I. OBEC
1. Správa obce
Obec spravuje devítičlenné zastupitelstvo, v jehož čele stojí starosta ing. Jiří Malec, 1.
místostarostou je Bc. Zbyněk Frey, 2. místostarostou byl MVDr. Dalibor Boháč. Dalšími členy
obecního zastupitelstva jsou: Mgr. Andrea Hellmanová, Martin Joura, Eva Pavlíková, Ladislav
Vaněk, Václav Vrána, Jiří Vystrčil.
Obec má zřízeny dva výbory: kontrolní a finanční.
Finanční výbor:
Předseda:
Martin Joura
Členové:
Mgr. Andrea Hellmanová
Eva Pavlíková
Jan Trejba
Ladislav Vaněk
Kontrolní výbor:
Předseda:
Členové:

Jiří Vystrčil
Libor Oliva
Silvestr Pavlíček
Jiří Tondl
Václav Vrána
Změny k 15. říjnu 2015:
MVDr. Dalibor Boháč se z pracovních důvodů vzdal funkce 2. místostarosty.
Dosavadní předseda kontrolního výboru Jiří Vystrčil byl zvolen 2. místostarostou.
Mgr. Andrea Hellmanová byla zvolena předsedkyní kontrolního výboru místo dosavadního
předsedy Jiřího Vystrčila.
Členem školské rady je za zřizovatele zastupitel Karel Krula, za občany Mgr. Dana Freyová.
Funkci administrativní pracovnice a účetní vykonává Stanislava Tomková.
Čistírnu odpadních vod obsluhuje, skladové účetnictví obce vede a podle potřeby vypomáhá
s administrativními činnostmi Jana Řiháčková.
Podílí se také na úklidových pracích Obecního úřadu.
Knihovnicí Obecní knihovny je Ing. Martina Vaněčková (Praha).
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, od roku 2014 byl přijat jako
pracovník obce Jar. Kadlec, který ke dni 1.8.2015 odešel do starobního důchodu.
Pracovní doba na OÚ:
Pondělí
7,00 – 17,00
(Úřední hodiny: 14,00 – 17,00)
Úterý
7,00 – 14,00 17,00 – 19,00
(Úřední hodiny: 17,00 – 19,00)
Středa
7,00 – 14,30
Čtvrtek
7,00 – 14,30
Pátek
7,00 – 14,00
Celkem
41 hod. týdně.

Pracovníci na veřejně prospěšných pracích:
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Petr Kamarád
Mihail Schindler
Jaromír Kadlec
Petra Dočekalová
Miroslav Tašlmár
Helena Hrůzová

Vladimír Drozd ml.
Ivana Daňhelová
Jitka Buchtelová
Andrea Vodáková
Zdeněk Frey
Dagmar Kamarádová

Zasedání obecního zastupitelstva
V roce 2015 se konalo celkem 7 veřejných zasedání obecního zastupitelstva. Bylo to:
1. zasedání svolal starosta na 5. února v 19,00 hodin a mělo tento pořad:
1. Zahájení – starosta ing. Jiří Malec
2. Jmenování Silvestra Pavlíčka zapisovatelem a Václava Vránu a Martina Jouru ověřovateli
zápisu.
3. Kontrola usnesení a zápisu ze zasedání dne 4.12.2014.
4. Schválení inventarizace majetku obce za rok 2014.
5. Rozpočtová opatření č. 4/2014 a č. 5/2014 přednesené St. Tomkovou.
6. Účetní uzávěrka za rok 2014. Účetní St. Tomková přednesla jednotlivé kapitoly příjmů a
výdajů za rok 2014 a zůstatky do roku 2015. Účetní uzávěrka bude vyvěšena samostatně na
úřední desce Obecního úřadu.
7. Starosta seznámil přítomné s návrhem na vydání Územního plánu obce Hluboké Mašůvky
na nastávající období.
8. Příkazní smlouva s firmou Promea, s.r.o. na akci Snížení energetické náročnosti budovy
Obecního úřadu a kulturního domu.
9. Cenová nabídka firmy Promea, s.r.o. a návrh Příkazní smlouvy s firmou Promea, s.r.o. na
akci „Vybavení a zpřístupnění poutního místa v obci Hluboké Mašůvky“, kterou se řeší
bezbariérový přístup do poutního místa. Příkazní smlouva se vztahuje k podání žádosti o dotaci
na Státní fond životního prostředí.
10. Projednání kompletní Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na akci „Snížení
energetické náročnosti budovy OÚ a KD Hluboké Mašůvky“, což je veřejná zakázka malého
rozsahu.
11. Smlouva o věcném břemeni s firmou E.ON Distribuce, a.s. „Hluboké Mašůvky Žák: NN
přípojka rozšíření DS-kNN“. Jednorázová úhrada věcného břemene ve výši 1500 Kč.
12. Cenová nabídka a Příkazní smlouva s ing. Dvořákem na projekt „Vybavení a zpřístupnění
poutního místa v obci Hluboké Mašůvky“, kterým se řeší bezbariérový přístup do poutního
místa.
13. Výběrové řízení na zhotovitele mostků v části revitalizované údolní nivy Plenkovického
potoka. Dodavatelem byl vybrán Jiří Tondl, truhlářství – řezbářství, Hluboké Mašůvky.
Materiál bude použit z obecního lesa. Cena zhotovení jednoho můstku je 25 000 Kč.
14. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1635/12 u bytovky č. 247.
15. Cena stočného na rok 2015 v obci Hluboké Mašůvky. Podle podmínek finanční analýzy,
která byla k žádosti o dotaci na akci „Odkanalizování obce Hluboké Mašůvky – 2. stavba“
odbornou firmou vypočítána a navržena ve výši 34,35 Kč/m3 odpadních vod.
Připomínka L. Vaňka: Šetřit na provozních nákladech čistírny odpadních vod, běžnou údržbu
neprovádět dodavatelsky, ale zajistit vlastními silami tak, aby se co nejvíce snížila pro výpočty
v dalších obdobích nákladová položka.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1.
16. Informace o stavu jednotlivých připravovaných projektů a postup při řešení připomínek a
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námětů z minulého zasedání obecního zastupitelstva.
Starosta ing. Jiří Malec podal informaci o probíhajících pracích v obci, jednání ohledně údržby
okolí a koryta Plenkovického potoka – jednání s Lesy ČR, bude probíhat vyčištění potoka a
částečné vykácení stromoví na pozemcích spravovaných Lesy ČR. Bude pokračovat dokončení
prací v souvislosti s akcí Revitalizace údolní nivy Plenkovického potoka, proběhne výběrové
řízení na zhotovitele fasády budovy OÚ a KD, probíhají žádosti o dotace na různé připravované
akce v obci.
17. Diskuze:
- Stravování ve školní jídelně pro ostatní občany.
Kapacita je naplněná, další zájemce o stravování není možno přijímat. Někteří občané
využívají služeb Charity i v oblasti dovážek jídel, v dřívější době byla uzavřena smlouva,
kterou je nutno prověřit.
- Hluchá místa místního rozhlasu.
Bude projednáno s dodavatelskou firmou o doplnění reproduktorů.
- Kácení stromů.
Kácení bude provedeno vlastními silami, problematická místa budou řešena dodavatelsky
odbornou firmou.
- Střecha na hasičské zbrojnici.
Oprava střechy bude provedena, starosta zajistí žádost o patřičnou dotaci.
- Záclony v sále kulturního domu.
Bude vyřešeno po výměně oken a celkových úpravách.
- Pouliční osvětlení na Nivě.
Je zadáno zpracování projektové dokumentace. Akce by se měla uskutečnit během letošního
roku, počítá se i s postupnou obměnou zastaralých svítidel v celé obci.
18. Starosta přednesl návrh usnesení, kterým byly schváleny všechny předložené dokumenty
8 hlasy, tedy všemi přítomnými členy obecního zastupitelstva.
19. Po projednání všech bodů programu starosta poděkoval za účast a zasedání zastupitelstva
ve 20,30 hod. ukončil.
Na 2. zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo 26. března, bylo projednáno:
1. Zahájení – starosta ing. Jiří Malec.
2. Určení zapisovatele – Eva Pavlíková a ověřovatelů zápisu – Ladislav Vaněk a Jiří Vystrčil.
3. Kontrola usnesení a zápisu ze zasedání dne 5. 2. 2015.
4. Schválení rozpočtu obec na rok 2015.
5. Zpráva o hospodaření obce za rok 2014 – účetní St. Tomková.
6. Stanovení nové ceny stočného. Původní cena pro rok 2015 byla stanovena podle parametrů
hospodaření obce a původní finanční analýzy a odsouhlasena na zasedání zastupitelstva dne
5.2.2015 ve výši 34,35 Kč. Poté obec požádala Státní fond životního prostředí o úpravu finanční
analýzy a nové stanovení cen stočného s ohledem na vývoj inflace cen a dalších ekonomických
ukazatelů SFŽP zaslal obci „Stanovisko k žádosti o úpravu finanční analýzy z důvodu změny
prognóz nárůstu cen nad inflací“ a stanovilo přehled vývoje cen vodného a stočného na
následujících 10 let v cenové úrovni roku 2009.
Pro letošní rok od 1.4.2015 byla navržena nová cena podle „Stanoviska k žádosti o úpravu
finanční analýzy z důvodu změny prognóz nárůstu cen nad inflací“ ve výši 33,38 Kč/m3
odpadních vod.
7. Projednání a schválení darovací smlouvy mezi Rodičovským sdružením při ZŠ Hluboké
Mašůvky a ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky na věcné dary v hodnotě 25 248 Kč.
8. Prodej oddělené části pozemku p.č. 1635/12 pod novým číslem pozemku 1635/43 o výměře
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71 m2 a poz. st. č. 523 o výměře 49 m2 .
Prodej manželům Holinskym schválena za cenu 70 Kč/m2.
9. Záměr prodeje pozemku p.č. 423/2 v k.ú. Hluboké Mašůvky. Pozemek je náročný na údržbu
a obec jej nijak nevyužívá.
10. Projednání cen prodávaného dřeva zájemcům nebydlícím v Hlub. Mašůvkách. Nejdříve
budou vyřízeny poptávky občanů Hlubokých Mašůvek a poté bude možno prodávat dřevo i
zájemcům z jiných obcí, a to za ceny podle platného ceníku pro občany Hlubokých Mašůvek
navýšeného o 100 Kč/prm. K této ceně bude připočtena podle platného ceníku cena dopravy do
místa složení. Tyto ceny jsou platné do 31.12.2015.
11. Odstranění stavby budovy č.p. 30, která je ve vlastnictví obce. Objekt je nebezpečný a ve
stavu již nevyužitelném. K veškerým dalším potřebným krokům je pověřen starosta obce.
12. Záměr odkoupení od Lesů ČR kamenného objektu a ploch pod vznikajícími lávkami ve
Svatoňovci u Drozdových č.p. 104 (pro připravované vybudování přístupu ke Svaté studni a
Lurdské jeskyni). Záměr vyplynul z jednání se zástupci Lesů ČR jako správce toků.
13. Vystoupení obce z Dobrovolného svazku Jevišovicka. Spolupráce bude ukončena
k 31.12.2015. Tato skutečnost neomezuje užívání sběrného dvora ani nemá vliv na další
spolupráci mezi obcemi. Byla vznesena připomínka využívání sběrného dvora v Příměticích,
tuto možnost projedná starosta se zástupci ASA Znojmo.
14. Zpráva o výsledcích auditu hospodaření za rok 2014 a nápravná opatření (přiložena
z zápisu a usnesení ze zasedání). Z důvodu neuhrazení faktury č. 11121/2011 z roku 2011 je
nutno ji stornovat z těchto důvodů:
- Provedené práce fakturované v této faktuře nenavýšily cenu díla, protože by stejně musely být
provedeny.
- Starosta ing. Jiří Malec dal pokyn k vystavení faktury č. 11121/2011.
15. Po ukončení diskuze starosta přednesl návrh na usnesení, které bylo 8 hlasy schváleno.
16. Starosta konstatoval, že byly projednány všechny body programu. Poděkoval členům
zastupitelstva a hostům za účast a ve 20,35 zasedání ukončil.
3. zasedání obecního zastupitelstva se konalo 28. dubna v 19,00 hodin s tímto programem:
1. Zahájení – starosta ing. Jiří Malec.
2. Určení zapisovatele Silvestra Pavlíčka a ověřovatelů zápisu: Mgr. Andreu Hellmanovou a
Jiřího Vystrčila.
3. Kontrola usnesení a zápisu ze dne 26. března 2015. Bez připomínek.
4. Projednání a schválení Smlouvy č. 14205123 o poskytnutí podpory se Státním fondem
životního prostředí na akci Snížení energetické náročnosti kulturního domu a obecního úřadu
Hluboké Mašůvky, včetně všech příloh a podmínek.
5. Projednání a schválení smlouvy o dílo na akci Oprava místní komunikace Svatoňovec
s firmou ing. Libora Pivničky, Silniční a mostní inženýrství.
6. Projednání zrušení výběrového řízení na akci „Opravy komunikací – Veřejné prostranství u
kostela a oprava komunikace Svatoňovec pro nepřiměřeně vysoké ceny zúčastněných firem a
projednání a výběr zhotovitele na akci Opravy komunikací – Veřejné prostranství u kostela a
oprava komunikace Svatoňovec.
7. Projednání a schválení smlouvy o dílo se zhotovitelem oprav komunikací firmou Dopravní
stavby Smrčka s.r.o.
8. Projednání záměru prodeje oddělené části pozemku parcelní číslo 1635/12 o výměře cca
20 m2 v katastrálním území Hluboké Mašůvky.
9. Projednání záměru prodeje pozemku p.č. 1540/3 v katastrálním území Hluboké Mašůvky a
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části pozemku p.č. 1502/1 v katastrálním území Hluboké Mašůvky.
10. Projednání záměru prodeje pozemku p.č. 513/25 o výměře cca 610 m2 v katastrálním území
Hluboké Mašůvky.
11. Projednání záměru prodeje obecního pozemku p.č. 1188/19 v katastrálním území Hluboké
Mašůvky.
12. Projednání záměru pronájmu pozemků p.č. 3323, 3324, 3274, 3278.
13. Závěrečná zpráva „Odkanalizování obce Hluboké Mašůvky – II. stavba“.
14. Informace o stavu prováděných a připravovaných akcí a postup při řešení uložených úkolů.
15. Diskuze:
- Dotazy, zda se bude alespoň částečně opravovat komunikace na Brunnerův kopec, jak dalece
je záměr vybudování lávky k Lurdské jeskyni, jaký povrch budou míst komunikace u kostela a
ve Svatoňovci.
- Dotazy zodpověděl starosta, informoval, že opravy a úpravy u kostela budou dokončeny do
Hlavní pouti, tedy do 4.7.2015. Dále přítomné seznámil s probíhajícími a připravovanými
akcemi v obci.
16. Unesení:
Všechny předložené zprávy a dokumenty byly schváleny 8 hlasy členů zastupitelstva.
17. Starosta ing. Jiří Malec uzavřel jednání, poděkoval přítomným za účast a ve 20,15 hod.
ukončil veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
Dne 16. června se konalo 4. zasedání obecního zastupitelstva.
Bylo projednáno:
1. Zahájení – starosta ing. Jiří Malec.
2. Určení zapisovatele – Eva Pavlíková a ověřovatelů zápisu: Martin Joura, Václav Vrána.
3. Schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání.
4. Projednání a schválení závěrečného účtu a účetní uzávěrky Obce Hluboké Mašůvky za rok
2014.
5. Účetní uzávěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky za rok 2014 a návrh
na rozdělení výsledku hospodaření za uvedené období.
6. Návrh na zařazení Územního plánu Obce Hluboké Mašůvky do majetku Obce Hluboké
Mašůvky a vyřazení z majetku Územního plánu starého včetně všech dodatků.
7. Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 299 v katastrálním území Hluboké Mašůvky o
výměře cca 100 m2. Schváleno 6 hlasy, 1 se zdržel.
8. Pronájem obecních pozemků p.č. 3323, 3324, 3274 a 3278 v katastrálním území Hluboké
Mašůvky zájemci Zemědělskému družstvu Hluboké Mašůvky (Agro 2000) s výpovědní lhůtou
1 rok za cenu odpovídající ceně orné půdy, tj. 2000 Kč/ha.
9. Prodej oddělené části pozemku o.č. 1635/12 o výměře cca 20 m2 za cenu 100 Kč/m2.
10. Prodej pozemku p.č. 1540/3 a části pozemku p.č. 1502/1 za cenu 35 Kč/m2.
11. Prodej části pozemku p.č. 513/25 o výměře cca 610 m2 za cenu 35 Kč/m2.
Schváleno 7 hlasy, 1 se zdržel.
12. Prodej obecního pozemku p.č.1188/19 za cenu 35 Kč/m2.
13. Povolení vydláždění vjezdu na obecním pozemku p.č. 2742/1. Žadatelka provede
vydláždění na vlastní náklady.
14. Záměr prodeje části pozemku p.č. 513/22 před rodinným domem č.p. 124.
15. Rozpočtové opatření č. 1/2015.
16. Smlouva o dílo na vydláždění prostranství před kostelem žulou za cenu 158 835 Kč včetně
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daně z přidané hodnoty s firmou Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
17. Smlouva o dílo na opravu dešťové kanalizace na náměstí před kostelem spolu s kamerovou
zkouškou za cenu 84 502 Kč včetně DPH.
18. Dodatek ke smlouvě s firmou Dopravní stavby Smrčka s.r.o. na prodloužení termínu
realizace stavby „Oprava místní komunikace Svatoňovec“, a to do 15.9.2015.
19. Projednání protokolů závěrečného vyhodnocení akce od Státního fondu životního prostředí
na akci „Odkanalizování obce Hluboké Mašůvky – 2. stavba“. Souvisí se změnou finanční
analýzy – snížení ceny stočného.
20. Závěrečný účet DSO Jevišovicka za rok 2014.
21. Závěrečný účet DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko.
22. Informace starosty o stavu realizovaných a připravovaných projektů: zhodnotil postup prací
při opravách náměstí před kostelem, práce při opravách fasády kulturního domu budou
dokončeny do Hlavní pouti, řešení bezbariérového přístupu do poutního areálu se pozastavilo
z důvodu majetkoprávního vyrovnání na souvisejících pozemcích.
23. Diskuze:
- P. Novák upozornil na možné úskalí špatně umístěných značek o pouti.
- Vl. Drozd upozornil na nutnost zabezpečení dešťové šachty poklopem.
- P. farář St. Váša se tázal na přístupnost komunikace před kostelem v době asfaltování.
- K. Krula vyjádřil nesouhlas s množstvím pozemků prodávaných zastupitelům.
- Přítomní opakovaně upozornili na hlučnost provozu modelářského letiště, starosta přislíbil
součinnost při řešení.
- K dotazu ohledně změny Sběrného dvora z Jevišovic do Přímětic starosta sdělil, že je dosud
v jednání s městem a společností ASA Eko.
24. Starosta přednesl návrh usnesení, kterým zastupitelé 8 hlasy schválili všechny předložené
zprávy a dokumenty.
25. Po projednání všech bodů programu starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání
ukončil.
3. září v 19,00 hodin se konalo 5. zasedání obecního zastupitelstva:
1. Starosta ing. Jiří Malec zahájil v 19,00 hodin 5. zasedání zastupitelstva a přednesl jeho
program.
2. Zapisovatelkou určil Mgr. Andreu Hellmanovou, ověřovateli zápisu Jiřího Vystrčila a
Ladislava Vaňka.
3. Schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání.
4. Oprava podlahy sálu kulturního domu, práci provedla firma Ludvík (po provedeném výběru
ze čtyř firem) za cenu 70 516 Kč.
5. Smlouva s Jihomoravským krajem na poskytnutí dotaze z rozpočtu kraje č. 031121/15/OKH
v rámci dotačního programu JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení
mimořádných událostí JSDHO JMK 2013-2016“. Dotace ve výši 200 000 Kč přijata.
6. Rozpočtové opatření č. 2/2015 a č. 3/2015.
7. Potvrzení o zániku věcného předkupního práva.
Obec Hluboké Mašůvky se vzdává věcného předkupního práva k nemovitostem, zřízeného na
základě Smlouvy kupní ze dne 23.4.2003.
8. Prodej části pozemku p.č. 1627/11 oblast Nivy podle geom. plánu schváleného KÚ pro JMK,
KP Znojmo č. PGP-892/2015-713 a současně se povoluje pokračovat ve výstavbě zídky na
dotčených pozemcích.
9. Dodatek k smlouvě č. 1 s firmou Dopravní stavby Smrčka s.r.o., kdy došlo k navýšení
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nákladů o 85 847 Kč včetně DPH.
10. Vymalování Obecního úřadu a kulturního domu za celkovou cenu 42 155 Kč firmou
Švestka. Námitka p. L. Vaňka, že by měli být informováni všichni zastupitelé před zhotovením
díla. Reakce starosty: Zastupitelé byli informováni na poradě, z důvodu prázdnin nebylo
svoláno zastupitelstvo. Vzhledem k sezóně nebylo jednoduché zabezpečit malířskou firmu
v návaznosti na termíny závislými na opravách podlahy.
11. Poskytování služeb Sběrného dvora, smlouva o dílo s A.S.A. EKO Znojmo. Od 1.9.2015
je možno využívat Sběrný dvůr v Příměticích nebo v Dobšicích.
12. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2742/1 za účelem parkování. Pronájem místa bude
uskutečněn pouze za podmínky souhlasu s parkováním uděleným vlastníky sousedních
pozemků p.č. 315/2 a p.č. 315/1, které by mohly být parkováním dotčeny.
13. Záměr postupu oprav kotelny ve školní budově, kdy materiál nakoupí Obec Hluboké
Mašůvky přes firmu CMV – group, s.r.o. s využitím jejích slev a montáž bude provedena
vybranou montážní firmou. Akce bude kontrolována zastupitelstvem obce.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1.
14. Odkoupení majetku ČR ve správě Lesy České republiky, a to pozemku p.č. 2742/16 včetně
stavby HB Svatoňovec, která se na něm v km 0,467 – 0,477 nachází a o jejichž koupi Obec
Hluboké Mašůvky žádala dne 12.5.2015 za cenu 88 950 Kč. Záměr odkoupení dotčeného
majetku byl schválen usnesením č. 11 zastupitelstva obce dne 26.3.2015.
15. Dar zaměstnanci obce p. Jaromíru Kadlecovi při odchodu do důchodu.
16. Neposkytnutí žádaného příspěvku z prostředků obce rodině M. Š.
Každý přítomný zastupitel věnoval z vlastních prostředků této rodině 100 Kč.
17. Prodej části pozemku p.č. 299 podle geom. plánu ve výměře 99 m2 za cenu 350 Kč/ m2.
Pozemek bude řádně upraven a udržován.
Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 1.
18. Informace starosty o stavu jednotlivých projektů:
- Pošta se od 1.12.2015 přesouvá do prodejny Jednoty COOP, a to i přes písemně vyjadřovaná
nesouhlasná stanoviska směrem k vedení České pošty, s.p.
- Obec zakoupí kontejnery na zelený odpad od firmy Ludvík, 1 ks 25 000 Kč.
- Po ukončení oprav komunikací bude realizován passport firmou Urbania.
19. Diskuze:
- J. Vystrčil upozornil na nutnost obnovy webových stránek obce. Navrhl úpravy zeleně před
kostelem (skácení, prořezávka, výsadba).
- Vl. Drozd: nutnost vyčištění dešťové šachty. Navrhl umístění plakátovací plochy na náměstí.
- V. Vrána a L. Vaněk: nesouhlas s uložením silnice ve Svatoňovci, požadovali zápis
z kontrolních dní.
- Starosta J. Malec: navrhl kontrolní den na pátek 4.9.2015 v 16,45 hod.
- Mgr. A. Kratochvílová: poděkování starostovi a zastupitelům za finanční prostředky
poskytované škole, za opravu školy a za spolupráci starosty.
20. Starosta přednesl návrh na usnesení, které schválilo předložené dokumenty a zprávy 8 hlasy
zastupitelů (pokud není v zápisu ze zasedání u jednotlivých bodů programu uvedeno jinak).
21. Starosta poděkoval za účast na zasedání a ve 20,30 hod. jednání ukončil.
Starosta obce svolal na 15. října v 19,00 hodin 6. zasedání obecního zastupitelstva, které
projednalo:
1. Zahájení – starosta ing. Jiří Malec.
2. Určení zapisovatele: Silvestr Pavlíček, ověřovatelů zápisu: Mgr. Andrea Hellmanová, Martin
Joura.
7

3. Schválení zápisu a kontrola usnesení z minulého zasedání.
4. Protože MVDr. Dalibor Boháč odstoupil z funkce 2. místostarosty, byla provedena veřejným
hlasováním volba nového. Navržen jediný kandidát, a to Jiří Vystrčil, který byl 2.
místostarostou zvolen 7 hlasy, 1 se zdržel hlasování.
5. Volba předsedy kontrolního výboru. Navržena Mgr. Andrea Hellmanová, jiný návrh podán
nebyl. Do této funkce zvolena 7 hlasy, 1 se zdržel.
6. Starosta přednesl návrh odměn nově zvolených činitelů a úpravu stávajících odměn členů
zastupitelstva:
Zbyněk Frey -1. místostarosta – 5 500 Kč, Jiří Vystrčil – 2. místostarosta – 1 000 Kč,
Mgr. Andrea Hellmanová – předsedkyně kontrolního výboru – 650 Kč.
Rezignující MVDr. Dalibor Boháč – 400 Kč.
Ostatní členové zastupitelstva – v nezměněné výši.
7. Projednání nové cenové vyhlášky v návaznosti na to, že se obec stala plátcem daně z přidané
hodnoty. Dotazy p. Vaňka: zda bude navýšeno stočné, proč se zaokrouhlují ceny stočného na
celé koruny směrem nahoru, kolik se vydělalo za prodej dřeva v loňském roce. Starosta
odpověděl na vznesené dotazy.
Hlasování: 7 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování.
8. Rozpočtové opatření č. 4/215 a č. 5/201 přednesené p. Tomkovou.
9. Dotace na činnost oblastní Charity Znojmo. Za rok 2014 zaplatila obec částku 12 167 Kč,
ale není zřejmé, jak se tato částka vypočítává, kdo objednává návštěvy místních občanů, obci
se nesděluje, koho v obci navštěvují a proč si nárokují doplatky. Proto bylo doporučeno jednat
s vedením Charity o dalším postupu.
10. Prodej části pozemku p.č. 1627/11 v lokalitě Nivy za cenu 350 Kč/m2.
11. Prodej části pozemku p.č. 513/22 za cenu 35 Kč/m2.
12. Pronájem parkovacího místa ve Svatoňovci u č.p. 102 za celoroční poplatek 500 Kč +
zákonná daň z přidané hodnoty.
13. Napojení stavby na parcele č. 2753/1 a p.č. 2771 včetně složení kauce.
14. Pronájem pozemku na skládku dřeva na p.č. 2742/1. Protože skládky na veřejných
prostranstvích budou povolovány jen v nutných případech, bude stanovena komise na
posouzení této záležitosti a řešení bylo odloženo na další zasedání zastupitelstva.
15. Žádost ZD Hluboké Mašůvky o umístění elektrického rozvaděče na p.č. 891/29.
Připomínka, jak je to řešeno s oplocením a umístěním rozvaděče a trafostanice. Doporučeno
žádosti vyhovět, ale je nutno vyřešit majetkoprávní vztahy staveb a pozemků.
16. Příspěvek ing. Karlu Špalkovi na natočení filmového dokumentu o Hlubokých Mašůvkách.
Stanoven příspěvek 15 000 Kč, dokumenty budou promítnuty občanům naší obce.
17. Informace starosty o realizovaných a prováděných akcích za uplynulé období a nástin akcí
na období příští, včetně přípravy rozpočtu na rok 2016.
18. Diskuze:
- Proč bude stanoveno penále za nedodržení termínu oprav ve Svatoňovci když byly prováděny
práce i mimo rozsah zadání.
- Proč dosud nejdou odvezeny palety od dlažby?
- Blíží se zimní období, jak bude zajišťován posyp místních komunikací? V loňském roce byly
v některých částech obce posypány až v poledních hodinách.
- Dopravní značení v obci je nevyhovující.
- Zlepšit úpravu veřejných prostranství zvláště tam, kde jsou ovocné stromy. Padající jablka
hnijí a znesnadňují chůzi.
- Odvoz odpadů do ASA Dobšická, zatím odpad neberou, pouze v Příměticích.
- Na všechny dotazy odpověděl starost ing. Jiří Malec a seznámil přítomné s řešením
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připomínek.
19. Starosta přednesl návrh usnesení, který byly všechny předkládané dokumenty schváleny
8 hlasy zastupitelů (kromě bodů programu, kde je samostatně uvedeno hlasování).
20. Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání obecního zastupitelstva.
24. listopadu v 19,00 hodin se konalo 7. zasedání a zastupitelé projednali:
1. Zahájení – starosta ing. Jiří Malec.
2. Určení zapisovatele: Silvestr Pavlíček, určení ověřovatelů zápisu: Mgr. Andrea Hellmanová,
Eva Pavlíková.
3. Schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání.
4. Zánik předkupního práva na p.č. 2769/6 – jedná se o pozemek, kde je postaven rodinný dům,
tudíž zde vznikla parcela č. 501.
5. Dodatky č. 1 a č. 2 ke Stanovám DSO Jevišovicka – jedná se o změny pro rok 2016, obec
Hluboké Mašůvky je členem pouze do konce roku 2015.
6. Projednání a schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „Oprava místních komunikací –
veřejné prostranství u kostela a Oprava místních komunikací Svatoňovec trasa I. a trasa II.“
Jedná se o vícepráce – větší zadlážděná plocha, úpravy terénu kolem zadlážděných ploch,
štěrbinové žlaby. Jde o navýšení finanční částky na tuto opravu ve výši 201 261 Kč včetně
DPH.
7. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1502/15 – jedná se o pozemek, který dosud užívá . Vojtěch
Bořil za rodinným domem. Záměr nenarušuje obecní zájmy.
8. Záměr prodeje pozemku p.č. 1568/57, jedná se o pozemek za rodinným domem č.p. 193.
Záměr nenarušuje obecní zájmy.
9. Smlouva o zřízení věcného břemene č. Zn-01433030746/001 – jedná se o elektrickou
přípojku pro rodinný dům v ulici za řadovou výstavbou. Přípojka prochází přes pozemek obce,
jedná se o jednorázové fin. vypořádání.
10. Žádost o souhlas a vyjádření se k uvažované rekonstrukci přípojky VN trafostanice
Bytovky. Vlastník trafostanice E.ON provede zrušení volného vedení této přípojky a přeložení
trafostanice na okraj pozemku – připojení trafostanice bude provedeno novou kabelovou
přípojkou, která povede v části pozemku obce určeného k vybudování komunikace. I zde bude
v budoucnu jednorázové fin. vypořádání za věcné břemeno.
Projednána byla dále Smlouva č. 104008751/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene.
11. Smlouva o dílo s firmou ŽELEZO MORAVA STŘECHY, s.r.o. – montáž střešní krytiny
na přistavěnou zeď po demolici č.p. 30.
12. Dotace z rozpočtu na činnost Oblastní Charity Znojmo. Obec dosud platí částku na základě
smlouvy z r. 2010. Službu Charity využívá v naší obci jeden občan. Podán návrh neposkytnout
dotaci a nadále jednat s Charitou o poskytování služby v naší obci.
13. Záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 2742/1 před RD č.p. 97. Pronájem před
domem se jeví jako nevhodný, navržen pronájem pozemku po bývalém prodejním stánku
o
2
výměře cca 15 m s podmínkou, pokud se bude jednat o skládku metrového dřeva, nemělo by
to narušovat vzhled tohoto prostranství nepořádkem.
14. Rozpočtové provizorium pro začátek roku 2016 – podle zásady čerpat měsíčně do 1/12
skutečného rozpočtu roku 2015.
15. Zařazení do majetku Obec Hluboké Mašůvky místní komunikace na náměstí v ceně
1 813 230 Kč.
16. Zajištění inventur za rok 2015. Inv. komise: předseda Jiří Vystrčil, členové: Jiří Tondl,
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Libor Oliva, za SDH Josef Kamarád a Ladislav Vaněk. Proškolení členů komise bude
provedeno 25.11.2015.
17. Záměr koupě části pozemku 2761/1 v lokalitě Na Nivách – pro umístění kontejnerů tak,
aby zde mohl být umístěn větší počet kontejnerů na tříděný odpad, příp. kontejneru na odložené
ošacení.
18. Zpráva starosty o prováděných a realizovaných akcích za uplynulé období - úklidové práce,
rizikové kácení a prořezávky stromů, budování veřejného osvětlené, přípravy na zimní údržbu.
Nastínil další akce včetně přípravy rozpočtu na rok 2016.
19. Starosta přednesl návrh usnesení, kterým byly schváleny 7 hlasy všechny předkládané
zprávy a dokumenty.
20. Starosta poděkoval za účast a ve 20,25 hod. zasedání ukončil.
Přehled účasti členů obecního zastupitelstva na zasedáních:
5.2.
26.3. 28.4. 16.6. 3.9. 15.10. 24.11. Celkem %
MVDr. Dalibor Boháč
/
/
/
3
43%
Bc. Zbyněk Frey
/
/
/
/
/
/
/
7
100%
Mgr. Andrea Hellmanová /
/
/
/
/
/
7
100%
Martin Joura
/
/
/
/
/
/
/
7
100%
Ing. Jiří Malec
/
/
/
/
/
/
/
7
100%
Eva Pavlíková
/
/
/
/
/
/
/
7
100%
Ladislav Vaněk
/
/
/
/
/
/
6
86%
Václav Vrána
/
/
/
/
/
5
71%
Jiří Vystrčil____________ /_____/______/_____/_____/______/_____/______7
100%
Celkem členů OZ
8
8
8
8
8
8
7
7,8
87%
Občané:
11
11
9
13
11
9
12
10,8
Hlavní úkoly roku 2015:
Dokončení akce Revitalizace údolní nivy Plenkovického potoka
Zhotovitel: KAVYL s.r.o.
Zahájení: Rok 2013
Ukončení: Rok 2015
V letošním roce bylo vybudováno pět mostků, které zhotovila firma Truhlářství Tondl, Hluboké
Mašůvky.
V letošním roce činily výdaje na tuto akci: 422 872 Kč
Úpravy Mariánského náměstí a veřejného prostranství u kostela:
Pohled do historie:
Mariánským náměstím projde každoročně několik tisíc návštěvníků. Jeho historie sahá
až do roku 1680, kdy majitel jevišovického panství Jan Ludvík Raduit de Souches dal na tehdy
volném prostranství na okraji obce postavit kamenný kostelík a lázeňský hostinec, později
přibyla budova fary a školy, kaple sv. Anny a sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Iva. Kromě
několika lip bylo toto místo, svažující se do údolí Svatoňovce, nazývané Úlehla, bez výsadby
až do roku 1905, kdy z popudu tehdejšího faráře bylo osázeno několika řadami lip, které jsou
dosud dominantou dnešního Mariánského náměstí.
Toto prostranství se stalo o poutích místem pro shromažďování poutníků i místem, které
bývalo zaplněno prodejními stánky a pouťovými atrakcemi.
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V roce 1924 byl před kostelem odhalen pomník padlých v I. světové válce a v r. 1926
v západní části Úlehly postaven pomník padlým ruským legionářům Janu a Františku
Fialovým, (odstraněný z příkazu okupačních orgánů v roce 1940).
Na jaře roku 1945, kdy se v obci ubytovali němečtí vojáci, byla pod lipami ve
vyhloubených jamách ukryta jejich vojenská vozidla.
Rozsáhlejších změn se toto místo dočkalo v r. 1948, kdy v souvislosti s přístavbou
kostela byla odtěžená zemina ukládána před budovu „staré školy“ a vznikla tak terasa se
sochami českých světců. V té době byla zbořena farská stodola, která stávala mezi farou a kaplí
sv. Anny, a na její místo byl od kostela přemístěn pomník padlých (stával před vchodem do
kostela mezi starobylými lipami). Dominantou prostranství se stal poutní kostel s přístavbou
z let 1949 – 1953.
V dalších desetiletích byly provedeny různé stavební úpravy náměstí – výstavba
dešťové kanalizace, vybudování asfaltových vozovek, květinové parčíky. Později bylo
položeno potrubí vodovodu, plynu a nedávno také kanalizace.
V letošním roce prošlo Mariánské náměstí rozsáhlou rekonstrukcí, která dodala celému
historickému prostranství moderní vzhled.
Úpravy Mariánského náměstí v roce 2015:
Projekt na tuto akci zahrnoval úpravy komunikací, chodníků a parkovacích stání.
Komunikace s povrchem z asfaltového betonu šířky od 3,5 m do 5,0 m.
Chodníky – výstavba nových chodníků v parčíku před kostelem a přilehlém okolí v základní
šířce 2,0 m a 4,20 m. Povrch chodníků a ploch z betonové dlažby lemované zapuštěným
obrubníkem.
Parkovací stání – 4 nové plochy pro parkování osobních vozidel, šířka 2,20 m, povrch
z
betonové dlažby lemované betonovou obrubou.
Projektant Ing. Libor Pivnička, vypracoval: Vojtěch Bořil.
Zhotovitel: Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
Termín dokončení: 3.7.2015
Finanční náklady: 1 813 230 Kč včetně DPH, z toho na úpravy před kostelem: 158 835 Kč
Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu a kulturního domu:
Akce zahrnovala zateplení plášťů a stropů Obecního úřadu a kulturního domu, výměnu výplní
stavebních otvorů (okna, dveře) včetně nové fasády.
Zhotovitel: Pozemní stavby Znojmo
Zahájení: 17.3.2015
Ukončení: 13.7.2015
Náklady: 1 623 538 Kč
Rekonstrukce sálu kulturního domu:
Firma: Švestka
Úpravy: Výměna osvětlení, renovace parket, vymalování sálu.
Pracovníci obce provedli úpravu zadního schodiště a přístavku.
Náklady: 42 155 Kč
Úpravy Svatoňovce:
Zhotovitel: Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
Úpravy: Oprava povrchu vozovky zámkovou dlažbou od č.p. 104 až k č.p. 163.
Zahájení: VII/2015
Ukončení: IX/2015
Náklady: 1 771 388 Kč
1
1

Vybudování chodníků:
V jarních měsících vybudovali zaměstnanci obce chodníky podél silnice od domu č.p. 41 po
výjezd obce u domu č.p. 141.
Likvidace obecního domu č.p. 30:
Na základě demoličního výměru provedli pracovníci obce likvidaci budovy č.p. 30 a stavbu zdi
oddělující prostranství od domu č.p. 93.
Montáž střešní krytiny na postavenou zeď provedla firma ŽELEZO MORAVA STŘECHY,
s.r.o.
Zahájení: V/2015
Ukončení: XII/2015
Dotační program Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení
mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje
na období 2013-2016:
Z tohoto programu bylo získáno 200 000 Kč, které byly využity na opravu střechy hasičského
domu.
Zhotovitel: FILKO, s.r.o. Radkovice
Finanční náklady: 293 800 Kč (200 000 Kč z dotace, 93 800 Kč z prostředků obce)
Vybavení hasičské jednotky:
Zakoupeno: Speciální žebřík, stříkací vaky, elektrocentrála, drobné vybavení.
Náklad:
(dotováno obcí)
Sbor dobrovolných hasičů předal k renovaci historický prapor z roku 1933, který bude v roce
2016 po provedených opravách slavnostně žehnán.
Dokončení napojení budov do kanalizace:
Obec uzavřela smlouvy na přípojky objektů do kanalizace s 293 vlastníky budov.
Pouliční osvětlení na Nivě – 16 kusů:
Odborné práce provedl Zdeněk Kollner a Silvestr Pavlíček, další práce zaměstnanci obce.
Náklady: 400 036 Kč
Ošetření stromů
Zhotovitel: ADAMERA, s.r.o. Višňové
Ošetření stromů a zajištění korun. Práce provedeny na jaře a na podzim v období vegetačního
klidu. Likvidace topolu u rybníku, topolu a břízy na vtoku do rybníku, lípy u č.p. 93, č.p. 165 a
za kostelem, prořez po námraze u školy a u hřbitova, břízy u prodejny Jednoty a ve Svatoňovci.
Kácení stromů pod farou.
Pořízení pracovních strojů a nástrojů:
Zakoupen zametací stroj za traktor a upraven pluh.
Náklady: 75 000 Kč
Koupaliště:
Vybudování nového brouzdaliště – práci provedli zaměstnanci obce.
Skladový objekt:
Výstavba kamenné zdi – práci provedli zaměstnanci obce.
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Opravy cest:
Frézinkem byla opravena cesta směrem k domu č.p. 172 v lokalitě Rybníky a cesta ze
Svatoňovce směrem k domu č.p. 47.
Nádoby na posypový materiál:
Obec zakoupila pět plastových nádob na posypový materiál.
Náklady: 17 485 Kč
Pořízení nového nábytku do školní budovy:
Do obou tří tříd základní školy a pro školní družinu byl zakoupen nový nábytek. Nově byla
vybavena kancelář, kde je zázemí pro čtyři učitele a dva počítačové kouty.
Úpravy sklepních prostor školní budovy:
Sklepní prostory byly vyklizeny, vysušeny, nově omítnuty sanační omítkou a vymalovány.
Práci provedli zaměstnanci obce.
Kotelna:
Byla provedena oprava a vyvložkování komínu, dosavadní kotle byly vyměněny za nové
kondenzační, pořízen nový rozdělovač topných okruhů, které jsou samostatně ovladatelné a
vypínatelné.
Finanční náklady na renovaci kotelny činily: 338 752 Kč
Spolupráce s Policií ČR při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku:
V průběhu roku 2015 bylo v obci ze strany Policie ČR šetřeno celkem 9 trestních činů, z toho
1 x krádež, 1 x zanedbání povinné výživy, 2 x maření výkonu úředního rozhodnutí, 1 x zkrácení
daně, 1 x podvod, 1 x neoprávněný přístup k počítačovému systému.
Dále bylo ze strany Policie ČR šetřeno 14 přestupků, z toho 2 přestupky proti občanskému
soužití, 5 přestupků proti majetku, 5 x řízení vozidla pod vlivem alkoholu a 2 x přestupek
v dopravě.
V průběhu roku nebyly policií řešeny v obci žádné dopravní přestupky.
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
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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
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

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.
Další odpad mohli občané likvidovat takto:
- plasty - do žlutých kontejnerů na určených místech v obci,
- sklo - tříděné na bílé a barevné - do speciálních zelených kontejnerů na určených
místech,
papír – do modrých kontejnerů.
Kontejnery jsou v obci umístěny na těchto místech:
- Parkoviště mezi požární zbrojnicí a Pohostinstvím SKLÍPEK – 4 kontejnery
- Parčík na Brunnerově kopci před domem č.p. 182 - 5 kontejnerů
- Prostranství vedle prodejny Jednoty - 3 kontejnery
- Lokalita Nivy – vedle domu č.p. 345 - 5 kontejnerů
- Lokalita Svatoňovec – před č.p. 45 – 5 kontejnerů
- Školní budova: - 2 kontejnery
- Skladový objekt u koupaliště – kontejner na textil
Další odpady je možno ukládat:
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-

suť a zeminu na skládku v Únanově, kde je možno za úhradu tento odpad uložit,
zbytky rostlinného původu, větve do průměru 2 cm je možno ukládat na polní
hnojiště za zemědělským střediskem,
- elektropřístroje odevzdat do elektrodomku u čistírny odpadních vod,
- baterie, mobilní telefony, fotoaparáty a další drobné přístroje vložit do kontejneru
ASEKOL ve vestibulu Obecního úřadu.
V posledních letech činilo množství odpadu: 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 r. 2012 – 175 tun,
v r.
2013 - 176 tun, v r. 2014 – 197 tun.
Odpad činil:
Směsný odpad

kg

Velkoobjemový odpad

kg

Sklo

kg

Papír

kg

Plasty

kg

Železo

kg

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

Obec zajistila dvakrát ročně svoz velkoobjemového odpadu – např. starého
nábytku, křesel, židlí, skříní, válend, koberců, linolea, sanitární keramiky, matrací,
starých lyží, bicyklů, kočárků apod.
Změna sběrného dvora
Od 1. září mohou naši občané vozit odpad již nikoliv do Jevišovic, ale do sběrného
dvora v Příměticích k Suchopáru 6 nebo do sběrného dvora v Dobšicích, a to ve všední
dny od 7,00 do 18,00 hodin, o víkendu od 8,00 do 14,00 hodin. Zde je možno odevzdávat
elektrozařízení, baterie, autobaterie, biologický odpad, nápojové kartony, kov,
nebezpečný odpad, papír, plast, pneumatiky, sklo a velkoobjemový odpad.
.
Likvidace odpadních vod:
V čistírně odpadních vod, kterou spravuje obec, bylo v letošním roce vyčištěno
toto množství:
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen

Celkem:
2 283,7 m³
1 629,3 m³
2 277,8 m³
2 322,5m³
2 608,0 m³
2 481,5 m³
2 549,3 m³
2 432,9 m³

Denní průměr:
73,66 m³
58,19 m³
73,47 m³
77,41 m³
86,45 m³
82,71 m³
82,23 m³
78,48 m³
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Září
Říjen
Listopad
Prosinec

2 363,8 m³
3 556,5 m³
2 720,7 m³
2 809,3 m³

78,79 m³
114,72 m³
90,69 m³
90,62 m³

Celkem
30 107,3 m³
82,29 m³
- z toho splaškové:
26 707,3 m³, denní průměr: 73,17 m³
- srážkové (odhadem) 3 400 m³
Porovnání množství odpadních vod v uplynulých letech:
Celkem
Denní průměr
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
r. 2012
19 090,9 m³
52,1 m³
r. 2013
23 603,5 m³
64,8 m³
r. 2014
28 619,5 m³
78,33 m³
r. 2015
30 107,3 m³
82,29 m³
Oproti předešlému roku spadlo srážek o 183 mm méně, takže průtok se navýšil pouze o
1 480 m³, ačkoliv byly na kanalizaci připojeny další domy.
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 roce 2014 byl poplatek
za vodné zvýšen na 42,85 Kč/ m³ a cena stočného na 32,74 Kč/ m³, v letošním roce činilo vodné:
44,56 Kč/m³ a stočné 33,38 Kč/ m³.
Poplatky za vodné platili občané firmě VaK Znojmo zálohově měsíčně prostřednictvím
sdruženého inkasa s ročním vyúčtováním, poplatky za stočné vybírala obec dvakrát ročně, a to
v měsíci květnu a listopadu.
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.

6. ROZPOČET OBCE NA ROK 2015
PŘÍJMY
Rozpočet:
Skutečnost
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.......................1 660 000 1 708 530
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výd. činnosti......... 42 000 114 141
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů........................... 195 000 209 958
Daň z příjmu právnických osob..................................................1 860 000 1 949 244
Daň z příjmu právnických osob za obce..................................... 370 000 216 030
Daň z přidané hodnoty................................................................3 600 000 3 674 651
Odvody za odnětí půdy zem. půdnímu fondu.............................
0
4 483
Poplatek za provoz systému hracích př. ..................................... 426 500 412 243
Poplatek ze psů............................................................................ 40 000
39 567
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt................................ 15 000
11 980
Poplatek za užívání veřejného prostranství................................. 25 000
12 420
Poplatek z ubytovací kapacity....................................................
5 000
5 598
1
6

Odvod z loterií a podobných her................................................ 56 000
32 950
Odvod z výherních hracích přístrojů…………………………..
75 000 105 236
Správní poplatky......................................................................... 25 000
21 610
Daň z nemovitostí....................................................................... 550 000 573 414
Neinv. transfery z všeob. pokl. správy státního rozpočtu..........
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu....................... 145 600 145 600
Ostatní neinvest. přijaté transfery ze st. rozpočtu……….……. 186 000 724 528
Neinvestiční přijaté transfery od krajů........................................ 27 900
Převody z rozpočtových účtů………………………………….
0 200 000
Investiční přijatí transfery ze státních fondů .............................
0
70 132
Ostatní investiční přijaté transfery ze st. rozpočtu…………….
0 1 211 591
Příjmy z pronájmu pozemků....................................................... 88 600
87 522
Příjmy z prodeje pozemků.......................................................... 30 000
82 570
Pěstební činnost ........................................................................ 100 000
108 751
Sběr a zpracování druhotných surovin .....................................
5 000
3 230
Ostatní záležitosti pozemních komunikací................................
0
30 000
Odvádění a čištění odpadních vod............................................ 700 000
853 079
Ostatní záležitosti zákl. vzdělávání...........................................
0 157 909
Kultura......................................................................................
2 000
1 352
Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostředků....
7 000
32 681
Tělovýchovná činnost...............................................................
200 000 259 642
Veřejné osvětlení......................................................................
2 000
31 500
Pohřebnictví.............................................................................
5 000
4 360
Výstavba a údržba inž. sítí......................................................
1 000
1 000
Komunální služby a územní rozvoj.........................................
80 000
43 845
Sběr a svoz komunálních odpadů............................................
8 500
4 500
Využívání a zneškodňování odpadů........................................
45 000
46 853
Ochrana přírody a krajiny........................................................
2 500
1 640
Požární ochrana.......................................................................
0
10 000
Činnost místní správy..............................................................
8 000
8 004
Příjmy z úroků..........................................................................
4 000
2 552
Převody vlastním fondům .......................................................
0 973 964
Finanční vypořádání minulých let ..........................................
0
4 339
Příjmy podle rozpočtu celkem …………………………. … 10 564 700 Kč
Skutečně dosažené příjmy celkem ………………………………………. 14 193 199 Kč

VÝDAJE:
Pěstební činnost.....................................................................
Pozemní komunikace...........................................................
Silniční doprava...................................................................
Pitná voda............................................................................
Odvádění a čištění odpadních vod.......................................
Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání........
Hudební činnost...................................................................
Činnosti knihovnické..........................................................
Ostatní záležitosti kultury.....................................................
Rozhlas a televize...............................................................

Rozpočet

Skutečnost

30 000
3 304 000
40 000
4 500
982 300
1 064 000
3 000
92 000
31 200
46 000
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Zájmová činnost v kultuře..................................................
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků..............
Ostatní tělovýchovná činnost
.....................................
Veřejné osvětlení....................................................................
Komunální služby a územní rozvoj ....................................
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 .....................................................
Služby peněžních ústavů....................................................
Převody vlastním rozpočtovým účtům................................
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu...........................
Finanční vypořádání minulých let......................................

485 000
69 000
446 000
630 000
420 100
10 000
457 500
120 000
70 000
1 324 500
14 000
194 300
742 600
921 500
21 000
370 000
300

Celkem plánované výdaje ………………………………..13 326 000 Kč
Z toho běžné výdaje........................................................ 8 276 000 Kč
Kapitálové výdaje.......................................................... 6 050 000 Kč
Skutečné výdaje......................................................................................
Z přijatých úvěrů zbývá uhradit:
Kanalizace......................................................................
Nivy.................................................................................
Škola ..............................................................................
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