2016 – II. OBEC
1. Správa obce
Obec spravuje devítičlenné zastupitelstvo, v jehož čele stojí starosta ing. Jiří Malec, 1.
místostarostou je Bc. Zbyněk Frey, 2. místostarostou Jiří Vystrčil. Dalšími členy obecního
zastupitelstva jsou: MVDr. Dalibor Boháč, Mgr. Andrea Hellmanová, Martin Joura, Eva
Pavlíková, Ladislav Vaněk, Václav Vrána.
Obec má zřízeny dva výbory: kontrolní a finanční.
Finanční výbor:
Předseda:
Členové:

Kontrolní výbor:
Předseda:
Členové:

Martin Joura
Mgr. Andrea Hellmanová
Eva Pavlíková
Jan Trejba
Ladislav Vaněk
Mgr. Andrea Hellmanová
Jiří Vystrčil
Václav Vrána
Libor Oliva
Mgr. Jindřich Hujňák
Silvestr Pavlíček
Jiří Tondl
Barbora Vodicová

Členy školské rady jsou za zřizovatele Karel Krula a 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.
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, dále je u obce zaměstnán na
dobu neurčitou Mihail Schindler.
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.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce:
velitel:
Miroslav Petrželka
strojník:
Pavel Brázda
členové:
Vojtěch Bořil
Lukáš Grois
Pavel Kamarád ml.
Radim Trejba

Jiří Dvořák
Karel Hasman
Radek Kazdera
Petr Zivčák

Pracovníci na veřejně prospěšných pracích:
Mihail Schindler
Jitka Buchtelová
Petra Dočekalová
Helena Hrůzová
Dagmar Kamarádová
Jana Pospíchalová
Jana Zahrádková
Dušan Pikart
Nové webové stránky obce:
V letošním roce byly nově zpracovány webové stránky Obce Hluboké Mašůvky, které jsou
průběžně aktualizovány. Postupně jsou doplňovány chybějící snímky „fotogalerie“ z minulých
let.
Aktualizaci stránek provádí Bc. Zbyněk Frey.
2. Zasedání obecního zastupitelstva
Během roku 2016 se konalo celkem 7 řádných zasedání obecního zastupitelstva.
1. zasedání se konalo 26. ledna v 18,00 hodin v zasedací síni obecního úřadu za účasti 8 členů
obecního zastupitelstva a 6 občanů. Bylo projednáno:
1. Zahájení – starosta ing. Jiří Malec.
2. Určení zapisovatele - Silvestr Pavlíček a ověřovatelů zápisu - Ladislav Vaněk a Václav
Vrána.
3. Schválen zápis a provedena kontrola usnesení z minulého zasedání dne 24.11.2015.
Schváleno bez připomínek.
4. Účetní St. Tomková přednesla návrh Rozpočtového opatření č. 6/2015 – jedná se o příjmy
ve výši 357 600 Kč a výdaje ve stejné výši 357 600 Kč. Vznesen dotaz, zda se doplácí na
pořádání posvícení. Schváleno všemi hlasy.
5. Přednesen návrh Rozpočtového opatření č. 7/2015, jedná se o jednotlivé kapitoly rozpočtu
obce za rok 2015 v příjmech 531 200 Kč a výdajích ve stejné výši.
6. Výpověď smlouvy s oblastní Charitou Znojmo. Starosta vysvětlil, že se obec nebrání
zajišťovat i nadále služby pro naše občany, ale musí být jinak upravena smlouva o těchto
službách, ať je provádí kterákoliv organizace s oprávněním pro tuto činnost. Dosavadní
smlouva bude zrušena.
Připomínka J. Vystrčila: dát do obecního zpravodaje stanovisko obecního úřadu, aby občané
nemysleli, že obec nemá zájem zajišťovat poskytování sociálních a pečovatelských služeb
potřebným občanům.
7. Žádost o finanční příspěvek na ples Sdružení rodičů při Základní škole Kravsko. Schválena
částka 1 000 Kč.
8. Navrácení kauce na opravu komunikace v lokalitě Nivy před domem č.p. 369.
Protože podmínky byly splněny a komunikace je v pořádku, je možno panu Šimáškovi kauci
ve výši 50 000 Kč vrátit.
9. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1568/61 o rozměrech cca 2,5m x 14m. Se záměrem
odprodeje menší části pozemku zastupitelé souhlasí. Není možno jednat o celém rozsahu

žádosti. Protože se jedná o veřejné prostranství s místní komunikací, bude jednáno se žadatelem
o jiném rozsahu, aby nebránil záměrům a činnostem obce. Schváleno všemi hlasy.
10. Záměr obce odkoupit pozemky p.č. st. 529, 525 a 2738/9 od Lesů České republiky. Jedná
se o parcely, které vznikly revitalizací údolní nivy Plenkovického potoka. Nově vzniklou stavbu
je možno vložit do katastru nemovitostí pouze na pozemcích ve vlastnictví obce Hluboké
Mašůvky. Podle předchozích jednání Lesy ČR a stát s tímto odkupem souhlasí.
Dotaz L. Vaňka: Kdo stanoví cenu za tyto parcely? Odpověď starosty: Cena bude stanovena
odborným posudkem, který zajistí Lesy ČR a po odsouhlasení obcí bude zakomponována do
smluv.
11. Potvrzení o zániku věcného předkupního práva na p.č. 2769/6 a st.p.č. 501. Jedná se o již
postavený a zkolaudovaný rodinný dům. Podmínky byly splněny.
12. Záměr pronájmu pozemku p.č. 299/1 – prostranství před “Sklípkem“ pro umístění
předzahrádky. Pronájem a podmínky budou řešeny až po upřesnění plochy.
13. Projednání a schválení poplatků za služby poskytované obcí a obecním úřadem pro rok
2016. Ceny jsou navýšeny o DPH (daň z přidané hodnoty) a dále došlo k navýšení ceny za
drobné uložení sutě do mezideponie – vozík 200 Kč + DPH. Větší množství musí občané odvézt
na určenou skládku např. do Únanova.
Připomínka: co s menším množstvím než je vozík, kdo určí váhu apod. Ceny uvést v obecním
zpravodaji.
14. Stanovení ceny stočného pro rok 2016: bez DPH – 34,05 Kč, včetně 15% DPH – 39,1575
Kč podle Úpravy finanční analýzy z důvodu změny prognóz nárůstu cen nad inflaci provedené
Státním fondem životního prostředí České republiky 27.2.2015. Cena bude platná od 1.4.2016.
15. Prodej pozemku p.č. 423/2 v katastrálním území Hlub. Mašůvky o výměře 38 m2 za cenu
35 Kč/ m2.
16. Projednání a schválení prodeje pozemku p.č. 1502/21 – nový pozemek vzniklý oddělením
z pozemku p.č. 1502/2 v k.ú. Hlub. Mašůvky. Výměra 299 m2 za cenu 35 Kč/m2.
17. Prodej pozemku p.č. 1568/57 v k.ú. Hluboké Mašůvky, plocha 656 m2 za cenu 35 Kč/ m2.
18. Projednání a přijetí usnesení ze zasedání VaK Znojemsko. Pro rok 2016 cena vodného 41
Kč/m3 bez daně z přidané hodnoty, cena stočného VaK 35 Kč/m3 bez daně.
19. Projednání a udělení souhlasu s umístěním stavby – vybudování inženýrských sítí na
parcelách 2726/10 a 3106 firmou CMV-grup, s.r.o. Bude provedeno rozšíření všech
inženýrských sítí pro uvažované stavby šesti rodinných domků na přilehlých parcelách
s možností dalšího napojení.
Připomínka: Jak bude uložen vodovodní řad a kanalizace, jak bude uzavřena smlouva mezi obcí
a firmou CMV-grup s.r.o. Starosta podal vysvětlení a předložil projektovou dokumentaci.
Zastupitelé souhlasili s tím, že Obec Hluboké Mašůvky odkoupí nově vybudovaný vodovod a
kanalizaci za 50% prokazatelně vynaložených nákladů na vybudování. Se smlouvou o smlouvě
budoucí, řešící tuto problematiku, seznámí starosta zastupitele, aby mohla být odsouhlasena.
20. Inventarizace majetku obce. Předseda komise Jiří Vystrčil předložil inventarizační zprávu.
Inventury proběhly podle inventarizačních seznamů. Komise doporučuje, aby nově nakoupené
drobné předměty byly rychleji zadávány do seznamu majetku a staré opotřebované předměty
vyřadit. Zaměřit se na těžko vymahatelné pohledávky občanů nezdržujících se v obci, u nichž
není známo místo pobytu.
21. Projednání a výběr zhotovitele obložení stěn sálu kulturního domu. Byl vybrán zhotovitel
Jiří Tondl – truhlářství, řezbářství za cenu 150 000 Kč.
Dotaz: Jak budou uloženy rozvody na těchto stěnách a v jakém rozsahu? Vysvětlení p. starosty:
Bude provedeno v podkladním roštu, provedeno jinými odborníky podle návrhu firmy
Arranging, s.r.o. a bude to řešeno ve Smlouvě o dílo.
22. Projednání kampaně Vlajka pro Tibet.

Obec se nebude k této kampani připojovat, nebude vyvěšovat tibetskou vlajku, jak je v uvedené
kampani požadováno.
23. Roční odpisový plán obce za rok 2015. Zprávu přednesla účetní St. Tomková, jedná se
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek obce.
24. Žádost spotřebního družstva Jednota o finanční příspěvek na provozování poštovních
služeb v naší obci.
K tomuto problému bylo vzneseno několik připomínek, zvláště pak, že tyto služby jsou
zajišťovány dosud krátce, je patrno několik problémů, které změna s uzavřením pošty přinesla.
Jsou to např. dlouhé čekací doby na obsluhu, neboť jedna zaměstnankyně obsluhuje zákazníky
na přepážce pošty, druhá se věnuje dodavateli zboží apod. Tvoří se zbytečné fronty. Zatím není
od Jednoty žádná dlouhodobější ekonomická rozvaha na tuto novou službu. Obec usilovala o
zachování provozu České pošty s.p. v obci, v žádném případě nepodporovala rozhodnutí
převést tuto činnost na Jednotu nebo jiný soukromý subjekt, protože ze znalosti podmínek
nabízených Českou poštou si obec uvědomovala, že tento podnikatelský záměr není efektivní,
proto také nebude na tuto činnost přispívat. Na tyto problémy představitelé obce s předstihem
poukazovali.
Zastupitelé schválili zamítavé stanovisko k uvedené žádosti Jednoty a rozhodli neposkytnout
finanční příspěvek na provozování poštovních služeb v naší obci.
25. Informace k probíhajícím a připravovaným projektům a pracím na příští období. Starosta
informoval, že je zpracováván záměr obce na investiční akce a na práce v nastávajícím období,
vše je zatím rozpracováno a na dalších zasedáních budou zastupitelé informováni.
26. Diskuse:
Byla přednesena zpráva Policie o stavu pořádku a kriminality v obci Hluboké Mašůvky. Tento
stav je v rámci obce na dobré úrovni. Policie upozorňuje občany na vykrádání rodinných domků
v okolních obcích a tudíž není vyloučeno, že by se takový případ mohl stát i v naší obci, což se
v minulosti stalo. Proto je nutno sledovat pohyb cizích lidí v obci s ohledem na možné „tipaře“.
27. Usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o stavu jednotlivých připravovaných
a realizovaných projektech. Všechny předložené dokumenty, jak je uvedeno u jednotlivých
bodů jednání, schválili osmi hlasy, tedy všemi přítomnými členy obecního zastupitelstva.
28. Závěr. Starosta ing. Jiří Malec poděkoval za účast a v 19,40 hod. zasedání obecního
zastupitelstva ukončil.
2. zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno na 29. března v 19,00 hodin. Konalo se v zasedací
síni za účasti 7 členů obecního zastupitelstva. Bylo projednáno:
1. Zahájení – starosta ing. Jiří Malec.
2. Určení zapisovatele - Silvestr Pavlíček a ověřovatelů zápisu: Mgr. Andrea Hellmanová a Eva
Pavlíková.
3. Schválení zápisu včetně kontroly usnesení z minulého zasedání. Bez připomínek.
4. Účetní St. Tomková přednesla návrh rozpočtu na rok 2016 jednotlivých kapitol. V příjmech
se jedná o částku 11 096 000 Kč, ve výdajích 12 070 500 Kč. Zůstatek z minulého roku činil
cca 2 088 000 Kč a uhrazené splátky 974 500 Kč.
5. Finanční výhled obce pro období roků 2016 až 2019 v jednotlivých kapitolách příjmů a
výdajů. Materiál předložila účetní St. Tomková.
6. Starosta ing. Jiří Malec přednesl informaci o dalším postupu při zajišťování charitativních a
sociálních služeb v naší obci po 1.4.2016. Bude podepsána nová veřejnoprávní smlouva na tyto
služby poskytované Oblastní Charitou Znojmo tak, aby občané vyžadující tyto služby žádali o
ně prostřednictvím Obce Hluboké Mašůvky, aby tak byl přehled na jaké služby a komu se na
ně přispívá.
7. Odpisový plán majetku ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky, příspěvkové organizace na rok 2016.

8. Darovací smlouva mezi ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky, příspěvkovou organizací a
Rodičovským sdružením při ZŠ Hluboké Mašůvky na částku 67 824 Kč – jako dar účelově
neurčený.
9. Vrácení kauce manželům Kroupovým na překop komunikace. Byla provedena kontrola
tohoto překopu a jeho zapravení, vše je v pořádku. Podmínky Svěřenecké smlouvy jsou
splněny, proto bude kauce prostřednictvím advokátní kanceláře vrácena.
10. Vložení do majetku Obce Hluboké Mašůvky díla „Revitalizace údolní nivy Plenkovického
potoka“ za cenu 4 095 077,93 Kč a opěrné zdi u rybníka v celkové hodnotě 481 202,30 Kč.
11. Vložení do majetku Obce Hluboké Mašůvky díla „Rozšíření veřejného osvětlení v oblasti
Nivy“ v celkové hodnotě 875 138,85 Kč.
12. Vložení do majetku Obce Hluboké Mašůvky „Revitalizace objektu KD a OÚ“ - stavební
úpravy v rámci energetických úspor v celkové hodnotě 2 618 658 Kč.
13. Vložení do majetku Obce Hluboké Mašůvky díla „Místní komunikace Svatoňovec I a
Svatoňovec II“ v hodnotě 1 771 388 Kč.
14. Vyřazení z majetku Obec Hluboké Mašůvky rodinného domu č.p. 30 a přiřazení stavebního
pozemku o výměře 201 m2 po tomto domu dle pokynů Katastrálního úřadu Znojmo na pozemek
p.č. 3418, ostatní plocha. Vyřazená účetní hodnota odstraněné stavby činila 268 352 Kč.
15. Pronájem části pozemku p.č. 299/1 o výměře 32 m2 jako plochu zahrádky k provozování
služeb souvisejících s pohostinstvím Sklípek za cenu 30 Kč/m2 ročně provozovateli Radku
Hlobeňovi, bytem Hluboké Mašůvky. Roční nájemné činí 960 Kč.
16. Nápravná opatření vyplývající z dílčího přezkoumání hospodaření obce 23.11.2015 – podle
přílohy č. 3. Jedná se o nápravu a odstranění nedostatků z tohoto přezkoumání vyplývajících.
17. Pronájem pozemků ve vlastnictví Obce Hluboké Mašůvky: p.č. 3351 – o výměře
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m , ostatní plocha, sportoviště, p.č. 3352 – o výměře 2647 m , ostatní plocha, p.č. 3353 – o
výměře 853 m2, ostatní plocha a pozemek p.č. 3354 – o výměře 921 m2, ostatní plocha. Uvedené
pozemky se pronajímají Tělocvičné jednotě Sokol Hluboké Mašůvky, IČ: 45670919 za
celkovou částku 200 Kč/rok. Ve smlouvě bude výslovně vyznačeno, že na pronajaté pozemky
nemají zakázaný vstup občané a děti Hlubokých Mašůvek za účelem provozování sportu, a to
tak, aby nebránili v činnosti Tělocvičné jednotě Sokol Hluboké Mašůvky.
18. Projednání nákupu potřebné techniky – traktorového kontejnerového nosiče a kontejnerů
na objemný odpad. Zastupitelé provedli na svých poradách výběr z oslovených dodavatelů a
rozhodli pro koupi traktorového nosiče kontejnerů TN CTS 05-32-K za cenu 332 123 Kč včetně
DPH od firmy Charvát CTS a.s., koupi kontejneru s pevnými bočnicemi za cenu 36 239 Kč
včetně DPH a koupi kontejneru s dělenými bočnicemi za cenu 40 474,50 Kč včetně DPH od
firmy CREATIVE SPELL, s.r.o. Dodávky by měly proběhnout v květnu letošního roku.
19. Výkon lesního hospodáře v obecním lese.
Pro tento výkon je třeba schopného a této problematiky velice dobře znalého pracovníka, který
bude dobrým hospodářem v této oblasti, protože stav obecních lesů není na takové úrovni, jak
by měla být. Jedná se o systém kácení, zalesňování a pěstebních činností, na které je pak možno
žádat dotace. Obec vlastní a obhospodařuje cca 21 ha lesa, o který se musí ze zákona řádně
starat. Většinou se jedná o těžko přístupné a těžko obhospodařovatelné lesní pozemky.
Zastupitelstvo rozhodlo o uzavření Smlouvy o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře
(OLH) s ing. Zdeňkem Trojanem.
20. Na základě žádosti o povolení podružného vodoměru na zalévání, které podala skupina
občanů, rozebral pan starosta situaci a zdůraznil, že v současné době řeší i VAS Znojmo, zda a
jak je možné provádět odpočet stočného za spotřebu vody na jiné účely, než za spotřebu vody
v rodinných domech. Touto problematikou se bude obecní zastupitelstvo nadále seznamovat.
Je nutné připravit technické a správní aspekty tohoto požadavku.
Zdejší občané vyzvali zastupitelstvo, aby našlo nějaký způsob řešení. Zastupitelé vzali problém
na vědomí a uložili starostovi, aby předložil návrhy řešení této situace.

21. Zastupitelstvo oznámilo záměr pronájmu obecních pozemků, které dosud podle více smluv
a dodatků užívá Zemědělské družstvo Hluboké Mašůvky. Běží zde výpověď.
ZD Hlub. Mašůvky zaslalo návrh nové pachtovní smlouvy, která nebyla pro obec
akceptovatelná. Proto Obec Hluboké Mašůvky zadala právní kanceláři Lisko a Vala zpracování
nového návrhu pachtovní smlouvy pro eventuálně nového pachtýře, a to s roční výpovědní
lhůtou a možností úprav výše nájmů.
22. Odpisový plán Obce Hluboké Mašůvky na rok 2016.
Byl přednesen a projednán kompletní Účetní odpisový plán včetně transferů po čtvrtletích na
rok 2016. Přednesla účetní St. Tomková.
23. Starosta ing. Jiří Malec informoval o stavu prací a připravovaných akcí, které se provádějí
nebo budou provádět v následujícím období roku, a postup při řešení stanovených úkolů.
K vzneseným dotazům informoval po podaných žádostech na dotace od Jihomoravského kraje,
o stavu projektu na bezbariérovou lávku u Svaté studny, kde již nyní trvá příprava odkoupení
srážky a pozemku od Lesů České republiky. Téměř čtyři měsíce trvá čekání na vyjádření
Ministerstva zemědělství ke kupní smlouvě. Kvůli pomalému vyřizování jsme promeškali již
několik výzev na poskytnutí dotace na vybudování uvedené lávky.
24. Diskuse:
- Fr. Peřinka přednesl stížnost na problém vytékajících splašků z dešťové kanalizace pod jejich
domem a předal starostovi obce písemnou stížnost na tento problém.
Starosta přislíbil zabezpečení nápravy.
- K. Holinsky se dotazoval, kam v jarních měsících skladovat prořezané větve?
Odpověď starosty: Co nelze dát do komunitní kompostárny (polní hnojiště), bude spáleno při
mašůveckém majálesu nebo při akci pálení čarodějnic.
- Připomínka účastníků zasedání ze zástavby Na Nivách k nebezpečným křižovatkám v této
lokalitě a požadavek na řešení podružných vodoměrů na zalévání.
Odpověď starosty: Na nebezpečná místa budou instalována zrcadla.
- Jiří Vystrčil, zastupitel obce, nastínil problematiku dlužníků vůči obci, kteří již v obci nebydlí
a za minulá léta dluží určité finanční částky. Navrhl smazat tento dluh vůči obci a dále navrhl
provést kontrolu veškerých smluv o pronájmu obecních pozemků, některé smlouvy jsou
zastaralé a nemají pro dnešní podobu smysl např. pro nízký nájem apod.
Tuto problematiku řešili zastupitelé již na poradě. Revize nájemních smluv je v plánu na II.
pololetí r. 2016.
- P. Stanislav Váša, farář: Dotaz, jak bude probíhat kácení stromů v některých lokalitách
obecního lesa, zda např. na Kalvárii nedojde k takovému kácení, aby zde zůstala mýtina.
Pan starosta vysvětlil záměr obnovy lesa a ujistil, že se drasticky nedotkne vzhledu Křížové
cesty a poutního areálu. Pan farář bude přizván k jednáním s odborným lesním hospodářem ing.
Zdeňkem Trojanem.
25. Usnesení: Zastupitelstvo schválilo všemi sedmi hlasy přítomných zastupitelů všechny
předkládané zprávy a dokumenty a pověřilo starostu řešením úkolů vyplývajících z jednání.
26. Starosta ing. Jiří Malec poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva ve 20,50
hod. ukončil.
3. zasedání obecního zastupitelstva se konalo 17. května v 19,00 hodin v sále kulturního domu
za účasti 9 členů OZ a 8 hostů. Bylo projednáno:
1. Starosta ing. Jiří Malec zahájil v 19,05 hodin zasedání, přivítal přítomné a seznámil je
s pořadem jednání.
2. Zapisovatelem byl jmenován Bc. Zbyněk Frey, ověřovateli zápisu Martin Joura a Václav
Vrána.
3. Starosta přečetl zápis a provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.

4. Pronájem pozemků Zemědělskému družstvu Hluboké Mašůvky. Starosta představil návrh
nové pachtovní smlouvy. Jedná se o 46,5434 ha půdy, podle aktualizovaných podmínek na
roční nájem 140 549 Kč.
5. Uzavírání manželských svazků v Hlubokých Mašůvkách. Podle novelizace zákona je nově
možno uzavírat manželství i na katastrech obcí bez matriky. Bližší projednání tohoto bodu bylo
navrženo odložit na příští zasedání.
6. Povolení podružných vodoměrů pro účely zalévání a možnosti slevy na stočném. Starosta
shrnul stávající postup, odkázal na probíhající jednání a přislíbil předložit do dalšího zasedání
souhrn podmínek řešících problematiku slevy na stočném pomocí oddělené instalace vody,
která neprojde kanalizací, a podružného měření této vody.
7. Starosta představil smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 1617 a p.č. 2709
v katastrálním území Hluboké Mašůvky, a to „Rozšíření vodovodu v obci Hluboké Mašůvky,
řad A16“ s investorem stavby Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko.
V rámci této akce by mělo dojít k navýšení tlaku vodovodního řadu v lokalitě Za Školou.
8. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení: Místní komunikace – II. etapa, Hluboké
Mašůvky, oblast Nivy, úseky „A“ a „B“.
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s., na
stavbu „Hluboké Mašůvky – CMV: NN příp. rozšíření DS“, kterou je zapotřebí zřídit z důvodu
nového křížení silnice s energetickou soustavou.
10. Výběr firmy a postupu prací pro terénní úpravy a úklid v Hlubokých Mašůvkách pomocí
těžké techniky, a to firmy Jan Stehlík, zemní práce. Pro schválení postupu hlasovalo
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zastupitelů, 1 se zdržel.
11. Účetní St. Tomková přednesla rozpočtové opatření č. 1/2016.
12. Starosta představil příkazní smlouvu s firmou Znojmoinvesta, s.r.o. na zabezpečení
zadávacího a výběrového řízení na akci Místní komunikace – II. etapa, Hluboké Mašůvky,
oblast Nivy, úseky „A“ a „B“ a to za cenu 15 125 Kč vč. DPH.
13. Starosta představil smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci
dotačního programu: Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých
lyžařských trati v Jihomoravském kraji v roce 2016. Jedná se o dotaci ve výši cca 70 000 Kč.
14. Starosta představil plánovanou akci Vybudování dešťové kanalizace Na Nivách pod
úsekem „A“ firmou Stave, s.r.o. za cenu 499 600,53 Kč včetně DPH.
15. Starosta přednesl záměr odkoupit pozemek p.č. 3110 v k.ú. Hluboké Mašůvky od České
republiky zastoupené Státním pozemkovým úřadem. Jedná se asi o 8 000 m2 orné půdy
v lokalitě za zemědělským střediskem. Odsouhlasení záměru k případné koupi obec nijak
nezavazuje.
16. Informace, přednesené starostou, o stavu připravovaných a realizovaných projektů a
postupu řešení uložených úkolů. Zejména: rekultivace Čížovek, mezideponie, mostek za
rybníkem, smlouvy na veřejně prospěšné práce, příprava koupaliště na sezonu, oprava
kulturního domu, bezbariérová lávka u Svaté studny (dosud nejsou nezbytné smlouvy).
17. Diskuse:
- Pavel Novák – situace kolem parkování aut a možnost zřízení parkoviště na přilehlých polích.
- Jiří Vystrčil – požádal starostu o zorganizování bližší informační schůzky na toto téma.
- Ladislav Vaněk – požádal starostu o prošetření možnosti poplatku za zhodnocení pozemků
obcí vybudováním inženýrských sítí.
18. Usnesení: Všechny předložené dokumenty byly schváleny 9 hlasy (kromě bodu č. 10, jak
je výše uvedeno). Starosta byl pověřen uzavřením příslušných smluv, uskutečněním úkolů
vyplývajících ze zápisu tohoto zasedání, zorganizováním informační schůzky v týdnu od 6.
června 2016 se zájemci o měření vody na zalévání podružným vodoměrem a prošetřením
možnosti „poplatku za zhodnocení pozemku obcí“ a jeho aplikací v Hlubokých Mašůvkách.
19. Po schválení usnesení starosta ing. Jiří Malec poděkoval za účast a ve 20,10 hod. zasedání

ukončil.
4. zasedání obecního zastupitelstva se konalo 23. června v 19,00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu za účasti 7 členů ob. zastupitelstva a 7 hostů.
Bylo projednáno:
1. Starosta ing. Jiří Malec zahájil zasedání v 19,00 hodin.
2. Zapisovatelkou jmenoval Mgr. Andreu Hellmanovou, ověřovateli zápisu Jiřího Vystrčila a
Martina Jouru.
3. Seznámení se zápisem a usnesením z minulého zasedání konaného dne 17. května.
4. Starosta seznámil přítomné s výsledkem výběrového řízení na akci „Místní komunikace –
II.etapa, Hluboké Mašůvky, oblast Nivy, úseky A, B“. Celkem bylo vyzváno nebo se přihlásilo
6 firem, z toho se 2 omluvily. Dne 21.6.2016 proběhlo na OÚ otevírání obálek. Výběrového
řízení se zúčastnily firmy: Strabag, a.s., Colas CZ, a.s., Swietelský stavební s.r.o., odštěpný
závod Dopravní stavby Morava a S-A-S STAVBY, spol. s r.o. Jako realizační firmu zastupitelé
vyhodnotili firmu Strabag a.s., Odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno – za cenu
2 262 942 Kč včetně DPH.
5. Pronájem části pozemku p.č. 3106, místní komunikace v délce 760 m podle zákresu, který
bude nedílnou součástí Pachtovní smlouvy se ZD Hluboké Mašůvky, kterou je starosta pověřen
uzavřít s výpovědní lhůtou 1 rok, pachtovným 1 Kč/rok a s povinností ZD Hluboké Mašůvky
udržovat a opravovat svěřený úsek komunikace na vlastní náklady.
6. Starosta seznámil přítomné s možností uzavírání manželství v Hlubokých Mašůvkách podle
zákona 301/2000 Sb. Manželství je možno uzavřít v pátek od 15,00 do 18,00 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu Hluboké Mašůvky. Manželství bude uzavírat starosta nebo
místostarosta za přítomnosti příslušného matrikáře. Uzavření sňatku je zapotřebí nahlásit
nejméně 30 dní před plánovaným termínem sňatku.
7. Starosta seznámil přítomné s možností slevy na stočném podle podmínek v Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o odvádění odpadních vod s Obcí Hluboké Mašůvky.
Na příštím zasedání obecního zastupitelstva je zapotřebí zkontrolovat a odsouhlasit opravu
formálních chyb v hlavičce Všeobecných podmínek dodávky pitné vody a odvádění odpadních
vod Obce Hluboké Mašůvky, na které upozornil MVDr. Dalibor Boháč. Textová a obsahová
část Všeobecných podmínek je bez připomínek a v pořádku.
Schváleno 6 hlasy, 1 se zdržel.
8. Darovací smlouva mezi ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky a Rodičovským sdružením při ZŠ
a MŠ Hluboké Mašůvky ze dne 10.5.2016 na částku 78 178,80 Kč.
9. Účetní St. Tomková přednesla návrh Rozpočtového opatření č. 2/2016.
10. Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o poskytnutí dotace 100 000 Kč z rozpočtu
Jihomoravského kraje na opravu požární zbrojnice v Hlubokých Mašůvkách.
11. Projednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí na zateplení budovy školy.
12. Účetní St. Tomková přečetla Účetní uzávěrku obce za rok 2015.
13. Dále seznámila přítomné s Nápravnými opatřeními vyplývajícími z auditu hospodaření
obce za rok 2015.
14. V dalším bodě jednání představila Závěrečný účet obce za rok 2015 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 a projednání závěrečného účtu s přijetím
nápravných opatření.
15. Závěrečný účet Vodovodů a kanalizací Znojemska za rok 2015 – vzat na vědomí.
16. Účetní uzávěrka ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo obce
určuje, že částka 50 000 Kč z navýšeného závazného ukazatele pro rok 2015 je určena na
pokrytí ztráty hospodaření z minulých let.
17. Rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky, příspěvkové organizace.

18. Projednání a schválení Závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Jevišovicka za rok
2015, kdy ke dni 31.12.2015 Obec Hluboké Mašůvky z tohoto svazku vystoupila, neboť to
obci nic nepřinášelo.
19. Projednání záměru s výsledkem neschválení prodeje objektu moštárny v Hlubokých
Mašůvkách, p.č. 333 o výměře 34 m2.
Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0.
20. Informace starosty o stavu jednotlivých připravovaných a realizovaných projektů a postupu
řešení uložených úkolů:
- vybudování mostku za dolní zastávkou
- vyčištění prostoru za koupalištěm
- oprava cesty směrem na Chmelinky
- čištění prostoru Na Nivách (travnatý porost, herní prvky pro děti)
- cesta pod Prundrákem za lávkou a oprava lávky
- oprava cesty na Plenkovickém kopci od domu p. Joury Na Nivách směrem ke křížku
- vybudování parčíku u býv. č.p. 30 (kamenné zídky, výsadba rostlin, lavičky)
- lávka u Drozdových ke Svaté studni (akce se odkládá, dosud nepřišlo vyrozumění
z Ministerstva zemědělství)
- probíhá jednání s ing. Trojanem o dotacích na výsadbu nových stromů (v současné době
probíhá značení stromů napadlých kůrovcem)
- zhodnocení pozemků Na Nivách (zastupitelé zatím toto zhodnocení odmítli, jednání bude
pokračovat)
21. Diskuze:
- Jiří Vystrčil: je nutné zjistit situaci s vlastnictvím devíti poklon (kapliček) při silnici
z Hlubokých Mašůvek do Přímětic
- Dominik Holinsky: dotaz, kdy proběhne svoz trávy
- Na požádání občanů bylo s p. Dominikem Holinskym řešeno oplocení cesty na Plenkovickém
kopci. Jelikož cesta není na Katastrálním úřadu vedena jako cesta, je uměle vytvořena občany,
kteří se potřebovali dostat na pole, pronajatém p. Holinskym včetně cesty, která je součástí
polí. Proto není ochoten tuto cestu uvolnit.
- Růžena Krulová: dotaz, proč nemá obec více lidí na veřejně prospěšné práce.
22. Usnesení: Všechny předkládané dokumenty byly schváleny 7 hlasy (kromě bodů, kde je
uvedeno schválení 6 hlasy) členů obecního zastupitelstva.
23. Po schválení usnesení poděkoval starost ing. Jiří Malec za účast a ve 20,40 hod. zasedání
ukončil.
5. zasedání zastupitelstva se konalo 16. srpna v 19,00 hodin v sále kulturního domu za účasti
6 členů zastupitelstva a 1 občana.
Bylo projednáno:
1. Starosta ing. Jiří Malec zahájil zasedání, přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno, je přítomno 6 z 9 členů zastupitelstva, takže jednání je usnášení schopné.
2. Zapisovatelem jmenoval Silvestra Pavlíčka a ověřovateli zápisu Mgr. Andreu Hellmanovou
a Martina Jouru.
3. Byl schválen zápis a kontrola usnesení z minulého zasedání dne 23.6.2016.
4. Pronájem obecních pozemků p.č. 3323, p.č. 3324, p.č. 3274 a 3278 Zemědělskému družstvu
Hluboké Mašůvky. Jedná se remízky, o které se bude v souladu s požadavky na životní
prostředí Zemědělské družstvo starat, udržovat je jako neobdělanou půdu s křovinami a
porostem tak, aby ZD Hluboké Mašůvky mohlo čerpat dotace na jejich údržbu a podporovat
prostředí pro různé živočichy.
Pachtovní smlouva za cenu 2000 Kč/ha a rok, což je v přepočtu za propachtovanou plochu
0,6204 ha celkem 1 241 Kč/rok. Výpovědní lhůta ve smlouvě je 12 měsíců.

5. Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Hluboké Mašůvky – dotace z rozpočtu Obce Hluboké
Mašůvky ve výši 300 000 Kč na stavební úpravy kabin na místním fotbalovém hřišti jako
dofinancování záměru k poskytnuté dotaci od Jihomoravského kraje, kterou získala TJ Sokol
Hluboké Mašůvky.
6. Příkazní smlouva na technický dozor investora s ing. Milanem Herzigem na akci Místní
komunikace Nivy trasy „A“ a „B“. Technický dozor bude proveden za celkovou cenu 27 770
Kč včetně DPH.
7. Statická oprava věžičky na budově školy. Provede firma Filko p. Filipského za cenu 131 527
Kč. Při předběžné obhlídce staveniště byl zjištěn nesoulad výkresové části statického posudku
a skutečnosti stavby. Proto členové OZ vyzvali starostu znovu prověřit statický posudek
s autorem ing. Čeledou a s majitelem realizační firmy p. Filipským, aby práce byly zahájeny
až po definitivním rozhodnutí o postupu, ale přitom nedošlo ke zbytečnému zdržení realizace.
Zastupitelé vzali na vědomí, že se skutečné náklady na realizaci povýší.
8. Smlouva o smlouvě budoucí „Přípojka nízkého napětí pro rodinný dům v lokalitě Za
Školou“ s firmou E.ON Distribuce a.s.
9. Oprava hasičské zbrojnice. Opravu podkroví provede firma Zednictví Pavel Kamarád za
celkovou cenu 65 000 Kč, opravu fasády firma Lukáš Čeloud Zednictví za cenu 135 000 Kč.
Práce budou provedeny do slavnosti žehnání hasičského praporu, nejpozději do 7.9.2016.
Záruka na obě díla je 60 měsíců.
10. Byla projednána souhlasná stanoviska k opravám kamenobetonové výdlažby
Plenkovického potoka v lokalitě u koupaliště, kde investorem jsou Lesy ČR, s.p. Starosta
vysvětlil, o jaké práce se jedná a doporučil jejich schválení.
11. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti ve věci komise pro projednávání
přestupků. Dosud je platná smlouva s městem Jevišovice, jehož představitelé požadují, aby
byla změněna doba platnosti smlouvy, čímž by vlastně došlo k její výpovědi ze strany naší
obce. O řešení této situace bylo požádáno město Znojmo, které z rozhodnutí rady města nechce
s námi tuto veřejnoprávní smlouvu uzavřít. Zastupitelé uložili starostovi obce nadále jednat
v souladu s právními předpisy a neschválit ukončení veřejnoprávní smlouvy s městem
Jevišovice do doby, než bude nalezeno jiné řešení.
12. Žádost Sboru dobrovolných hasičů Hluboké Mašůvky ze dne 18.7.2016 o poskytnutí
finanční dotace na opravu historického hasičského praporu. Na provedenou opravu poskytl
Jihomoravský kraj dotaci 50 000 Kč, Nadace pro podpor hasičského hnutí v ČR 4 000 Kč,
starosta Znojma a poslanec Vl. Gabrhel 3 500 Kč a zbytek ve výši 10 260 Kč dofinancuje Obec
Hluboké Mašůvky.
Na tuto částku o poskytnutí finanční dotace byla uzavřena veřejnoprávní smlouva s SDH
Hluboké Mašůvky.
13. Záměr prodeje části parcely 1502/15 v katastrálním území Hluboké Mašůvky. Bude
vyvěšeno na úřední desce a na internetové úřední desce obce.
14. Projednání záměru prodeje části parcely 2742/1 v kat. území Hluboké Mašůvky. Jedná se
o část pozemku na Mariánském náměstí, která je součástí veřejného prostranství poutního
místa, proto starosta podal návrh tento záměr neuskutečnit a ani dále nezveřejňovat. Bylo
podáno několik připomínek, mimo jiné také záměr uskutečnit s některými podmínkami, např.
že se na pozemku nebudou stavět přístřešky apod.
Bylo hlasováno o neschválení záměru prodeje části zmiňovaného pozemku, pro neschválení
hlasovali 4 zastupitelé, 1 hlas proti neschválení, 1 se zdržel hlasování.
15. Záměr prodeje části parcely 2742/55 kat. území Hluboké Mašůvky, ostatní plocha.
16. Smlouva o poskytování služeb při svozu odpadu č. 150104 a Smlouva o bezplatné zápůjčce
nádob na tříděný odpad s firmou Jan Klíčník, svoz TDO – autodoprava.
17. Zpráva starosty o prováděných a realizovaných akcích za uplynulé období a nástin akcí na
další období. Starosta upozornil na udržovací práce a břehovou výsadbu stromků na vodním

toku levého břehu Plenkovického potoka v km 0,70 v kat. území Hlub. Mašůvky, kterou
provedou Lesy ČR jako investor. Tím vysadí část uvažovaných biokoridorů.
18. Diskuze. Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.
19. Usnesení. Starosta ing. Jiří Malec přednesl návrh usnesení, které bylo ve všech bodech
schváleno 6 hlasy (mimo bodu č. 14, který byl schválen 4 hlasy).
20. Starosta poděkoval za účast na dnešním zasedání, které ve 20,25 hod. ukončil.
Na 6. zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo 31. října v 18,00 hodin v sále kulturního
domu za účasti 7 členů obecného zastupitelstva a 7 občanů, bylo projednáno:
1. Starosta ing. Jiří Malec přivítal členy obecního zastupitelstva a přítomné hosty a v 18.00
hodin zahájil zasedání obecního zastupitelstva.
2. Zapisovatelem jmenoval Silvestra Pavlíčka, ověřovateli zápisu Ladislava Vaňka a MVDr.
Dalibora Boháče.
3. Zastupitelé schválili zápis a kontrolu usnesení z minulého zasedání s následující
připomínkou: Na zasedání zastupitelstva obce dne 16.8.2016 bylo hlasováno pro neschválení
záměru prodeje parcely 2742/1 k.ú. Hluboké Mašůvky. Došlo k omylu, neboť při hlasování
musí být pro schválení nadpoloviční většina všech zastupitelů. Na uvedeném zasedání bylo
hlasováno pro 4, prosti 1, zdržel se 1. Tudíž neschválení tohoto záměru musí být znovu
projednáno na dnešním zasedání, pokud má být rozhodnuto část veřejného prostranství
neprodávat. Takže bod v usnesení ze zasedání dne 16.8.2016 týkající se neschválení prodeje
uvedené parcely je neplatný.
4. Rozpočtové opatření č. 4/2016 v příjmové a výdajové složky rozpočtu v částce
126 300
Kč, rozpočtové opatření č. 5/2016 v částce 32 200 Kč.
5. Smlouva o poskytnutí dotace na vybavení knihovny nábytkem a regály z Programu rozvoje
venkova JMK pro rok 2016.
6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – místní komunikace 2. etapa oblast Nivy. Došlo k navýšení
víceprací nad rámec smlouvy za provedené práce ve výši 100 880 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.
7. Darovací smlouva Filko ve výši 20 000 Kč pro Základní a Mateřskou školu Hluboké
Mašůvky. Obec, ZŠ a MŠ sponzorský dar přijaly.
8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – přípojka nízkého napětí pro
rodinný dům č.p. 185 s firmou E.ON distribuce a.s. Výše břemen standardní.
9. Návrh na zařazení do majetku obce Revitalizace objektu Základní a Mateřské školy Hluboké
Mašůvky – stavební úpravy v rámci energetických úspor za cenu 3 045 580 Kč.
10. Záměr prodeje části obecní parcely č. 513/22 před domem č.p. 153.
11. Prodej části parcely č. 1502/15 k.ú. Hluboké Mašůvky za cenu 350 Kč/m2. Záměr prodeje
byl schválen na minulém zasedání OZ a vyvěšen následně na Úřední desku i web po dobu
nejméně 15 dní před dnešním zasedání.
Připomínka p. Vaňka – zda je tato parcela v zastavovacím plánu obce.
Odpověď: Ano, parcela je podle platného Územního plánu určena k zástavbě.
12. Prodej části parcely 2742/55 k.ú. Hluboké Mašůvky za cenu 350 Kč/ m2. Záměr prodeje
byl schválen na minulém zasedání OZ a vyvěšen na úřední desku a web po dobu nejméně 15
dní před dnešním zasedáním.
13. Příkazní smlouva RPA Dotace s.r.o. – jedná se o vypracování požadavku na úpravy
místních komunikací v obci a pro poskytnutí dotace na tento záměr oprav.
14. Záměr prodeje části parcely 2752/1 k.ú. Hluboké Mašůvky. Jedná se o parcelu na
Mariánském náměstí, součást veřejného prostranství, což zvláště zdůraznil starosta obce a
podal návrh tento záměr neuskutečnit a pozemek neprodat.
Bylo vzneseno několik připomínek: záměr uskutečnit s některými výjimkami, podmínkami
apod.

Hlasování: záměr neuskutečnit – pro 5, proti 2, zdržel se 0.
15. Starosta podal informace o stavu jednotlivých připravovaných a realizovaných projektů a
o postupu při řešení uložených úkolů. Seznámil přítomné s pracemi probíhajícími v obci a s
přípravami na nastávající zimní období.
16. Diskuse:
- Připomínky: Některé nesvítící body v obci a na hřbitově, zanesená kanalizace u Lázeňského
hostince.
- Dotaz: Kdy se bude provádět zasíťování pozemků v další části Na Nivách?
Odpověď: Je zpracován plán investičních akcí na léta 2016 -2020, v dané lokalitě by mělo
být realizováno v r. 2019. V letech 2016 – 2019 se budou provádět opravy místních
komunikací ve staré části obce podle finančních prostředků a dotací na tyto akce.
- Připomínka: Nefunkční topení ve školní budově, zda nebyly porušeny hygienické normy, již
bylo chladno.
Odpověď: Žádné normy z hlediska topení nebyly nedodrženy. Je prováděna kontrola
elektroinstalace a instalování přepěťové ochrany rozvodu regulace v kotelně. Ve škole bylo
uděleno ředitelské volno, neboť v uvedenou dobu onemocněla i kuchařka školní jídelny.
- Dotaz: Bude se pokračovat na bezbariérovém přístupu k Lurdské jeskyni?
Odpověď: S výstavbou se počítá, zdržení bylo na straně Lesů ČR a Ministerstva zemědělství
při prodeji jejich pozemků v tomto projektu.
Na vznesené dotazy a připomínky odpověděl starosta ing. Jiří Malec.
17. Starosta přednesl návrh na usnesení. Všechny předložené dokumenty a zprávy byly
schváleny 7 hlasy členů obecního zastupitelstva (kromě bodů č. 6 a č. 14, kde je výsledek
hlasování uveden samostatně).
18. Starosta poděkoval za účast a zasedání v 19,10 hod. ukončil.
7. zasedání obecního zastupitelstva se konalo 13. prosince v 18,00 hodin v sále kulturního
domu za účasti 7 členů OZ a 5 občanů. Bylo projednáno:
1. Starosta ing. Jiří Malec přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno,
přítomen je nadpoloviční počet členů obecního zastupitelstva, proto je zasedání usnášení
schopné. Zapisovatelem jmenoval Silvestra Pavlíčka, ověřovateli zápisu Evu Pavlíkovou a
Martina Jouru.
2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z předešlého zasedání obecního zastupitelstva.
Schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
3. Rozpočtové opatření č. 6/2016 – změna v příjmech a výdajích v částce 14 100 Kč a
rozpočtové opatření č. 7/2016 v částce 361 800 Kč.
4. Oprava místních komunikací v lokalitě Brunnerův kopec v roce 2017. Starosta přednesl
nástin postupu prací, zdůraznil, že na část je podána žádost o dotace na tyto opravy a dále
informoval, že na dofinancování akce bude nutno uvolnit prostředky z obecního rozpočtu i
v případě získané dotace.
5. Prodej pozemku p.č. 513/79 před rodinným domem č.p. 153. Záměr prodeje byl schválen na
minulém zasedání, nyní se jedná o realizaci prodeje o výměře 140 m2 za částku 35 Kč/ m2.
6. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti ve věci Komise pro projednávání
přestupků na úseku občanského soužití, majetku a veřejného pořádku. Podle sdělení starosty
je výkon zajištěn do 30.6.2017 a bude jej z pověření Jihomoravského kraje zajišťovat Městský
úřad Znojmo. Pak bude záležitost znovu předmětem jednání. Informaci doplnil zastupitel Jiří
Vystrčil.
7. Systém ASEKOL, a.s. (tříděný odpad elektrospotřebičů) skončí v roce 2019. Firma žádá o
navrácení sběrného domku v hodnotě 70 000 Kč nebo jej nabízí k odprodeji. Obec bude jednat
o dalším postupu, případně zjišťovat možnosti zajištění těchto činností v dalším období.
8. Zrušení předkupního práva na pozemek p.č. 1622/4 a st. 431 pod rod. domem č.p. 295. Byly

splněny všechny smluvní podmínky, proto bude vydáno potvrzení o zániku věcného břemene
předkupního práva a návrh na vklad do katastru.
9. Řešení úhrady fa č. 87107 obcí Hluboké Mašůvky na částku 24 182 Kč. Obec Hluboké
Mašůvky a Jaromír Frič, Hluboké Mašůvky, se dohodli na základě Dohody o výstavbě
inženýrských sítí z 24.1.2008 a Návrhu úhrady faktury č. 87107 ze strany p. Jaromíra Friče, že
tento uhradí částku 10 091 Kč, a to do 31.12.2016, čímž fakticky zaplatí s předchozí platbou
2 000 Kč 50% fakturované částky. Zbytek fakturované částky t.j. 12 091 Kč bude považován
za vypořádání podle čl. IV. Dohody o výstavbě inženýrských sítí ze dne 24.1.2008. Obě strany
tímto považují situaci za vyřešenou a nemají další nároky.
10. Úhrada příspěvku na zabezpečení akce pro Sbor dobrovolných hasičů Hluboké Mašůvky
na základě žádosti ze dne 23.11.2016 ve výši 20 878 Kč.
11. Žádost o odkup obecních pozemků p.č. 2715/1 a p.č. 2718 Lesy ČR. Jedná se o lesní cesty
na pozemcích obce. Přednesen návrh, aby tyto pozemky nebyly prodány, protože se jedná o
cesty a v případě prodeje by mohl nastat problém s přístupností na tyto cesty. Argument, že
Lesy ČR nemohou investovat do cizích cest je nesmyslný, protože firmy i Lesy ČR v případě
poškození cest činnostmi v lese jsou povinny opravit a uvést do původního stavu.
Hlasování o neprodání těchto pozemků.
12. Poskytnutí finančního příspěvku obce ve výši 24 133,74 Kč do rozpočtu města Znojma za
rok 2017 na terénní sociální služby. Služby zajišťujeme jednotlivými poskytovateli, proto
podán návrh neposkytovat tento příspěvek.
13. Inventarizace majetku obce. Jmenována inventarizační komise: předseda Jiří Vystrčil,
členové: Jiří Tondl, Ladislav Vaněk, Libor Oliva, Josef Kamarád.
14. Odměny členů obecního zastupitelstva a členů výborů a komisí od 1.1.2017. Starosta
přednesl návrh s tím, že toto navýšení upravuje Příloha č. 1 Nařízení vlády 37/2003 ve znění
pozdějších úprav. Navýšení nenaruší obecní rozpočet.
Zastupitelstvo obce Hluboké Mašůvky stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši:
Místostarosta č. 1
6 000 Kč
Místostarosta č. 2
6 000 Kč
Předseda finančního výboru
1 000 Kč
Předseda kontrolního výboru
1 000 Kč
Zastupitel – člen výboru
800 Kč
Zastupitel
511 Kč
Odměna bude poskytována ode dne 1.1.2017 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Souběh funkcí se nezohledňuje, odměny jsou pevné.
15. Cena lipového dříví, tyčoviny z prořezávek při prodeji zájemcům stanovena na 400 Kč za
ložený metr.
16. Záměr pronájmu obecních pozemků p.č. 2088/2 a 2088/3, na nichž k 31.12.2016 končí
smlouva o pronájmu. Byl vyvěšen záměr pronajímat pozemky nadále, na příštím zasedání
bude jednáno o novém nájemci.
17. Rozpočtové provizorium na rok 2017 – pravidla byla stanovena ve výši 1/12 skutečného
rozpočtu za předchozí rok měsíčně a dále dle možnosti úhrady závazků.
18. Starosta ing. Jiří Malec seznámil přítomné se stavem prací a plněním úkolů v nastávajícím
období a zdůraznil, že je potřeba neustále osvětou mezi občany připomínat, aby nevhazovali
netkané textilie do odpadních vod, protože činí značné problémy v čerpacích stanicích. Obec
bude muset uvažovat o modernizaci čistírny odpadních vod.
Dokončuje se úprava vybavení v Obecní knihovně.
19. Diskuse:
- Dotaz – jak bude nadále provozováno místní koupaliště.

Odpověď: Situace bude projednána na jaře příštího roku, až budou známy podmínky kolem
elektronické evidence tržeb a vyhodnocena ekonomika provozu, zejména s ohledem na nutné
investice do oprav filtrace, povrchu apod.
- Připomínka – nesvítí veřejné osvětlení v obci směrem na Bojanovice.
Odpověď – bude opraveno co nejrychleji, nejpozději do 16.12.2016.
20. Starosta přednesl návrh usnesení, všechny předložené zprávy a dokumenty byly schváleny
7 hlasy, kromě bodu č. 2 (schváleno 6 hlasy).
21. Starosta provedl závěr jednání zastupitelstva, poděkoval za účast a v 19,30 hod. zasedání
ukončil.
3. Přehled účasti členů obecního zastupitelstva na zasedáních:
26.1. 29.3. 17.5. 23.6. 16.8. 31.10. 13.12.
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4. Úkoly roku 2016:
Mašůvecký zpravodaj:
V roce 2016 bylo vydáno celkem osm čísel Mašůveckého zpravodaje, a to: 1. Zimní
s přílohou, 2. Velikonoční, 3. Květnový, 4. Červnový, 5. Prázdninový, 6. Zářijový,
7.
Říjnový - listopadový, 8. Zimní.
Obsahem bylo vždy úvodní slovo, jubilea občanů, z činnosti školy, sportovní dění
v obci, historické okénko, informace o různých akcích a pozvánky (kulturní akce, zasedání
obecního zastupitelstva, svoz odpadů atd.). Za zpracování zodpovídal Bc. Zbyněk Frey,
korektury prováděl Zdeněk Adámek, tisk v celkovém nákladu 350 kusů a roznášku do
domácností zajišťovali pracovníci obce.
Údržba chodníků, místních komunikací, parčíků a travnatých ploch
Pro zimní údržbu má obec k dispozici jeden traktor, dvě sněžné radlice – jednu se
železným a jednu s gumovým břitem, zametací kartáč za traktor, dvě posypová rozmetadla na
inertní materiál (písek, štěrk), zametací samochodný stroj, 23 nádob na suchý posypový
materiál a dostatečnou zásobu posypového materiálu. To vše na údržbu 9,080 km místních
komunikací a cest a 2,690 km chodníků, kterou zabezpečují tři techničtí zaměstnanci obce a
proměnlivý počet pracovníků na veřejně prospěšných pracích.

Podle potřeby zaměstnanci obce a pracovníci na veřejně prospěšných pracích zajišťovali
pravidelně sečení trávy u koupaliště, na bývalé mlýnské zahradě, na Mariánském náměstí,
v parčíku u hasičské zbrojnice, kolem chodníků a vozovek po celé obci. Pro tuto činnost má
obec k dispozici: malotraktor, 2 pojezdové sekačky, 2 křovinořezy, fukar, sběrací vůz.
Pravidelně bylo prováděno hrabání trávníků, zametání a úklid chodníků.
V letošním roce byl zakoupen traktorový nosič kontejnerů za 332 123 Kč, kontejner s
pevnými bočnicemi za 36 239 Kč a kontejner s dělenými bočnicemi za 40 474 Kč.
Likvidace polomů a těžba dříví
V lednu zahájili pracovníci obce likvidaci a odklízení polomů po námrazách v oblasti
Plenkovického potoka za koupalištěm směrem k samotě Kulhánkův mlýn. V dalších měsících
pokáceli a vyčistili svah v okolí rybníka nad koupalištěm a prováděli probírkou těžbu
poschlých stromů na Plenkovickém kopci.
Úprava Šutrárny
Spolu s úklidem a údržbou cyklotras a okolím naší obce byla vyčištěna Šutrárna a tamní
jezírka, kde vznikl biotop, který bude v příštích letech dále upraven.
Cesta v Čížovkách byla upravena recyklátem.
Úklid hřbitova
Zaměstnanci obce prováděli během roku podle potřeby sečení trávy a úklid prostoru
mezi hroby.
Údržba koupaliště
Dno koupaliště bylo vystěrkováno a celý bazén byl natřen. Byla zde instalována solární
sprcha.
Úprava prostranství u č.p. 30
V loňském roce byla dokončena demolice domu č.p. 30 a postavena opěrná zeď směrem
k sousední budově č.p. 93. V letošním roce byly provedeny omítky a zastřešení zdiva a
prostranství po demolici budovy č.p. 30 bylo urovnáno.
Čistírna odpadních vod
V jarních měsících byla odkalena a kompletně vyčištěna čistírna odpadních vod a
přiváděcí potrubí. Vysušené kaly byly za pomoci odborné firmy odvezeny na speciální skládku.
Problémem je, že se do kalů dostávají netkané textilie, které ucpávají potrubí, zanášejí čerpadla
a armatury a poškozují i technologii firem, které obci pomáhají se sušením a likvidací kalů. Na
tyto problémy byli upozorněni občané v obecním zpravodaji a vyzváni, aby netkané textilie
neházeli do kanalizace, ale dávali do popelnic na tuhý domácí odpad.
V letošním roce byly průtoky čistírnou odpadních vod následující:
Měsíc:
Celkem:
Denní průměr:
Leden
2 257,2 m3 72,81 m3
Únor
2 379,6 m3 82,06 m3
Březen
2 381,6 m3 76,82 m3
Duben
3 245,8 m3 108,19 m3
Květen
3 000,2 m3 96,78 m3
Červen
2 726,1 m3 90,87 m3
Červenec
3 167,8 m3 102,18 m3
Srpen
2 871,3 m3 92,62 m3
Září
2 417,4 m3 80,58 m3

Říjen
3 184,2 m3
Listopad
2 359,5 m3
Prosinec
2 355,1 m3
Celkem za rok 2016
32 325,8 m3
Z toho: srážkové odhadem 3 245 m3
splaškové
29 080,8 m3

102,07 m3
78,65 m3
75,97 m3
88,3 m3
79,5 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
r. 2016

30 107,3 m³
32 325,8 m3

82,29 m³
88,3 m3

Oprava budovy hasičské zbrojnice
V letošním roce dále pokračovaly práce na opravách budovy hasičské zbrojnice.
V
podkroví bylo vybouráno zdivo, ohraničující místnost, která v minulosti sloužila jako sklad
různých dokumentů a v dobách, kdy byly konány tzv. „žňové hlídky“ , sloužila jako útočiště
při deštivém počasí.
Na vysvětlenou pro mladší generaci: Aby se zamezilo vzniku požáru v době žní, jmenoval
MNV po tu dobu pro každý den jednu dvojici mužů pro hlídku do půlnoci, druhou dvojici od
půlnoci do rána. Hlídka měla za úkol procházet obcí a sledovat okolí, při zjištění požáru učinit
odpovídající opatření k vyhlášení požárního poplachu. Účast na hlídce byla povinná pro muže
starší 18 let.
V minulém roce byla provedena rekonstrukce střechy – podle potřeby vyměněny krovy a
laťování, odstraněna eternitová krytina a položena nová. Práce provedla firma FILKO, s.r.o.
Radkovice s celkovým nákladem 293 600 Kč (uhrazeno dotací Jihomoravského kraje ve výši
200 000 Kč a z rozpočtu obce částkou 93 600 Kč).
Po odstranění zdiva byl celý půdní prostor vyklizen a upraven. Provedla firma Pavel Kamarád,
finanční náklad činil 65 000 Kč.
Fasáda celé budovy byla opravena a opatřena moderně laděným nátěrem. Práce byla zadána
firmě Lukáš Čeloud - zednictví, náklady činily 135 000 Kč.
Rekonstrukce fotbalových kabin
Protože stav provozní budovy u sportovního hřiště z r. 1974 již neodpovídal současným
požadavkům, bylo potřeba provést výstavbu nové budovy. Na akci získala TJ dotaci od
Jihomoravského kraje ve výši 200 000 Kč a od Obce Hluboké Mašůvky 300 000 Kč.
Podrobně uvedeno v kapitole: IV. Výstavba.
Oprava věžičky na budově školy
Firma Filko p. Filipského provedla statickou opravu věžičky za cenu 131 527 Kč.
Obecní knihovna

V závěru roku byla zahájena úprava Obecní knihovny, umístěné ve školní budově.
Místnost byla vymalována, položena nová podlaha a pořízeny nové stojany na knihy a nábytek.
Na akci získala obec dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 44 000 Kč.
Úpravy v kulturním domě
Byly dokončeny keramické obklady na zadním schodišti v kulturním domě. V sále byly
pořízeny dřevěné obklady stěn, práci provedl Jiří Tondl – truhlářství, řezbářství na cenu
150 000 Kč.
Oprava „rudlické“ silnice
Tato komunikace vedoucí od obce směrem ke středisku Zemědělského družstva nebyla
již řadu let opravována. Podle rozhodnutí obecního zastupitelstva byla uzavřena pachtovní
smlouva se ZD Hluboké Mašůvky, které provedlo vlastními náklady opravu této komunikace
položením asfaltového povrchu.
Vybudování dešťové kanalizace
V lokalitě Na Nivách vybudovala pod úsekem „A“ firma Stave, s.r.o. dešťovou
kanalizaci za cenu 499 600 Kč včetně DPH.
Komunikace na Nivách
Stavbu komunikace v lokalitě Na Nivách provedla na základě výběrového řízení firma
Strabag a.s., Odštěpný závod Brno – za cenu 2 363 825,60 Kč včetně DPH.
Nakládání s odpady:
Směsný komunální odpad ukládají občané do vlastních nádob (popelnic), které
pravidelně každou druhou středu odváží firma Klíčník Tasovice. Občané platí ročně
jednorázový poplatek 500 Kč za osobu přihlášenou k pobytu, chalupáři platí ročně 500 Kč za
dům (bez ohledu na počet osob a dobu pobytu v obci).
V jarním a podzimním období zajišťuje obec dvakrát svoz zeleného odpadu.
Zelený odpad mohou občané během roku odvážet na skládku za zemědělským střediskem.
Stavební odpad odvážejí občané na skládku Sběrného dvora v Příměticích.
Během roku se mohou odpady přivážet zdarma do Sběrného dvora v Příměticích. Přesto někteří
nesvědomití občané odkládají starý nábytek, pneumatiky, neskladné plasty a dokonce i
chemikálie k čistírně odpadních vod před koupalištěm a tím způsobují obci zbytečné finanční
náklady.
Na dni 21. až 23. března vyhlásila obec jarní sběr velkoobjemového odpadu, který občané mohli
uložit před své rodinné domy, odkud byl odvezen. Jednalo se o koberce, linolea, hračky, kola,
pneumatiky, plastové předměty, elektrospotřebiče, počítače, nábytek apod.
V obci je zřízeno šest stanovišť na tříděný odpad:
Na Nivách – sklo barevné i bílé, papír, plast i tetrapaky, kovové obaly.
U prodejny Jednoty – plasty, sklo barevné i bílé, kovové obaly
U hasičské zbrojnice – plasty, sklo, papír
U školy – plasty
Brunnerův kopec – plasty, papír, sklo, kovové obaly
Svatoňovec – plasty, papír, sklo, kovové obaly
Skladový objekt u koupaliště – elektroodpad, lednice, televizory, počítače, elektronika
Kontejner firmy Revenge – veškerý textil

Vestibul kulturního domu – drobný elektroodpad - baterie, monočlánky, žárovky, zářivky,
tonery apod.
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, v r. 2015 – 337 tun (včetně stavebního odpadu), v r. 2016 – 355 tun.
Odpad činil:
Stavební odpad

170,904 t

Směsný komunální odpad

142,210 t

Velkoobjemový odpad

17,620 t

Skleněné odpady

9,613 t

Papírové a lepenkové odpady

4,410 t

Plastové obaly

1,118 t
4,177 t

Železo
4,462 t
Celkem………………...……………..354,514t

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

Na poplatcích od občanů, chalupářů a podnikatelů získala obec 440 720 Kč, za prodej železného
šrotu 10 570 Kč, za tříděný odpad 69 323 Kč. Celkem 520 613 Kč.
Naopak výdaje činily: za odvoz směsného odpadu 432 374 Kč, za tříděný odpad 107 073 Kč,
za objemný odpad 24 205 Kč, za odvoz bioodpadu 2 178 Kč a za odpad uložený na sběrný dvůr
v
Příměticích 66 583 Kč a za stavební odpad 78 927 Kč. Celkové výdaje obce za nakládání s odpady činily
711 340 Kč.
5. 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
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

6. ROZPOČET OBCE NA ROK 2016
PŘÍJMY
Rozpočet:
Skutečnost
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.......................1 710 000
1 882 245
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výd. činnosti......... 115 000
90 098
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů........................... 210 000
211 213
Daň z příjmu právnických osob..................................................1 950 000
2 182 322
Daň z příjmu právnických osob za obce..................................... 200 000
296 970
Daň z přidané hodnoty................................................................3 70 000
4 054 542
Odvody za odnětí půdy zem. půdnímu fondu.............................
0
11 573
Poplatek za provoz systému hracích př. ..................................... 424 500
440 720
Poplatek ze psů............................................................................ 39 600
43 050
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt................................ 15 000
7 540
Poplatek za užívání veřejného prostranství................................. 20 000
15 320
Poplatek z ubytovací kapacity....................................................
6 000
5 124
Odvod z loterií a podobných her................................................
33 000
40 927
Odvod z výherních hracích přístrojů………………………….. 106 000
95 338
Správní poplatky......................................................................... 20 000
11 880
Daň z nemovitostí....................................................................... 575 000
601 672
Neinv. transfery z všeob. pokl. správy státního rozpočtu..........
0
22 000
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu....................... 147 600
147 600
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu................. 224 000
419 589

Neinvestiční přijaté transfery od krajů........................................
0
Příjmy z pronájmu pozemků....................................................... 87 700
Sankční platby přijaté od jiných subjektů...................................
0
Příjmy z prodeje pozemků.......................................................... 15 000
Pěstební činnost ........................................................................ 100 000
Sběr a zpracování druhotných surovin .....................................
3 000
Pitná voda..................................................................................
0
Odvádění a čištění odpadních vod............................................ 1 010 100
Kultura......................................................................................
1 000
Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostředků....
6 000
Tělovýchovná činnost – příjmy z poskytování služeb.............
70 000
Tělovýchovná činnost – příjmy z prodeje zboží......................
200 000
Veřejné osvětlení......................................................................
2 000
Pohřebnictví.............................................................................
5 400
Výstavba a údržba inž. sítí......................................................
Komunální služby a územní rozvoj........................................
50 000
Sběr a svoz komunálních odpadů............................................
3 300
Využívání a zneškodňování odpadů........................................
50 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň........................................
2 000
Požární ochrana.......................................................................
0
Činnost místní správy..............................................................
3 200
Příjmy z úroků..........................................................................
1 700
Převody vlastním fondům .......................................................
0
Finanční vypořádání minulých let ..........................................
Příjmy podle rozpočtu celkem …………………………. … 11 096 000 Kč

214 000
123 451
295 820
86 065
96 280
10 570
6 200
937 636
1 269
27 991
32 347
124 198
1 210
7 080
21 830
6 802
69 323
4 755
1 232
37 304
1 116
300 000

Skutečně dosažené příjmy celkem ………………………………………..... 12 953 825 Kč
VÝDAJE:
Rozpočet
Pěstební činnost..................................................................... 105 000
Pozemní komunikace........................................................... 3 262 000
Silniční doprava...................................................................
40 700
Pitná voda............................................................................
5 000
Odvádění a čištění odpadních vod.......................................
928 200
Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání........
833 000
Hudební činnost...................................................................
3 000
Činnosti knihovnické..........................................................
72 300
Ostatní záležitosti kultury....................................................
46 000
Rozhlas a televize...............................................................
40 000
Zájmová činnost v kultuře..................................................
215 000
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků............
103 000
Ostatní tělovýchovná činnost
..................................... 726 500
Veřejné osvětlení....................................................................
132 000
Pohřebnictví...........................................................................
4 000
Komunální služby a územní rozvoj ....................................
410 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů......................................
10 000
Sběr a svoz komunálních odpadů........................................
477 500
Sběr a svoz ostatních odpadů..............................................
120 000
Ostatní nakládání s odpady.................................................
60 000

Skutečnost
3 294
2 514 918
40 650
5 000
1 243 617
606 805
1 000
115 413
60 267
13 988
248 190
124 040
672 117
203 686
1 821
527 708
0
446 529
212 383
66 583

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň...................................
Osobní asistence, pečovatelská služba...............................
Ochrana obyvatelstva.........................................................
Požární ochrana.................................................................
Zastupitelstvo obce...........................................................
Volby do zastupitelstev ....................................................
Činnost místní správy .....................................................
Služby peněžních ústavů....................................................
Ostatní fin. operace............................................................
Převody vlastním fondům .................................................

1 588 800
15 000
698 400
185 300
835 800
0
931 000
23 000
200 000
0

1 932 065
8 006
0
274 234
796 917
17 568
1 012 227
22 363
405 888
300 000

Celkem plánované výdaje ………………………………12 070 500 Kč
Skutečné výdaje............................................................................................ 11 877 276 Kč
Z přijatých úvěrů zbývá uhradit:
Kanalizace......................................................................5 290 680 Kč
Nivy................................................................................. 490 440 Kč
Škola .............................................................................. 137 500 Kč

