2012 - II. OBEC
1. Správa obce
Obec spravuje devítičlenné zastupitelstvo, v jehož čele stojí starosta ing. Jiří Malec č.
163, 1. místostarostou je Bc. Pavla Petrželková, 2. místostarostou MVDr. Dalibor Boháč.
Dalšími členy obecního zastupitelstva jsou: Vojtěch Bořil, Bc. Zbyněk Frey, Martin Joura,
Karel Krula, ing. Josef Stehlík, František Vyskočil.
Obec má zřízeny dva výbory: kontrolní a finanční.
Složení výborů:
Kontrolní výbor:
Předseda:
členové:

Vojtěch Bořil
MVDr. Dalibor Boháč
Jindřich Hujňák
Libor Oliva st.
Jiří Tondl
Marie Vodáková

Finanční výbor:
Předseda:
členové:

Bc. Zbyněk Frey
Josef Buršovský ml.
RNDr. Věra Illková
Luděk Přichystal
Marie Stehlíková
Členem školské rady je za zřizovatele zastupitel Karel Krula, za občany Mgr. Dana Bořilová.
Funkci administrativní pracovnice a účetní vykonává Stanislava Tomková.
Čistírnu odpadních vod obsluhuje a skladové účetnictví obce vede Jana Řiháčková.
Provádí také úklid Obecního úřadu.
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 František Stehlík a Jiří Dvořák.
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce:
velitel:
Miroslav Petrželka
strojník:
Pavel Brázda
členové:
Vojtěch Bořil
Dvořák Jiří
Lukáš Grois
Karel Hasman
Pavel Kamarád ml.
Radek Kazdera
Radim Trejba
Petr Zivčák
Veřejně prospěšné práce
Od podzimních měsíců minulého roku byli do 31. ledna letošního roku na veřejně
prospěšných pracích zaměstnáni tito občané:
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Vodáková Marie
Drozd Vladimír ml.
Pospíchalová Jana

Daňhel Jan
Dohnal Jan

Protože Úřad práce neposkytl obci žádného pracovníka na další období, uzavřela obec
na sečení trávy dohodu na provedení práce do 150 hodin s Jaroslavem Hrůzou st. - na dobu od
10.5. do 31.8.2012.
Teprve od měsíce září a listopadu umožnil Úřad práce zaměstnat několik pracovníků na
veřejně prospěšných pracích. Byli to:
Jan Dohnal
Jan Daňhel
Olga Svobodová
Miroslav Tašlmár
Martina Tašlmárová
Jana Pospíchalová
Petra Raputová
Jiří Svoboda
Lenka Ševčíková
Dále na veřejnou službu byl u obce zaměstnán Dušan Pikart.
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
Celkem
41 hod. týdně.

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

2. Zasedání obecního zastupitelstva
Starosta svolal během roku šest zasedání obecního zastupitelstva, která jsou veřejná, a
podle potřeby také porady.
První zasedání: 17. ledna 2012 v 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ:
1. Zahájení - starosta ing. Jiří Malec
2. Určení ověřovatelů zápisu (Martin Joura, Bc. Pavla Petrželková) a zapisovatele (Bc. Zbyněk
Frey)
3. Kontrola a schválení zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 13.12.2011. Nebyly
podány žádné připomínky, zápis a kontrola usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy
OZ.
4. Schválení Smlouvy č. 10070613 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky. Jedná se o dlouhodobě připravovanou akci "Revitalizace a zateplení pláště
školy". V červnu budou provedeny přípravné práce (stavby lešení), v průběhu hlavních
prázdnin budou vyměněna okna a zateplena fasáda.
5. Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Energetické úspory ZŠ Hluboké
Mašůvky, která je součástí akce "Revitalizace a zateplení pláště školy", schválení podmínek
poskytnutí dotace a přijetí Technické a finanční přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
uvedenou akci. Finanční spoluúčast obce bude činit cca 1 mil. Kč.
6. Schválení vyhlášení Konkurzního řízení na post ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Hluboké
Mašůvky pro funkční období začínající školním rokem 2012/2013. Tajemníkem komise, která
bude konkurz řídit, byl schválen Karel Krula.
7. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č.2/1999 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Důvodem je skutečnost, že
podle zákona s účinností od 1.1.2012 pozbyly obce možnosti vybírat tento druh poplatků.
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8. Projednání Mandátní smlouvy s VZD Invest s.r.o. na obstarání záležitostí investora ve věci
"Revitalizace údolní nivy Plenkovického potoka v katastrálním území Hluboké Mašůvky".
S ohledem na aktuální informace ohledně nevyjasněnosti všech majetkoprávních vztahů bylo
projednání tohoto bodu odročeno na další zasedání.
9. Záměr odprodeje nemovitého majetku Obce Hluboké Mašůvky, a to pozemku p.č. 513/71 o
výměře 182 m² za cenu 70 Kč/ m². Navržený záměr byl schválen.
10. Žádost o zakoupení části obecního pozemku p.č. 299 o výměře 46 m². Jedná se o lokalitu
na "Pelánově kopečku" v blízkosti nově vybudovaného dětského hřiště. S ohledem na tam
vložené investice a dlouhodobější záměr využití veřejného prostranství obecní zastupitelstvo
prodej soukromému subjektu zamítlo.
11. Žádost společnosti MODEL CITY o postavení tří bungalovů na pozemcích ve vlastnictví
Obce Hluboké Mašůvky. Měly by to být nízkonákladové dřevostavby, ale i ty by musely být
upevněny na betonových základech. Obecní zastupitelstvo devíti hlasy tento záměr zamítlo.
12. Diskuze:
- Dotaz na realizaci budování kanalizace.
Odpověď: Předpokládaný termín zahájení měsíc březen letošního roku.
- Připomínka, že s ohledem na aktualizaci obecních vyhlášek došlo k navýšení poplatku za
ubytování na osobu a den na 16 Kč, což je více než v okolních obcích nebo dokonce
v turistických městech. Situace v podnikání je již tak dost složitá, proto by neměla být vyšším
zpoplatněním ztěžována.
Odpověď: K aktualizacím obecních vyhlášek došlo po poměrně dlouhé době, kdy došlo i
k navýšení nákladů na provoz obce. Občanům i návštěvníkům obce chceme nabídnout
odpovídající podmínky, kterých můžeme dosáhnout právě dílčím zpoplatněním (pro
návštěvníky se jedná z hlediska jejich celkových nákladů na pobyt o poměrně nevýznamnou
částku).
- Připomínka, že v obci toho od roku 1999 nebylo mnoho učiněno.
Odpověď: Od voleb v r. 2010 se aktivita nových zastupitelů a množství realizovaných akcí
v naší obci mnohonásobně zvýšily.
- Připomínka: Jak budou dlouhodobě řešeny škody vznikající zřejmě v souvislosti s provozem
nového hudebního klubu BOOMERANG.
Odpověď: S provozovateli klubu již proběhla jednání, úklid na náměstí klub zajišťuje, bude
jednáno o ročním sponzorském příspěvku nebo škodného daru, který by dopad případného
vandalizmu měl snížit. Ze strany provozovatele klubu byla obci nabídnuta spolupráce, např.
možnost využití nových prostor pro společenské akce. O situaci jedná vedení obce také s Policií
ČR, která se podílí na dodržování pořádku.
13. Schválení usnesení a závěr zasedání.
2. zasedání 22. března 2012 v 18,00 hodin v sále kulturního domu:
1. Zahájení - starosta ing. Jiří Malec.
2. Určení ověřovatelů zápisu (Vojtěch Bořil, František Vyskočil) a zapisovatele (Bc. Zbyněk
Frey).
3. Kontrola a schválení zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 17.1.2012.
Bez připomínek schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva.
4. Rozpočtové opatření č. 5/2011, přednesené účetní St. Tomkovou, bylo schváleno 8 členy
zastupitelstva.
5. Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 - přečetla účetní St. Tomková, komentoval starosta ing.
Jiří Malec. Návrh byl schválen 5 hlasy, 2 zastupitelé byli proti, 1 se zdržel hlasování.
6. Odstoupení od prodeje části pozemků p.č. 423/1, p.č. 424, p.č. 430 a p.č. 433/1. Zastupitelé
poměrem hlasů 5 pro a 3 proti schválili záměr odstoupit od prodeje daných parcel a současně
schválili dohodu o navrácení peněz.
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7. Návrh ředitelky školy na rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky za rok
2011, který bude použit zejména na pokrytí ztráty za předchozí léta. Schváleno 8 hlasy.
8. Mandátní smlouva s firmou VZD Invest na zastupování Obce Hluboké Mašůvky ve věci
vyřízení dotace na projekt Revitalizace údolní nivy Plenkovického potoka. Smlouva přijata 6
hlasy, 1 proti, 1 se zdržel hlasování.
9. Smlouva o věcném břemenu s JMP NET, s.r.o. Při hlasování se 8 členů vyjádřilo pro
nepřijetí smlouvy a vstoupení do jednání o výši jednorázové platby za věcné břemeno.
10. Smlouva o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s.
-"Hluboké Mašůvky, kabel NN, směr koupaliště". Smlouva byla 8 hlasy schválena.
11. Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce ČR. Podána informace,
smlouva zatím nepodepsána.
12. Odkoupení pozemku p.č. 3093 o výměře 1530 m² do majetku obce za cenu 100 Kč/ m² a
další postup ohledně lomu Šutrárna. Schváleno 8 hlasy.
13. Příspěvek 1 000 Kč Římskokatolické farnosti Hluboké Mašůvky na pořádání koncertu
v měsíci červenci a v období adventu. Schváleno 6 hlasy, 2 hlasy proti.
14. Příspěvek 1 000 Kč na koncert The Tap Tap pořádaný v Camping Country dne 30. června.
Schváleno 5 hlasy, 3 hlasy byly proti.
15. Příspěvek 1 000 Kč na Varhanní koncert, který se bude konat v rámci Hudebního festivalu
Znojmo 2012 u Lurdské jeskyně v Hlub. Mašůvkách. Schváleno 5 hlasy, 3 hlasy proti návrhu.
16. Žádost TJ Sokol Hluboké Mašůvky o opravu vodoinstalace na fotbalovém hřišti, sprch a
zakoupení nového čerpadla.Obec poskytne příspěvek za těchto podmínek:
- TJ Sokol provede vlastními silami a na vlastní náklady dobudování oplocení fotbalového
hřiště,
- zajistí účast nejméně 5 osob na dvou brigádách na výstavbě skladového objektu v rozsahu
minimálně 5 hodin na každé brigádě,
- zajistí účast nejméně 6 osob na zabezpečení a organizaci parkování o Hlavní pouti.
Podmínky schváleny 6 hlasy, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování.
17. Záměr zakoupit vybavení v hodnotě cca 35 tisíc Kč na těžbu dříví v obecních lesích a
zahájení doplňkové těžby dřeva na Kalvárii.
Záměr schválen 7 hlasy, 1 člen OZ se hlasování zdržel.
18. Prodej pozemku p.č. 513/71 celkem 182 m² za cenu 70 Kč/ m².
Prodej schválen 8 hlasy.
19. Prodej pozemku p.č. 1188 celkem 162 m² za cenu 70 Kč/ m².
Prodej schválen 8 hlasy.
20. Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1651 a žádost o odkoupení části obecního
pozemku p.č. 426/1.
Protože prodej těchto malých pozemků by v budoucnu mohl způsobit významné těžkosti
v dalším rozvoji obce, byl požadovaný prodej 8 hlasy zamítnut.
21. Závěrečná zpráva a Vyhodnocení projektu „Dětské hřiště“ pro Lesy České republiky.
Dokumenty byly schváleny 7 hlasy, 1 zastupitel se zdržel hlasování.
22. Zařazení přeložky veřejného osvětlení v lokalitě „Ke Koupališti“ v hodnotě 236 403,30 Kč
do majetku obce.
Dokument schválen 8 hlasy.
23. Výzva Pozemním stavbám Znojmo k převzetí staveniště a zahájení prací na akci
„Energetické úspory ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky – Revitalizace objektu ZŠ a MŠ Hluboké
Mašůvky“. Akce by měla být zahájena 1. dubna a dokončena do konce hlavních prázdnin, tedy
do 31.8.2012.
24. Zadání Výběrového řízení na ředitele-ředitelku ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky.
Dokument schválen 8 členy zastupitelstva.
25. Dohoda s Obcí Kravsko o platbách za žáky 5. – 9. ročníku Základní školy.
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Dohoda schválena 8 hlasy.
26. Žádost Jos. Buršovského o zvětšení pronajaté plochy na pozemku p.č. 299 o 33 m² pro
poskytování služeb u Pohostinství Sklípek za roční nájem 1 500 Kč.
Pronájem schválen 8 hlasy.
27. Diskuze:
- Dotaz, zda zřizovatel může ovlivnit začátek provozu v Mateřské škole.
Odpověď: Může být požádáno o změnu, ale provoz a řízení ZŠ a MŠ je v kompetenci ředitelky
školy.
- Dotaz, zda chalupáři platí poplatky za domovní odpad.
Odpověď: Chalupáři platí poplatek za jednu osobu, zpravidla mají poplatek zaplacen.
- Proč stojí poplatek při uložení stavebního odpadu dováženého vozíkem za auto 100 Kč a
traktorovou vlečkou 300 Kč.
Odpověď: Na této normě se shodli zastupitelé, pro občany je ale stále tento poplatek levnější,
než by platili při vývozu na skládku v Únanově. Je špatné, pokud občané tuto výhodu zneužívají
a poplatek neuhradí.
- Ladislav Vaněk, bývalý starosta uvedl, že v zápise z minulé diskuze nebyly některé názory
spoluobčanů přesně interpretovány, připomněl řadu projektů, které byly úspěšně realizovány.
- Dotaz: Proč došlo k navýšení původní ceny za realizaci projektu na vybudování nového
povrchu vozovky na Nivách.
Odpověď: K vyšším nákladům došlo zejména z důvodu navýšení původní plochy a tedy i
rozsahu prací. Všechny potřebné náležitosti jsou k nahlédnutí či ověření k dispozici na
Obecním úřadu.
- Dotaz na výhodnost a návratnost zamýšlené těžby dřeva v obecních lesích.
Odpověď: Bude se jednat o doplňkovou těžbu s minimálním negativním dopadem na danou
lokalitu. Mělo by se jednat o nepravidelný, ale jistý příjem do obecní pokladny.
- Na dotaz, zda by nebylo vhodné umístnit v místech s nepřehlednou dopravní situací zrcadla,
přislíbil starosta, že situaci blíže prověří.
28. Schválení usnesení a závěr zasedání.
3. zasedání 2. května 2012 v 18,00 hodin v sále kulturního dmu:
1. Zahájení – starosta ing. Jiří Malec.
2. Určení ověřovatelů zápisu (Ing. Josef Stehlík, Martin Joura) a zapisovatele (Bc. Zbyněk
Frey).
3. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání 22.3.2012.
Nebyly podány žádné připomínky, zápis byl schválen 8 hlasy, 1 zastupitel se zdržel
hlasování.
4. Přípravy na nový územní plán, který by měl být ve spolupráci s úřadem územního plánu
(odborem rozvoje MěÚ Znojmo) zpracován do konce roku 2015. V plánovaných úpravách by
mělo být mimo jiné uvažováno o nových zástavbových místech či rozšíření hřbitova.
Záměr byl schválen 9 hlasy.
5. Informace o ukončení grantového projektu Vysokorychlostní internet, který je dosud
využíván školou a knihovnou, nově bude zabezpečeno stejným poskytovatelem, který
zabezpečuje internetovou konektivitu pro Obecní úřad.
6. Smlouva na službu hromadného rozesílání SMS a SOS zpráv firmou Konzulta Brno a.s..
Tento SMS portál má být využíván i v oblasti řešení mimořádných událostí a krizových situací.
Smlouva schválena 9 hlasy.
7. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1019 a Dodatku č. 1 z 22.6.2011 – Odkanalizování obce
Hluboké Mašůvky – 2. stavba s realizátorem díla firmou STRABAG a.s.
Schváleno 9hlasy.
8. Platební kalendář pro akci Odkanalizování obce.
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Schváleno 9 hlasy.
9. Zápisy o provedených inventurách v roce 2011.
Schváleno 9 hlasy.
10. Zpráva o hospodaření za rok 2011.
Schváleno 8 hlasy, 1 zastupitel se zdržel hlasování.
11. Kontrola a znění všech dokumentů vydaných do 2.5.2012 souvisejících s akcí
Odkanalizování obce – 2. stavba.
Dokumenty byly schváleny 9 hlasy.
12. Žádost o odkup pozemků p.č. 1568/42.
Do doby dokončení prací na odkanalizování obce byla žádost zamítnuta 8 hlasy, proti byl 1
hlas.
13. Záměr směny pozemků p.č. 2742/39 Obce Hluboké Mašůvky za stejnou výměru části
pozemku st. p.č.45/1.
Záměr směny byl schválen 9 hlasy.
14. Žádost o prodej části pozemku p.č. 361/1.
Prodej zamítnut 8 hlasy, 1 se zdržel hlasování.
15. Smlouva č. 10048531 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci OPŽP na Odkanalizování obce Hluboké Mašůvky – 2. stavba. Dokument přiznává obci
dotaci ve výši 16 535 819 Kč z programu FS EU (dotace ze státního rozpočtu) a 972 695,23 od
Státního fondu životního prostředí.
Smlouva byla přijata 9 hlasy.
16. Ukončení Nájemní smlouvy ze dne 25.3.2009 na nájem části pozemku p.č. 513/71.
Ukončení nájemní smlouvy schváleno 9 hlasy.
17. Jmenování konkurzní komise na obsazení místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky.
Komise byla schválena 8 hlasy při 1 abstenci.
18. Žádost Mgr. Hany Gürtleschmidtové o odstoupení z funkce ředitelky ZŠ a MŠ Hluboké
Mašůvky ke dni 30.6.2012 a odchod do důchodu.
Schváleno 9 hlasy.
19. Informace starosty o stavech jednotlivých projektů, zejména o Revitalizaci údolní nivy
Plenkovického potoka, která v případě úspěšného projektu bude 100% hrazena.
20. Diskuze:
- Stížnost p. Wolfa na skládku materiálu provedenou p. Novákem.
Odpověď: Prošetření bude provedeno na plánované pochůzce s komisí kontrolující skládky.
- Zajištění sečení trávy v obci.
V plánu je přijmout Jaroslava Hrůzu st. jako pracovníka vyškoleného na práci s křovinořezem
a sekačkou, který bude provádět sečení obecních pozemků.
- J. Dvořák: jak budou řešeny odbočky hlavního řadu kanalizace.
Odbočky budou řešeny až k hranici pozemku, občané byli vyzváni, aby na předloženém plánku
vyznačili místo, kde budou připojeni.
- Dotazy: Na koho je možno se obrátit o radu s provedením přípojky.
Starosta odkázal na p. Krulu, p. Bořila, p. Dlouhého. Upozornil, že nesmí být připojen na
kanalizaci septik.
- Dotaz na projekt Revitalizace údolní nivy Plenkovického potoka.
Bude provedena rekonstrukce současného rybníka, vznikne bezúdržbový park a nově „dolní“
rybník. Projekt se týká pouze obnovení původního toku a pouze obecních pozemků.
- Další připomínky: uvolněný rošt na silnici na Nivy a na hřbitově. Špatný stav komunikace
v Nové ulici, údržba lokality Brunnerův kopec, škody způsobené letošní zimou na koupališti.
Požadavek konání zasedání obecního zastupitelstva v letním období v pozdějších hodinách.
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V diskuzi bylo dále uvažováno, jak by bylo možno zlepšit organizování společenských akcí
v obci.
21. Na závěr bylo přijato usnesení schválené devíti hlasy.
4. zasedání: 26. června 2012 v 18,00 hodin v sále kulturního domu:
Zasedání se zúčastnilo 9 členů obecního zastupitelstva, kteří projednali tyto záležitosti:
1. Zahájení.
Zasedání zahájil starosta ing. Jiří Malec, přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno, oznámení o konání bylo řádně vyvěšeno na úřední desce OÚ a v elektronické
podobě na webových stránkách obce.
2. Určení zapisovatele (Bc. Zbyněk Frey) a ověřovatelů zápisu (Karel Krula, Vojtěch Bořil).
3. Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zasedání 2.5.2012.
Nebyly podány žádné připomínky, dokumenty byly schváleny 9 hlasy.
4. Po stopách předků. Jedná se o projekt dotovaný z Programu rozvoje venkova ČR a
realizovaný MAS Dolní Morava a MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko. Jedná se o
propagaci místní lokality formou naučných stezek upozorňujících na archeologické oblasti.
Celková výše projektu by měla činit 1,337 mil. Kč, v naší obci by se jednalo o částku 234 tisíc.
Spoluúčast obce by činila 36 tisíc Kč a byla by hrazena z rozpočtu příštího roku.
Pro přistoupení k projektu se vyslovilo 5 členů OZ, 1 byl proti, 3 se zdrželi hlasování.
5. Účetní obce paní Stanislava Tomková přečetla návrh závěrečného účtu obce Hluboké
Mašůvky za rok 2011.
Předložený dokument byl schválen 9 hlasy.
6. Rozpočtové opatření č. 1/2012.
Schváleno 9 hlasy.
7. Účetní St. Tomková představila závěrečný účet svazku Vodovody a kanalizace Znojmo.
Schváleno 9 hlasy.
8. Představen závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Jevišovicko.
Schváleno 9 hlasy.
9. Projednání smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 2742/1 mezi obcí Hluboké Mašůvky a
Jaromírem Fruhwirtem jako parkovací místo za 500 Kč ročně.
Nájemní smlouva schválena 9 hlasy.
10. Starosta představil darovací smlouvu na bezúplatný převod majetku mezi Jihomoravským
krajem a Obcí Hluboké Mašůvky z ukončeného projektu Vysokorychlostní internet pro obce
JMK. Jedná se o technické zařízení v původní účetní hodnotě 248 583,30 Kč.
Darovací smlouva byla schválena 9 hlasy.
11. Provozní řád Areálu u víceúčelové vodní nádrže Hluboké Mašůvky.
Schváleno 9 hlasy.
12. Informace starosty o vrácení objektu moštárny Spolkem zahrádkářů. Pro jeho využívání
navrhl přijetí smlouvy s formou E.On o sdružených službách dodávky elektřiny s výhodnou
sazbou na malé odběry.
Smlouva na dodávku elektřiny byla schválena 9 hlasy.
13. Záměr prodeje pozemku p.č. 3326 o výměře 5767 m² v blízkosti modelářského letiště
ModelCity.
Záměr prodeje byl schválen 9 hlasy.
14. Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb s firmou Iwebs s.r.o.
Devíti hlasy doporučeno přesunout na další zasedání.
15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění financování Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje pro rok 2012, kdy dochází k navýšení finanční spoluúčasti na 39 tisíc
ročně.
Dodatek schválen 9 hlasy.
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16. Výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky. Ve dvou
výběrových kolech vybrala konkurzní komise vítěze a na obsazení pracovního místa ředitelky
doporučila Mgr. Alenu Kratochvílovou.
Jmenování do funkce bylo schváleno 9 hlasy.
17. Hlavní pouť 2012. Obsluhu parkovacích míst zajistí sportovci. Starosta navrhl změnu
dopravní situace na silnici k Plenkovicím, která nebude jednosměrná, ale obousměrná
s omezením rychlosti na 30 km/h. Parkování tam bude pouze na jedné straně s dostatečnými
mezerami pro zajištění průjezdnosti. Dopravní situace v celé obci bude ošetřena dopravními
značkami zapůjčenými od firmy Urbania. Pro zajištění pouti svolá starosta příští týden
organizační poradu.
18. Podána informace o realizaci připravovaných projektů – budování II. etapy kanalizace a
zateplení školní budovy.
19. Směna části pozemků p.č. 2742/39 v majetku obce za stejnou výměru pozemku st.p.č. 45/1.
Jedná se o část pozemků zasahujících do chodníku.
Směna pozemků byla schválena 9 hlasy.
20. Informace o přestavbě objektu č.p. 120 na víceúčelové kulturní zařízení Boomerang.
Stavební povolení nebylo v úplném rozsahu. Petr Salát požádal 30.5.2012 o dodatečné stavební
povolení. Starosta podal návrh vydat kladné stanovisko pro vydání dodatečného povolení a
k postoupení řešení stavby Stavebnímu úřadu ve Znojmě.
Kladné stanovisko pro vydání dodatečného stavebního povolení bylo schváleno 9 hlasy.
21. Převod daru od Státních lesů na vybudování dětského hřiště. Návrh na převod darované
částky z majetku Základní školy na majetek Obec Hluboké Mašůvky.
Smlouva byla schválena 8 hlasy, 1 se zdržel hlasování.
22. Likvidace hasičského vozidla Avia SPZ 90-20. Vůz s pořizovací cenou 70 577 Kč je
v majetku obce, pro další činnost již nezpůsobilý. Bylo navrženo převést vozidlo bezúplatně
místnímu hasičskému sboru, aby motor mohl sloužit jako náhradní pro nový hasičský vůz,
zbytek vozidla prodají jako šrot.
Převod vozidla byl schválen 9 hlasy.
23. Starosta podal informaci o novém hasičském vozu Avia DVS 12 130, SPZ – 8B5 8260,
který zakoupil Sbor dobrovolných hasičů Hluboké Mašůvky za obnos 24 000 Kč. Jako
zásahové by muselo být v majetku obce, která by zodpovídala za jeho provoz a stav, muselo by
být v centrálním systému a jakákoliv jízda by musela být evidována v Brně. Starosta podal
návrh, aby obec hradila povinné ručení a palivo k výjezdům a SDH bude na základě písemné
smlouvy zapůjčovat obci uvedené vozidlo pro zásahovou jednotku obce.
Návrh, aby obec hradila povinné ručení za toto vozidlo, byl schválen 9 hlasy.
24. Diskuze:
- Andrea Vodáková se vzdala členství v kontrolním výboru.
- Konzultován postup zahájených prací na odkanalizování obce.
- Stížnost p. Wolfa ohledně úhynu stromů v blízkosti jeho chalupy. P. Novák uvedl, že stížnosti
na jeho stranu jsou neoprávněné. Starosta vyjádřil politování nad sousedskými vztahy.
- Zmíněno nelegální vypouštění kanalizace na cizí pozemky, podle vyjádření starosty bude
tento problém vyřešen vybudováním kanalizace.
25. Zastupitelé schválili 9 hlasy usnesení ze zasedání.
5. zasedání: 28. srpna v 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ:
1. Zahájení – místostarosta MVDr. Dalibor Boháč.
2. Určení zapisovatele (Bc. Zbyněk Frey) a ověřovatelů zápisu (Martin Joura, František
Vyskočil).
3. Poděkování panu faráři P. Miloslavu Čamkovi.
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Místostarostka Bc. Pavla Petrželková poděkovala p. faráři za jeho činnost ve zdejší farnosti a
předala mu pamětní list se snímkem zdejšího kostela a textem: Obec Hluboké Mašůvky
vyslovuje Mgr. Miloslavu Čamkovi, faráři v Hlubokých Mašůvkách, poděkování za zásluhy o
zvelebení poutního místa v letech 2003-2012.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru ZŠ MŠ Hluboké Mašůvky.
Dokument schválen 7 hlasy.
5. Smlouva s Jihomoravským krajem o poskytnutí dotace na akci Odkanalizování obce
Hluboké Mašůvky – II. stavba.
Smlouva schválena 7 hlasy.
6. Mandátní smlouva č. 10/2012 s ing. Milanem Herzigem na technický dozor a bezpečnost a
ochranu zdraví při práci při realizaci odkanalizování obce.
Schváleno 7 hlasy.
7. Rozpočtové opatření č. 2.
Schváleno 7 hlasy.
8. Darovací smlouva, kterou se převádí koberec v hodnotě 6 859 Kč z majetku obce do majetku
ZŠ Hluboké Mašůvky.
Smlouva schválena 7 hlasy.
9. Peněžní dar 2 000 Kč ředitelce ZŠ Mgr. Haně Gürtelschmidtové při odchodu do důchodu.
Schváleno 7 hlasy.
10. Místostarosta D. Boháč podal informaci o pracovnících na veřejně prospěšných pracích a
ve veřejné službě, kteří by měli v podzimních měsících v obci nastoupit.
11. Diskuze:
Dotazy občanů byly zaměřeny k současným problémům při budování kanalizace, které
vysvětlil místostarosta MVDr. D. Boháč.
Dále byla vznesena připomínka ke špatné slyšitelnosti místního rozhlasu, k sečení trávy na
hřbitově a dotaz, kdy se bude konat posvícení.
12. Po skončení diskuze bylo schváleno usnesení.
6. zasedání: 13. listopadu v 18,00 hodin v zaseací místnosti OÚ:
1. Zahájení – starosta ing. Jiří Malec.
2. Určení zapisovatele ( Bc. Zbyněk Frey) a ověřovatelů zápisu (Martin Joura, ing. Josef
Stehlík).
3. Zastupitelé schválili rozšíření programu o další body jednání.
4. Byl schválen zápis a provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání obecního
zastupitelstva.
5. Projednání výsledků výběrového řízení na dodávku 57 ks ventilů a hlavic pro úpravu topného
systému ZŠ a MŠ. Obec oslovila firmy: Elektrokov a.s. Znojmo, TOPOS-MONT s.r.o. Znojmo,
Vodoinstalatérství-Topenářství-Plyn Vilém Šenk, Lukov a Pavel Vojtěch, Křidlůvky.
Komise, složená z osmi zastupitelů, na základě posouzených cenových nabídek prohlásila
vítězem výběrového řízení firmu Vodoinstalatérství-Topenářství-Plyn Vilém Šenk, Lukov 41.
Zastupitelstvo výsledek komise schválilo.
6. Byla schválena roční výpověď nájemní smlouvy ze dne 14.7.2009 na část pozemku p.č.
433/1.
7. Projednán stav pohledávek, kdy občané za stočné, svoz domovního odpadu, na poplatcích za
psa a za jiné poplatky dluží celkem cca 125 tisíc korun.
8. Informace o provozu koupaliště v letošním roce. Provozní ztráta činila cca 85 tisíc Kč.
9. Směna cca 27m2 obecních pozemků p.č. 2742/39 a 10m2 p.č. 3417.
Navrženou směnou získá obec potřebnou plochu na rozšíření chodníku v daném místě.
Směna pozemků schválena.
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10.Schváleny smlouvy o připojení k distribuční soustavě s firmou E.On pro zajištění
dodávky elektrické energie do čtyř čerpacích stanic nově budované kanalizace.
11. Projednáno zadání výběrového řízení na zpracovatele Územního plánu obce Hluboké
Mašůvky. Protože se jedná o zakázku podlimitní a malého rozsahu, bylo navrženo výběrové
řízení formou „oslovením dodavatelských subjektů“.
Zadání bylo schváleno.
12. Zastupitelé schválili Rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6.
13. Protože dosud není známo, kolik finančních prostředků obec v příštím roce obdrží, bylo
schváleno rozpočtové provizorium.
14. Projednán plán inventur za rok 2012, členové komise: MVDr. D. Boháč, ing. Jiří Malec, St.
Tomková, P. Rozporka, J. Hujňák.
15. Udělení plné moci starostovi ing. J. Malcovi ve věci projektu „Realizace údolní nivy
Plenkovického potoka“.
16. Projednána smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající břemeni s firmou
E.On Distribuce, související s rozšířením vedení elektrického napětí manželům Berounovým.
17. Informace starosty o budování skladového objektu, kde se dokončuje hrubá stavba. Střecha
o ploše cca 170 m2 bude provedena z plechové krytiny. Na dodání byla schválena kompletní
montáž firmou Železo Morava střechy s.r.o. za cenu 95 389 Kč.
18. Starosta ing. Malec podal informace o budování kanalizace. Veškeré výkopové práce by
měly být ukončeny během týdne, dokončována je stoka ve Svatoňovci, kde budou přes zimu
práce přerušeny. Budování se nyní potýká s bahnitým terénem. Povrchy narušených vozovek
by měly být kryty štěrkem. Jsou provedeny tři čtvrtiny plánovaných prací, takže aktuálně je
celá stavba v předstihu. Podle dřívějších předpisů bylo možno předčasné užívání stavby, nyní
se vyžaduje kolaudace části díla, proto s napojováním přípojek bude možno začít až na jaře
příštího roku.
19. Byla projednána situace ohledně pozemků v blízkosti areálu Modelcity, kde na části parcely
č. 3326, kterou má pronajatou od obce provozovatel letiště, byly postaveny „černé stavby“.
Obec nabídla řešení odprodejem pozemku o výměře 5767 m2 , kde je tabulková cena v rozmezí
9-15 Kč/ m2 , ale obec požadovala 280 Kč/ m2. Finální nabídka, kterou obec obdržela, činí 135
Kč/ m2, což by znamenalo příjem do obecního rozpočtu takřka 780 tisíc korun, které by mohly
být využity na opravu místních komunikací. Situace kolem využitelnosti tohoto pozemku byla
široce diskutována, po upřesnění podmínek bude přistoupeno k jednání o prodeji.
20. Diskuse:
Připomínky občanů:
- Kvalitně provedené výkopové práce při pokládání kanalizace směrem od kostela, kde byl
povrch řádně zapraven.
- Výkopy kolem schodiště do Svatoňovce by neměly zůstat odkryté.
- Kolem výkopů je na vozovkách značné množství bláta. Starosta přislíbil, že povrchy budou
vyštěrkovány.
- Krátkodobé uzavírky vozovek nejsou řádně značeny.
- Nesvítí některé lampy veřejného osvětlení.
- Situace kolem dětského hřiště na Pelánově kopečku, některým občanům se nelíbí zvolený
materiál (dřevo je popraskané, děti si zadírají třísky). Starosta vysvětlil, že přírodní ráz byl
volen podle požadavků hlavního sponzora Lesy České republiky a dále s ohledem na cenu a
použití dřeva z místních zdrojů. Hřiště není dosud dokončeno, chybí parkové úpravy.
Certifikace není povinná, ale bude provedena.
21. Usnesení:
Projednávané body jednání byly zahrnuty do usnesení, které bylo schváleno všemi devíti hlasy
zastupitelů.
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3. Účast členů obecního zastupitelstva na zasedáních:
17.1. 22.3. 2.5.
26.6.
Boháč Dalibor, MVDr.
/
/
/
Bořil Vojtěch
/
/
/
/
Frey Zbyněk, Bc.
/
/
/
/
Joura Martin
/
/
/
/
Krula Karel
/
/
/
/
Malec Jiří, Ing.
/
/
/
/
Pavla Petrželková, Bc.
/
/
/
/
Stehlík Josef, Ing.
/
/
/
/
Vyskočil František________ /______/_____/_____ /
Celkem členů OZ
9
8
9
9
Účast občanů
21
28
23
16

28.8. 13.11.
Celkem
/
/
5
83,3%

/

/

6

100 %

/
/
/
/
/
7
20

/
/
/
/
/
/
/
9
15

6
6
5
5
6
6
6

100 %
100 %
83,3 %
83,3 %
100 %
100 %
100 %
94,4 %

4. Místní poplatky
Podle obecně závazné vyhlášky, která vstoupila v platnost 1. ledna 2012, platí
následující poplatky:
Poplatky z místa:
Za každý i započatý m2
Za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje................................ 10 Kč
Za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí .......................................... 20 Kč
Za umístění skládek ........................................................................................................ 5 Kč
Za umístění reklamního zařízení – ročně .................................................................. 1 000 Kč
Za vyhrazení trvalého parkovacího místa do 3,5 tuny – ročně .................................... 500 Kč
Za vyhrazení trvalého parkovacího místa nad 3,5 tuny .............................................1 500 Kč
Za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje – ročně za m2 ......................100 Kč
Za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb - ročně za m2 ......................... 30 Kč
Za umístění skládek stavebního materiálu a zařízení stavby – měsíčně za m2 ............. 10 Kč
Za umístění skládek – měsíčně za m2 ........................................................................... 15 Kč
Za umístění zařízení lunaparků, jiných podobných atrakcí a cirkusů
jednoho provozovatele – za týden ..............................................................................3 000 Kč
Poplatky ze psů:
Za prvního a každého další psa ročně ............................................................................ 200 Kč
Lázeňský a rekreační pobyt:
Za každý den (kromě nástupního dne) ........................................................................... 10 Kč
Poplatek z ubytovací kapacity:
Za každé využité lůžko a den .......................................................................................... 6 Kč
Služby a poplatky:
Skládka materiálu, uložení suti – malý vozík ............................................................... 100 Kč
Skládka materiálu, uložení suti – vlečka, velká fůra ...................................................... 300 Kč
Poplatek za svoz netříděného komunálního odpadu – za osobu ročně .......................... 500 Kč
Poplatek za svoz odpadu v igelitovém pytli – jednorázově ............................................ 50 Kč
Uložení fekálií na čističku – 1 fekál s dopravou v obci .................................................. 400 Kč
Fotokopie nebo černobílý tisk z tiskárny – A4 ............................................................... 1 Kč
Prodej vytěženého dříví – měkké – za m3 ..................................................................... 500 Kč
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Prodej vytěženého dříví – tvrdé - za m3 ........................................................................ 800 Kč
Doprava traktorem
- uvnitř obce .................................................................................................................. 250 Kč
- do hranice katastru obce ............................................................................................. 300 Kč
- Hluboké Mašůvky – Plenkovice ................................................................................. 400 Kč
- Hluboké Mašůvky – Kravsko, Bojanovice, Únanov, Přímětice .................................. 500 Kč
- Hluboké Mašůvky – Jevišovice, skládka Únanov ....................................................... 600 Kč
- Hluboké Mašůvky – Znojmo ....................................................................................... 750 Kč
- Přistavení vlečky .......................................................................................................... 200 Kč
- Použití – přistavení fekální cisterny ............................................................................. 200 Kč
- Poskytnutí traktoru s obsluhou k jiným účelům – za 1 hodinu .................................... 500 Kč
5. Úkoly, které byly v letošním roce v obci zabezpečovány
Vozidlo pro hasiče
Dosavadní vozidlo AVIA, které měl místní hasičský sbor, nebylo již několik roků
používáno, protože neodpovídalo technickým předpisům pro přepravu osob.
V letošním roce se podařilo zakoupit vozidlo AVIA, které je speciálně upravené pro
potřeby hasičských sborů a přetypováno k přepravě řidiče a osmi dalších osob. Vozidlo bylo
zakoupeno z prostředků Sboru dobrovolných hasičů za částku 20 000 Kč. Po provedení
patřičných oprav členy sboru se konalo svěcení auta, jak je podrobně uvedeno v kapitole VI.
Vyhlášení konkurzu na obsazení místa – ředitele/ředitelky MŠ a ZŠ Hluboké Mašůvky
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. B) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zařízení), v platném znění, v souladu s usnesením zastupitelstva obce ze
dne 2.5.2012 jmenuje:
konkurzní komisi na obsazení místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ve složení:
- člen určený zřizovatelem – předseda:
Ing. Jiří Malec - starosta
- člen určený zřizovatelem:
Bc. Pavla Petrželková
- člen určený ředitelem Krajského úřadu:
Ing. Simona Neubauerová – vedoucí referentka odd. vzdělávání odboru školství
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
- odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení:
Mgr. Daniel Kasan – ředitel ZŠ Prokopa Diviše a MŠ Přímětice
- pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace:
Mgr. Hana Gürtelschmidtová
- školní inspektor České školní inspekce:
PaedDr. Hana Sedláčková – školní inspektorka
- člen školské rady:
Ing. Markéta Řeřuchová
Do konkurzu se přihlásili: Mgr. Alena Kratochvílová - učitelka ZŠ Hluboké Mašůvky,
Mgr. Vít Doležal – učitel ZŠ Znojmo, Jubilejní park a Mgr. Martina Čechová, učitelka ZŠ
Znojmo, Václavské náměstí.
Na základě posouzení předložené koncepce školy a po provedeném pohovoru
doporučila komise jmenovat na období dalších šesti roků ředitelkou ZŠ a MŠ Hluboké
Mašůvky dosavadní učitelku Mgr. Alenu Kratochvílovou.
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Budování kanalizace
V letošním roce byla zahájeno občany netrpělivě očekávané budování druhé etapy
kanalizace. Podle platných předpisů vyhlásila Obec Hluboké Mašůvky veřejnou zakázku. Na
základě úředně provedeného losování bylo vybráno devět možných zhotovitelů, kteří byli
osloveni s výzvou o dodání nabídky v zapečetěné obálce.
Pro posouzení nabídek byla sestavena hodnotící komise ve složení:
Předseda:
ing. Jiří Malec
za Obec Hluboké Mašůvky
Místopředseda:
Mgr. Milan Ondryáš
za Regionální poradenskou agenturu
Členové:
Vojtěch Bořil
za Obec Hluboké Mašůvky
Ing. Petr Kolář
za Regionální poradenskou agenturu
Karel Krula
za Obec Hluboké Mašůvky
Jednání komise se dne 26.4.2011 kromě uvedených členů zúčastnili:
Mgr. Helena Bartáková – osoba pověřená výkonem zadavatelských činností,
MVDr. Dalibor Boháč, Bc. Zbyněk Frey, František Vyskočil – za Obec Hluboké Mašůvky.
Komise obdržela celkem devět nabídek od těchto firem:
HOCHTIEF, Praha
Přemysl Veselý, Brno
QUANTUM a.s., Vyškov
Ekostavby, Brno
Konstruktiva Branko a.s., Praha 4
TRASKO a.s., Vyškov
SOSTAF s.r.o. Nový Dvůr, Heřmanův Městec
SKR stav, s.r.o. Brno
Moravostav Brno ve sdružení se společností STRABAG, a.s., Praha 5
Cenové nabídky byly v rozmezí od 21 652 890 Kč po částku 23 963 400 Kč bez DPH.
Na základě nabídkové ceny, která byla nejnižší, a s ohledem na délku záruky na jakost, která
byla třetí nejdelší, byla jako nejlepší ohodnocena obchodní firma MORAVOSTAV, ve sdružení
s firmou STRABAG a.s. Bylo jí přiděleno celkem 97,14 bodu.
V měsíci červenci byly zahájeny výkopové práce, které pracovníci dodavatelské firmy
prováděli tak, aby občané byli co nejméně omezováni v příchodu i příjezdu ke svým domům.
Výkop prováděli vždy pouze v kratším úseku, položili kanalizaci a vyústění přípojek a provedli
zásyp. Do konce listopadu byla položena kanalizace ve všech částech obce, kromě Brunnerova
kopce v místech, kde musí být zbudována přečerpávací stanice. Místní komunikace byly
provizorně upraveny tak, aby byly schůdné.
Celkové náklady si v letošním roce vyžádaly 18 942 624 Kč, obec čerpala část
otevřeného úvěru ve výši 5 300 000 Kč.
Stavba skladového objektu
Na pozemku za čistírnou odpadních vod byla v minulém 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.
V letošním roce byla dokončena stavba zdí, položeny traverzy, krovy, krytina, okna,
vrata. Na výstavbě se podíleli také pracovníci přidělení na veřejně prospěšné práce.
Revitalizace školní budovy
Na letošní rok byla Státním fondem životního prostředí schválena dotace na zateplení
objektu
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ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky. Podle projektové dokumentace s názvem akce „Energetické
úspory ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky“ byla jako zhotovitel vybrána ve výběrovém řízení firma
Pozemní stavby, spol. s r.o.
Cena díla: 2 148 480 Kč bez DPH
DPH 20%
429 696 Kč
Cena včetně DPH: 2 578 175 Kč
Dotace Státního fondu životního prostředí činila 1 840 974,60 Kč.
Náklady na tuto akci činily v roce 2009 celkem 160 650 Kč, v roce 2010 celkem
192 000 Kč, v letošním roce 2 664 495 Kč, z toho částka za 57 ks termostatických ventilů a
hlavic topného systému činily 58 320 Kč. V souvislosti s touto akcí bylo podmínkou SFŽP
v uzavřené smlouvě instalace termostatických ventilů.
Dětské hřiště
Dětské hřiště bylo vybudováno v minulém roce podle projektu ing. Jar. Krejčího
z dotace Lesů ČR, sponzorských darů a z rozpočtu obce. V letošním roce byly dokončeny
poslední úpravy a byl vydán provozní řád hřiště.
Budova moštárny
Mezi budovami č.p. 120 a č.p. 117 byla v roce 1957 postavena v akci "Z" budova
autobusové čekárny. Nikdy však jako čekárna nebyla využívána, nejdříve sloužila jako
klubovna, od r. 1983, kdy byl založen Český zahrádkářský svaz, sloužila jako moštárna. Po
zrušení svazu přešlo užívání na Pěstitelský spolek, který ale v posledních letech nevyvíjel
činnost. Na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva Pěstitelský spolek budovu vyklidil a
bude využívána pro potřeby obce jako sklad nářadí.
Skládky na veřejných prostranstvích
Rozhodnutím obecního zastupitelstva došlo od ledna letošního roku k výraznému
zvýšení poplatků za skládky na veřejných prostranstvích. Přes počáteční nesouhlas uživatelé
skládek uložený materiál (nejčastěji dříví) z veřejných míst přemístili na vlastní pozemky.
Zůstalo pouze několik menších skládek. Tato opatření tak přispěla k lepšímu pořádku a vzhledu
obce.
Svoz pevného domácího odpadu
Svoz pevného domovního odpadu zůstává beze změny. Občané ukládají odpad do
vlastních kovových nebo plastových nádob, jejichž obsah vždy ve středu po dvou týdnech
odvážela firma Jana Klíčníka na skládku v Únanově.
Roční poplatky za domovní odpad činí 500 Kč za každou osobu s trvalým pobytem ve
zdejší obci. Chalupáři platí 500 Kč za rekreační objekt bez ohledu na počet osob. Pokud mají
občané odpadu víc než je obsah popelnice, mohou jej vložit do pytle z PVC a opatřit kuponem
zakoupeným na Obecním úřadě za částku 50 Kč.
Další odpad mohli občané likvidovat takto:
- plasty - do kontejnerů na určených místech v obci,
- sklo - tříděné na bílé a barevné - do speciálních kontejnerů na určených místech
v obci,
- trávu, listí, suť a zeminu – po předchozí domluvě na Obecním úřadě odvézt na
určené místo (úhrada podle sazby uvedené v kap. 4 – Místní poplatky),
- elektropřístroje odevzdat do elektrodomku u koupaliště,
- baterie, mobilní telefony, fotoaparáty a další drobné přístroje vložit do kontejneru
ASEKOL ve vestibulu Obecního úřadu.
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Podle evidence Obecního úřadu bylo během roku v naší obci vyprodukováno
celkem 175 tun odpadu ( pro porovnání: v r.2007 – 145 tun, v r. 2008 – 175 tun, v r.
2009 - 177 tun, v r. 2010- 170 tun, v r. 2011 – 187 tun). V tomto údaji není započítáno
množství kovů a papíru, které občané individuálně prodávají ve sběrnách.
Odpad činil:
Směsný odpad

141,37 t

Velkoobjemový odpad

17,83 t

Sklo

8,164 t

Papír

4,0533 t

Plasty

2,8407 t

Kovy

0,483 t

odvoz: Klíčník, Tasovice,
likvidace: ASA Únanov
vlastní odvoz,
likvidace: ASA Únanov
odvoz: Klíčník, Tasovice
likvidace: MAGIC Hodonice
odvoz: Klíčník, Tasovice
likvidace: REMAT Znojmo
odvoz: Klíčník, Tasovice
likvidace: ASA ECO Znojmo
IB-MET, s.r.o. Hluboké Mašůvky

Na poplatcích od občanů, chalupářů a podnikatelů získala obec celkem
407 977 Kč.
Naopak za odvoz a likvidaci směsného odpadu, za likvidaci využitelného
odpadu a za odpad uložený na sběrný dvůr v Jevišovicích zaplatila obec celkem 564 602
Kč.
.
Likvidace odpadních vod:
V čistírně odpadních vod, kterou spravuje obec, bylo v letošním roce vyčištěno
toto množství:
Leden

Celkem:
1 167,5 m³

Denní průměr:
37,7 m³

Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

1 109,4 m³
1 280,9 m³
1 708,8 m³
1 421,3 m³
2 034,7 m³
2 306,0 m³
1 740,8 m³
1 379,5 m³
1 631,5 m³
1 614,0 m³
1 696,5 m³

38,3 m³
41,3 m³
56,9 m³
45,8 m³
67,8 m³
74,3 m³
56,2 m³
45,9 m³
52,7 m³
53,8 m³
54,7 m³

Celkem

19 090,9 m³

52,1 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
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r. 2011
19 470 m³
53,2 m³
r. 2012
19 090,9 m³
52,1 m³
Menší množství průtoku v letošním roce bylo způsobeno nižšími dešťovými srážkami a
také tím, že bylo provedeno čištění a opětné napuštění nádrží (cca 150m3).
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.
V roce 2011 činilo vodné 36,80 Kč/ m³, stočné 25,64 Kč/ m³, v letošním roce byl
poplatek za vodné zvýšen na 40,60 Kč/ m³ a cena stočného na 27,52 Kč/ m³.
Poplatky za vodné platili občané firmě VaK Znojmo, poplatky za stočné vybírala obec.
Občanům, kteří dosud nejsou napojeni na obecní kanalizaci, byly podle požadavků 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 900 Kč.
Sbírka pro Charitu
Na dny od 7. do 14. května vyhlásil Obecní úřad sbírku oblečení, lůžkovin, přikrývek,
dek, nepoškozených hraček, obuvi a domácích potřeb. Darované věci zabalené do igelitových
pytlů nebo krabic přinášeli lidé z místa i okolí do vestibulu kulturního domu, odkud byly 16.
května odvezeny kamionem pro občanské sdružení Diakonie Broumov. Sbírka se setkala se
značným pochopením občanů, takže se shromáždilo velké množství darovaných věcí.
Podruhé v letošním roce se konala sbírka od 22. do 26. října.
Obecní zpravodaj
V měsíci lednu r. 2011 bylo zahájeno vydávání obecního zpravodaje, který pod názvem
"MAŠŮVECKÝ ZPRAVODAJ" vycházel každý měsíc.
V letošním roce se pravidelné měsíční vydávání nepodařilo zajistit, vyšlo celkem sedm
čísel s obvyklým obsahem.
V úvodu byly uvedeny vždy informace starosty o aktuálních problémech obce, o jednání
obecního zastupitelstva a zásadní informace o dění v obci, dále pozvánky na kulturní,
společenské a sportovní akce, ve SPOLEČENSKÉ KRONICE byli uváděni jubilanti každého
měsíce a pravidelnou rubrikou bylo OKÉNKO DO HISTORIE.
Zpravodaj formátu A5 a rozsahu čtyř až šesti stran byl vydáván v počtu 320 výtisků, byl
tištěn na kopírce na Obecním úřadu, roznášku prováděla Jana Řiháčková.
Na zpracování zpravodaje se podíleli Bc. Zbyněk Frey a Hana Kamarádová, korekce:
Zdeněk Adámek.
Úkoly, které v obci čekají na řešení:
- Dokončení chodníků od č.p. 132 po č.p. 135
- Obložení zdiva při vchodu na Poštovní úřad
- Oprava střechy kulturního domu
- Prořezávka stromů ovocného sadu na Brunnerově kopci
- U Památníku osvobození ukotvení děla a úpravy kol
- Oprava hasičského domu č.p. 197: oprava střechy, vybudování WC
- Stav obecního domu č.p. 30
6. Rozpočet obce

ROZPOČET OBCE NA ROK 2012
PŘÍJMY
Plán
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti...................1 224 000

Skutečnost
1 239 521

16

Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výd. činnosti.... 80 000
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů..................... 113 000

61 014
135 586

Daň z příjmu právnických osob............................................ 1 200 000

1 328 377

Daň z příjmu právnických osob za obce...............................
45 000
Daň z přidané hodnoty.......................................................... 2 600 000
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského fondu ..................
2 600
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu.......................... 415 000
Poplatek ze psů..................................................................... 39 000

155 610
2 439 226
2 536
407 977
38 216

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt.........................
Poplatek za užívání veřejného prostranství..........................
Poplatek z ubytovací kapacity.............................................

15 000
25 000
6 000

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj...................
0
Správní poplatky................................................................... 20 000
Daň z nemovitostí................................................................. 500 000
Neinv. transfery z všeob. pokl. správy státního rozpočtu.....
0
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu.................. 227 800
Ostatní neivvest. přijaté transfery ........................................ 70 000
Neinvestiční přijaté transfery od krajů.................................
0
Investiční přijaté transfery ze státních fondů ....................... 110 900
Ostatní investiční přijaté transfery z EÚ .............................. 1884 100
Podnikání a restruktur. V zem. a potr. ................................ 68 100
Pěstební činnost ...................................................................
20 000
Ostatní zál. těžebního prům. a energetiky ..........................
500
Sběr a zpracování druhotných surovin ................................
10 000
Pitná voda.............................................................................
20 000
Odvádění a čištění odpadních vod....................................... 450 000
Ostatní záležitosti kultury.....................................................
500
Zájmová činnost v kultuře....................................................
16 000
Tělovýchova......................................................................... 120 000

17 060
23 068
2 772
94 050
27 340
562 564
24 000
227 800
143 097
960
806 755
13 714 833
69 422
23 950
140
2 174
0
422 492
50
32 338
178 705

Veřejné osvětlení..................................................................
Pohřebnictví.........................................................................
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí ....................
Komunální služby a územní rozvoj......................................
Sběr a svoz komunálních opadů..........................................

2 000
5 200
500
100 000
6 000

13 700
4 960
0
90 350
13 350

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů..............
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň....................................
Činnost místní správy...........................................................

25 000
6 000
37 300

31 013
2 100
129 312

Příjmy z úroků......................................................................
1 549
Finanční vypořádání minulých let........................................
Příjmy podle rozpočtu celkem ……………………… … 9 464 500
Skutečně dosažené příjmy celkem ………………………………23 440 662
VÝDAJE
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Pěstební činnost...................................................................
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky..........

5 000
160 000

2 080
153 000

Ostatní záležitosti pozemních komunikací...........................

668 200

650 725

Provoz veřejné silniční dopravy..........................................
Pitná voda............................................................................

39 700
4 000

39 700
4 000

Odvádění a čištění odpadních vod....................................... 4 436 700 19 444 206
Základní školy..................................................................... 3 165 900 3 226 733
Ostatní záležitosti předškolní výchovy................................
Hudební činnost ..................................................................
Činnosti knihovnické...........................................................

3 000
3 000
19 700

1 370
3 000
26 147

Ostatní záležitosti kultury....................................................
Rozhlas a televize ...............................................................
Zájmová činnost v kultuře ..................................................
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků ..........

22 300
0
7 000
23 000

26 387
19 668
18 286
56 193

Ostatní tělovýchovná činnost ..............................................

181 000

293 586

Veřejné osvětlení.................................................................
Pohřebnictví........................................................................
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené............
Sběr a svoz nebezpečných odpadů........................................

320000
5 000
365 000
10 000

217996
13 646
467 022
0

Sběr a svoz komunálních odpadů..........................................

420 000

410 651

Sběr a svoz ostatních odpadů ...............................................
Ostatní nakládání s odpady...................................................

40 000
60 000

92 172
61 779

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.....................................

976 500

1 204 563

Osobní asistence, pečovatelská služba..................................
Požární ochrana.....................................................................
Zastupitelstvo obce................................................................
Volby.....................................................................................

3 000
28 800
669 200
0

2 148
17 960
715 679
20 691

Činnost místní správy ...........................................................
Výdaje z fin. operací ............................................................

.891 100
0

739 941
30 659

Platby daní a poplatků ...........................................................

45 000

155 610

Finanční vypořádání minulých let.........................................

400 200

700 137

Celkem plánované výdaje ……………………………12 969 300
Realizované výdaje celkem………………………………….………28 816 165
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Z přijatých úvěrů obec v roce 2012 splatila..................................... 304 172 Kč
Příjmy a výdaje nad běžný rámec rozpočtu jsou kryty dotacemi od Státního fondu
životního prostředí, Fondů Evropské unie a dotací Jihomoravského kraje. Investiční podíl obce
na dotovaných akcích je pokryt otevřenými úvěry v celkové výši 7 500 000 Kč a 450 000 Kč,
jejichž čerpání probíhá postupně podle rozpracovanosti akcí.
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