schválilo:
• zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 6.10.2011,
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• obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích,
• obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Hluboké Mašůvky,
* obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
* ceník služeb obce Hluboké Mašůvky a poplatků na rok 2012,
* smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni - přípojka nízkého napětí Mgr. Zpěváčková,
* smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni - kabelová smyčka nízkého
napětí - Radek Kilhof,
* rozpočtové opatření č. 3 a č. 4,
* rozpočtové provizorium na rok 2012,
* směrnici č. 11/2011 o inventarizaci a směrnici č. 12/2011 o odepisování dlouhodobého
majetku,
* plán inventur a stanovení inventurních komisí,
* časový a finanční harmonogram na akci Odkanalizování obce - 2. stavba a dodatky ke
Smlouvě o dílo č. 1019 na uvedenou akci,
* rozpočtový výhled na období 2012 - 2015,
* stanovení ceny stočného na rok 2012 ve výši 27,52 Kč/m³,
* stanovení podmínek manž. Kroupovým pro zásah do nové komunikace při napojení sítí
ke stavbě jejich rodinného domu.
Kromě uvedených zasedání svolával starosta obce členy zastupitelstva na porady, kterých
se během roku konalo celkem osm.
3. Účast na zasedáních obecního zastupitelstva
MVDr. Dalibor Boháč
Vojtěch Bořil
Bc. Zbyněk Frey
Martin Joura
Karel Krula
Jiří Malec

15.2.
/
/
/
*
/

1.3.
/
/
/
*
/
/

22.3.
/
/
/
/
/
/

4.5.
/
/
/
/
/
/

27.7.
/
/
/
/
/
/

7.9.
/
/
/
/
/
/

6.10.
/
/
/
/
/
/

13.12.
/
/
/
/
/
/

Celkem
8 100%
8 100%
8 100%
6 100%
7 87%
8 100%

Bc. Pavla Petrželková
Ing. Josef Stehlík
František Vyskočil
Celkem

/
/
/
7

/
/
/
8

/
/
/
9

/
/
/
9

/
/
/
9

/
/
/
9

/
/
8

/
/
/
7

8
7
8

15

30

18

39

25

25

15

Účast občanů:

100%
87%
100%

*/ Martin Joura vykonával funkci zastupitele od 22.3.2011.
4. Úkoly, které byly v letošním roce zabezpečovány:
Cesta na Nivy
Dne 13. června byly zahájeny práce na vybudování komunikace na Nivy. Původní
záměr byl změněn, místo asfaltového povrchu bylo obecním zastupitelstvem rozhodnuto
vybudovat komunikaci dlážděnou, protože v budoucnu budou méně nákladné opravy při
různých dodatečných zásazích do vozovky (nové přípojky, opravy stávajících přípojek apod.).
Pro výstavbu komunikace bylo vyhlášeno výběrové řízení, kterého se zúčastnily tři firmy. Za
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zhotovitele stavby byla vybrána znojemská firma STAVE. Byla navezena a srovnána
podkladová vrstva a na ni byla pokládána dlažba. Pravidelně se konal na stavbě kontrolní den
za účasti zástupců zhotovitele a obce.
Nová komunikace byla zprovozněna 10. září. Byla zde umístěna dopravní značka
omezující rychlost do 30 km/hod., zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t, a značka „Pozor, děti“.
Vozidla s větší tonáží mají možnost používat cestu na Nivy přes Novou ulici.
Na vybudování komunikace obec přijala úvěr ve výši 1 950 000 Kč včetně daně
z přidané hodnoty.
Cesta pro pěší ke hřišti
Koncem května byly zahájeny práce na vybudování cesty od vesnice směrem ke
hřbitovu a hřišti. Jako dodavatel prací byl vybrán Jan Jeřábek. Provedl navážku štěrku z místní
štěrkovny, urovnání a zhutnění. Na vrchní část byla použita prosívka. Koncem měsíce června
byly práce ukončeny a chodník začal sloužit svému účelu.
Celková délka chodníku je 325 metrů, šíře náspu 2,8 m, šíře pěší části 2,0 m.
Finanční náklady činily 124 655 Kč.
Podle původního záměru měla zde být vybudována cyklostezka, ale Obec neobdržela žádanou
dotaci.
Chodník před hřbitovem
Cesta od silnice k bráně hřbitova byla dosud za deštivého počasí blátivá. Proto byla
v letošním roce nahrazena chodníkem, na který byla použita betonová dlažba (ze zásob, které
měla obec z odstraněných starých chodníků). Materiálové náklady činily 8 289 Kč, práce
provedli zaměstnanci na veřejně prospěšných pracích.
Oprava koupaliště
V měsíci květnu byly provedeny opravy koupaliště - boční stěny a dno bazénu byly
nově natřeny modrou barvou, byl posečen trávník (během sezóny pak ještě několikrát). Byly
vyčištěny a vymalovány provozní budovy. Bazén byl napuštěn vodou a při oslavě Dne dětí byl
zahájen letošní provoz.
Stavební materiál, který byl několik roků skladován v areálu koupaliště, byl přemístěn
do prostoru nově budovaného technického dvora.
Úpravy kulturního domu
Dosavadní sociální zařízení v kulturním domě bylo vybudováno v r. 1965, od té doby
byly prováděny pouze běžné opravy, takže již svým vybavením neodpovídalo současným
požadavkům. V měsíci březnu byla zahájena rekonstrukce, bylo vybouráno vnitřní zdivo a
odstraněno obložení stěn, byly postaveny nové příčky, provedeny nové rozvody elektřiny, vody
a odpadů, nové obklady zdiva a podlah, místnosti byly vymalovány, pořízeny nové dveře,
umývadla, pisoáry a klozety.
Aby sál kulturního domu mohl být využit také jako tělocvična pro místní školu, bylo
potřeba provést některé úpravy. Dřívějšího výčep v přízemí byl od chodby oddělen postavenou
zdí, vznikla tak uzavíratelná šatna, která byla vybavena lavičkami na ukládání obuvi a věšáky
na oděv.
Okna tanečního sálu (někdejšího kinosálu) byla zevnitř opatřena sítěmi, aby byla
chráněna při míčových hrách proti rozbití.
Bývalá čekárna a lékařská ordinace byla vyklizena, aby mohla sloužit pro výčep při
konání tanečních zábav.
Celkové náklady na modernizaci sociálního zařízení a všechny další úpravy v kulturním
domě si vyžádaly náklad 235 108 Kč.
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Opravy odpadů u kulturního domu
Protože odpad z levého křídla kulturního domu, kde je umístěna pošta, nebyl funkční,
byla provedena jeho oprava – poškozené betonové roury byly odstraněny a nahrazeny novým,
plastovým potrubím.
Úpravy kanceláří Obecního úřadu
Počátkem letošního roku byly provedeny úpravy kanceláří Obecního úřadu, kancelář
starosty byla vybavena třemi stoly a židlemi, darovanými paní Lenkou Malcovou.
Úpravy na hřišti
Na sportovním hřišti u hřbitova byla opravena část vodovodu.
Přeložka elektrického vedení
V měsíci dubnu byly zahájeny úpravy elektrických rozvodů v části obce „Ke
Koupališti“. Nadzemní vedení včetně betonových sloupů bylo odstraněno, elektrické kabely
byly uloženy do výkopu a byly provedeny přípojky do domů.
V souvislosti s uvedenou kabelizací bylo nutno provést rekonstrukci veřejného
osvětlení. V měsíci listopadu bylo od prodejního stánku Jany Sedláčkové směrem k trafostanici
u koupaliště instalováno sedm sadových stožárů, které byly osazeny výbojkovými svítidly.
Předpokládané investiční náklady byly vyčísleny na částku 160 000 Kč.
Další úpravy elektrického vedení byly provedeny u budovy hasičské zbrojnice. Ve
střeše byl umístěn stožár elektrického vedení a na půdu při dešti zatékalo. Proto byly el. dráty
nahrazeny kabelem vedeným ze sloupu u č. 31 přes silnici na stožáry nově instalované na
hasičské zbrojnici.
Kontejnery na odpadky
Od firmy Ekokom je zapůjčeno 6 ks nových kontejnerů na sklo, které byly rozmístěny:
vždy po dvou u prodejny samoobsluhy Jednoty, na Brunnerově kopci a u prodejny Jany
Sedláčkové.
Přemístění Obecní knihovny
Do roku 1965 byla Místní lidová knihovna (současný název: Obecní knihovna)
umístěna v budově školy. Téhož roku se z budovy tzv. „radnice“ (budova hasičské zbrojnice)
přemístily kanceláře Místního národního výboru do nově zbudovaného kulturního domu, kde
jsou dosud (Obecní úřad). Do uvolněné zasedací místnosti v budově hasičské zbrojnice byla ze
školy přestěhována knihovna.
V letošním roce rozhodlo zastupitelstvo obce přemístit knihovnu zpět do školy, aby
mohla celá budova hasičské zbrojnice sloužit hasičům. Proto v měsíci srpnu vystěhovala škola
zařízení části kabinetu v prvním poschodí budovy a byly provedeny potřebné úpravy: do
místnosti o rozměrech 3,4 m x 7,1 m byl vybourán otvor pro vstupní dveře, byly opraveny a
vymalovány stěny, položena podlahová krytina, dodatečně byl upraven přívod elektřiny a
připojení počítače. Spolu s knihami sem byly přemístěny také stojany pro umístění knih.
Dětské hřiště
Protože některé maminky malých dětí požadovaly opakovaně vybudování dětského
hřiště, rozhodlo obecní zastupitelstvo o jeho výstavbě. Pro umístění bylo vybráno část
prostranství na Pohostinstvím SKLÍPEK. Projekt vypracoval ing. Jaroslav Krejčí. Nejdříve byla
odbagrována a odvezena původní vrchní vrstva vytýčené plochy a na její místo navezena hlína,
kačírek a písek, provedeno urovnání prostranství. Podle projektu byl napříč hřištěm položen
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chodník, zasázena část plánované zeleně, objekt byl oplocen. Hlavním objektem hřiště je herní
sestava se skluzavkou a pískoviště.
Vynaložené náklady činily v letošním roce 164 907,50 Kč, z toho dotace od Lesů ČR
činila 80 000 Kč, sponzorské dary dosud 8 840 Kč.
Stavba skladových objektů
Na pozemku za čistírnou odpadních vod byla v letošním roce zahájena výstavba
skladovacího objektu o rozměrech 6 m x 21 m. Jedná se o přízemní nepodsklepený samostatně
stojící objekt s pultovou střechou. Zastřešená levá část bude sloužit pro skladování stavebního
materiálu, stavebních pomůcek a nářadí, dále šatna, WC a sprcha. Prostřední část bude sloužit
pro uskladnění sypkého materiálu pro zimní údržbu místních komunikací. Pravá část bude
využívána pro skladování více rozměrného materiálu.
Stavební práce prováděli pracovníci přidělení na veřejně prospěšné práce. Se
zprovozněním objektu se počítá v roce 2012.
Nakládání s odpady
Změna při ukládání odpadů
V uplynulém roce byla ukončena možnost ukládání velkoobjemového odpadu na
veřejné skládce za Pohostinstvím Sklípek. Protože zde byla skládka zrušena, prostranství bylo
vyklizeno a další ukládání jakéhokoliv odpadu bylo zakázáno.
V měsíci červenci 2010 byl otevřen sběrný dvůr v Jevišovicích, který je umístěn
v oploceném areálu s vyhrazenými místy pro separovaný odpad. Tam měli občané členských
obcí Svazku obcí Jevišovicka ukládat velkoobjemový, nebezpečný a jiný odpad, který není
možno ukládat do popelnic. Tato služba byla pro občany bezplatná, ale podle evidence musela
za svoje občany za ukládání každá obec platit.
V letošním roce vybudovala naše obec na pozemku býv. mlýnské zahrady - poblíž ČOV
- elektrodomek, kam mohou občané předat nefunkční elektrické spotřebiče: televizory,
rozhlasové přijímače, monitory, počítače, vařiče, ledničky, mrazničky, varné konvice apod.
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,
dva nové kontejnery 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,
dva nové kontejnery na sklo
U prodejny Smíšené zboží Jana Sedláčková:
nový kontejner na PET lahve,
nový kontejner na papír,
kontejner na sklo
dva nové kontejnery na sklo
Hřbitov:
dva nové kontejnery 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)
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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 odevzdat do elektrodomku u koupaliště,
- mobilní telefony, fotoaparáty, MP3 a další drobné přístroje vložit do kontejneru
ASEKOL ve vestibulu Obecního úřadu.
Odpad, který občané odevzdali do sběrného dvora v Jevišovicích, se eviduje
podle druhu a podle bydliště dodavatele.
Likvidace odpadních vod:
V čistírně odpadních vod, kterou spravuje obec, bylo v letošním roce vyčištěno
toto množství:
Leden

Celkem:
1 379,0 m³

Denní průměr:
44,5 m³

Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

958,6 m³
1 917,6 m³
1 486,8 m³
2 079,1 m³
1 784,3 m³
2 122,1 m³
1 758,7 m³
1 800,0 m³
1 650,3 m³
1 251,2 m³
1 281,9 m³

34,2 m³
61,9 m³
49,6 m³
66,8 m³
59,5 m³
68,5 m³
56,7 m³
60,0 m³
53,2 m³
41,7 m³
41,4 m³

Celkem

19 469,6 m³

53,2 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
r. 2011
19 470 m³
53,2 m³
Menší množství průtoku v letošním roce bylo způsobeno nízkými dešťovými srážkami.
Poplatky za stočné platili uživatelé nemovitostí dvakrát ročně Obecnímu úřadu
podle evidence VaK Znojmo za skutečně odebranou vodu. Občanům, kteří odebírali vodu
z vlastního zdroje, bylo množství propočítáno podle průměrné spotřeby v obci.
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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
r. 2011
36,80 Kč
25,64 Kč/ m³
Poplatky za vodné platili občané firmě VaK Znojmo, poplatky za stočné vybírala obec.
Občanům, kteří dosud nejsou napojeni na obecní kanalizaci, byly na požádání vyváženy
jímky obecním fekálem. Za jeden odvoz platili občané 400 Kč (doprava + čistírna). Na
požádání byla tato služba prováděna i občanům Plenkovic a Kravska za částku 600 Kč.
Obecní zpravodaj
V měsíci lednu bylo zahájeno vydávání obecního zpravodaje, který pod názvem
"MAŠŮVECKÝ ZPRAVODAJ" vycházel každý měsíc, kromě prázdnin, kdy vyšlo dvojčíslo.
V úvodu jsou uvedeny závěry jednání obecního zastupitelstva a zásadní informace o
dění v obci, na dalších stránkách v rubrice CO SE PŘIPRAVUJE jsou pozvánky na kulturní,
společenské a sportovní akce, ve SPOLEČENSKÉ KRONICE jsou uváděni jubilanti každého
měsíce a dále je zařazeno OKÉNKO DO HISTORIE, v němž byly uváděny zajímavosti
z historie budov na Mariánském náměstí.
Zpravodaj formátu A5 a rozsahu čtyř až šesti stran byl vydáván v počtu 320 výtisků
vždy v posledních dnech každého měsíce, tištěn byl na kopírce na Obecním úřadu, roznášku
prováděla Jana Řiháčková a Marcela Kulhánková.
Redaktorkou je Bc. Pavla Petrželková, korekce: Zdeněk Adámek a Bc. Zbyněk Frey.
II. etapa kanalizace
Realizace této stavební akce je podmíněna přijetím úvěru, na jehož poskytnutí uzavřela
Obec smlouvu s Českou spořitelnou, která byla vybrána na základě výběrového řízení.
Stavba má být zahájena v měsíci březnu 2012 firmou MORAVOSTAV BRNO a.s. ve
sdružení STRABAG a.s., které byly vybrány na základě nejlepší nabídky.
Celkové náklady mají činit 25 983 468 Kč včetně DPH, z toho úvěr 7 500 000 Kč,
dotace cca 19 mil. Kč.
Zateplení školní budovy
Projekt „Energetické úspory ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky – Revitalizace objektu ZŠ a
MŠ“ bude realizován na jaře, případně o hlavních prázdninách roku 2012. Zastupitelstvo na
základě výběrového řízení schválilo pro poskytnutí úvěru na tento projekt Českou spořitelnu,
a.s.
Dokončení chodníků
Ačkoliv I. etapa kanalizace a na ni navazující oprava veřejné komunikace průtahu obcí
byla dokončena již v r. 2005, dosud nejsou vybudovány některé chodníky podél silnice.
Původní chodníky s betonovými dlaždicemi 30x30 cm byly odstraněny a nahrazeny zámkovou
dlažbou. Betonová dlažba byla odstraněna také mezi domy č. 132 a 135, ale dosud zde nebyly
vybudovány chodníky ani s novou zámkovou, ale ani s původní dlažbou. Chybí také chodníky
v místech, kde dosud žádné nebyly, a to před domy č. 17 a č. 16.
Veřejně prospěšné práce
Počet pracovníků, které v letošním roce přidělovaly úřady práce obcím, byl podstatně
menší než v minulých letech. Nebyli přidělováni pracovníci, kteří byli na VPP zaměstnáni
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v letech 2009 a 2010, naopak přednostně mohli být přiděleni lidé v předdůchodovém věku a
lidé s tělesným postižením.
Omezení počtu pracovníků bylo způsobeno nižšími finančními prostředky, které byly
ve státním rozpočtu na tento účel vyčleněny.
Také naší obci byl přidělen menší počet pracovníků, než kolik by jich obec mohla na
veřejně prospěšných pracích využít. Byli to:
Dohnal Jan, Hrůza Jaroslav ml., Kulhánková Marcela, Vodáková Marie, Daňhel Jan, Drozd
Vladimír ml., Pospíchalová Jana.
Pracovníci prováděli permanentně úklid veřejných prostranství a kulturního domu, sečení
trávy, úklid hřbitova, úklid koupaliště, čištění lesa a práce na budování technického dvora.
.5. ROZPOČET OBCE NA ROK 2011
PŘÍJMY
Plán
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
1 133 000
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výd. činnosti 150 000
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů
100 000
Daň z příjmu právnických osob
1 228 000
Daň z příjmu právnických osob za obce
100 000
Daň z přidané hodnoty
2 430 000
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
340 000
Poplatek ze psů
20 000
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
15 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství
20 000
Poplatek z ubytovací kapacity
5 400
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
20 000
Správní poplatky
70 000
Daň z nemovitostí
545 000
Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy st. rozpočtu
0
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu
216 300
Ostatní neinvest. přijaté transfery ze st. rozpočtu
47 500
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Podnikání v zemědělství a potravinářství
Pěstební činnost
Těžební průmysl
Sběr a zpracování druhotných surovin
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Ostatní záležitosti kultury
Zájmová činnost v kultuře
Tělovýchova
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Přijaté příspěvky na inženýrské sítě
Sběr a svoz komunálních opadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Činnost místní správy
Příjmy z úroků

0
65 500
15 000
5 000
100 000
20 000
340 000
500
11 000
70 000
0
4 000
70 000
420 000
8 000
16 000
5 000
104 000
0

Skutečnost
1 223 996
76 546
112 983
1 186 472
56 050
2 543 401
334 170
18 650
15 940
25 370
3 276
20 000
57 070
475 551
4 124
216 300
532
437
695
51 047
10 638
60
109 835
0
347 667
310
35 340
110 921
5 200
7 240
93 510
58 000
11 440
27 392
0
133 697
433
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Finanční vypořádání minulých let
0
1 210
Příjmy podle rozpočtu celkem ……………………… …7 694 200 Kč
Skutečně dosažené příjmy celkem ……………………………………..8 001 106 Kč
VÝDAJE
Pěstební činnost
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní školy
518
Ostatní záležitosti předškolní výchovy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Oprava kostela
Místní rozhlas
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Ostatní tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Osobní asistence, pečovatelská služba
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Finanční vypořádání minulých let

5 000
1 075
890 300
2 340 574
38 400
38 400
4 000
4 000
536 700
741
004
9 51 000
789
3 000
32 700
20 500
200 000
117 100
7 000
22 000
113 000
400 000
5 000
300 000
175 000
10 000
420 000
10 000
50 000
887 500
3 000
45 600
749 800
951 500
100 000
401 400

1 000
47 102
25 203
200 000
117 083
13 500
47 656
247 635
269 607
8 289
0
199 539
0
408 453
45 546
63 273
1 586 341
2 161
38 042
888 515
988 532
56 050
401 364

Celkem plánované výdaje ……………………………… 7 413 500Kč
Realizované výdaje celkem………………………………….………….9 612 947
Splátky úvěrů:
Úvěr na rozříšení inženýrských sítí byl doplacen, z úvěru na čistírnu odpadních
vod a kanalizaci zbývá uhradit 329 600 Kč.
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