Obec Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky 10, PSČ 671 52, IČO: 00292770, Tel/fax: 515 255 225, e-mail: info@hlubokemasuvky.cz

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky
konaného 27. listopadu 2018 v 18.00 hod.
Zastupitelstvo obce Hluboké Mašůvky po projednání schvaluje:
1. Program ZZO, a rozšíření programu o body:
● Knihovní řád Obecní knihovny v Hlubokých Mašůvkách
● Návrh na zařazení do majetku Obce Hluboké Mašůvky - Chodník na hřbitově
● Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.8.2018 na provedení stavebních prací na
akci “Obnova místní komunikace KOPEC - Hluboké Mašůvky”
● Příkazní smlouva na organizaci zadávacího řízení při výběru zhotovitele investiční
akce “Prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace, včetně rekonstrukce
komunikace na pozemcích p.č. 2726 a p.č. 3106 v k.ú. Hluboké Mašůvky” s firmou
Znojmoinvesta, s.r.o. zastoupenou p. Ing. Ladislavem Křemečkem
● Záměr dokončení splaškové kanalizace v ulici před č.p. 35, 36, 38 a 115 a příkazní
smlouva na TDI
● Žádost o zrušení instalace značky Zóna - zákaz stání mimo vyznačené plochy
● Žádost o zařazení autobusové zastávky “Znojmo, Přímětická Resslova” do jízdního
řádu autobusové linky č. 814
2. Zápis a usnesení ze ZZO 2.10.2018
3. Zápis a usnesení ze ZZO 30.10.2018
4. Přijatá opatření k nápravě nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření obce
Hluboké Mašůvky za rok 2018
5. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
6. Příkaz starosty k provedení inventarizace za rok 2018
7. Odpisový plán ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky na rok 2019
8. Volební řád školské rady ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace
9. Knihovní řád Obecní knihovny v Hlubokých Mašůvkách
10. Zařazení do majetku Obce Hluboké Mašůvky - Chodník na hřbitově za 403 301,95 Kč
11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.8.2018 na provedení stavebních prací na akci
“Obnova místní komunikace KOPEC - Hluboké Mašůvky”
12. Příkazní smlouvu na organizaci zadávacího řízení při výběru zhotovitele investiční akce
“Prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace, včetně rekonstrukce komunikace na
pozemcích p.č. 2726 a p.č. 3106 v k.ú. Hluboké Mašůvky” s firmou Znojmoinvesta, s.r.o.
zastoupenou p. Ing. Ladislavem Křemečkem
13. Záměr dokončení splaškové kanalizace v ulici před č.p. 35 a č.p. 38 a uzavření příkazní
smlouvy na TDI
14. Pozastavit zavedení navrhované změny dopravního značení na místní komunikaci
p.č. 2742/1 “Zákaz stání - MIMO VYZNAČENÉ PLOCHY”
Zastupitelstvo obce Hluboké Mašůvky pověřuje starostu:
1. Přípravou žádostí o dotace, a to zejména na opravu náměstí u Pelánova kopečku a přilehlých
komunikací, a dále na opravu komunikací Na Kopci, II. etapa
2. Vyvinout potřebnou činnost k zařazení autobusové zastávky “Znojmo, Přímětická Resslova”
do jízdního řádu autobusové linky č. 814 a požádat Město Znojmo o zbudování autobusové
čekárny v Příměticích u prodejny Jednota

Zastupitelstvo obce Hluboké Mašůvky bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 4/2018
2. Rozpočtové opatření č. 5/2018
3. Informace o stavu jednotlivých připravovaných a realizovaných projektů k danému datu.
Přílohy:
1. Prezenční listna zastupitelů
2. Program ZZO
3. Rozpočtové opatření č. 4/2018
4. Rozpočtové opatření č. 5/2018
5. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
6. Příkaz starosty k provedení inventarizace za rok 2018
7. Přijatá opatření k nápravě nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření obce
Hluboké Mašůvky za rok 2018
8. Odpisový plán ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace na rok 2019
9. Volební řád školské rady ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace
10. Knihovní řád Obecní knihovny v Hlubokých Mašůvkách
11. Dodatek č. 1 k SOD Obnova místní komunikace KOPEC - Hluboké Mašůvky
12. Příkazní smlouva s firmou Znojmoinvesta, s.r.o.

Starosta
Ověřovatelé:

Místostarosta

Alena Tondlová
Václav Vrána

Zapisovatel:

Stanislava Tomková

Vyvěšeno:

………………..

Sňato: ………………..

