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

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Hluboké Mašůvky konaného 14. května 2019 v 18.00 hod.
Zastupitelstvo obce Hluboké Mašůvky po projednání schvaluje:
1. Program ZZO, a rozšíření programu o body:
● Rozpočtové opatření č. 1 / 2019
● Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK057695/19/ORR na akci
Rekonstrukce klubovny pro seniory za KD Hluboké Mašůvky
● Smlouva č. 1030052160/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
(“H.Mašůvky______
:NN přip.kab.svod”)
● Zadávací dokumentace pro VŘ na akci Veřejná dětská hřiště v obci Hluboké
Mašůvky
● Podpora výstavbě krytého bazénu ve Znojmě
● Žádost o finanční podporu Linky bezpečí, z.s.
● Záměry pronájmu
● Záměry prodeje
2. Zápis a usnesení z ZZO 26.3.2019
3. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2020-2023
4. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Hluboké Mašůvky ve výši
200 000,- Kč
5. Uzavření SOD na uzavření SOD na rozšíření splaškové kanalizace - úsek SO310
s Firmou Jan Jeřábek, Plenkovice 147, IČO 10108319, za cenu 362 408,- Kč + DPH
6. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 23.8.2018 na provedení stavebních prací na
akci “Obnova místní komunikace KOPEC - Hluboké Mašůvky”, úsek 17C2
7. Pronájem budovy bufetu na koupališti nájemci ______ _________, nar. __.__.____
,
bytem Na Vršku 891, Hrušovany nad Jevišovkou, IČO 73781002
8. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK057695/19/ORR na akci
Rekonstrukce klubovny pro seniory za KD Hluboké Mašůvky
9. Uzavření smlouvy č. 1030052160/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene („H.Mašůvky_______
:NN příp.kab.svod“) s firmou E.ON Distribuce
10. Zadávací dokumentaci pro VŘ na akci Veřejná dětská hřiště v obci Hluboké Mašůvky
11. Plnou podporu záměru města Znojma vybudovat krytý bazén v k.ú. Znojmo-Louka,
ve Znojmě
12. Odložit projednání žádosti Linky bezpečí, z.s. na příští zasedání zastupitelstva obce
13. Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Hluboké Mašůvky
a) p.č. 1635/12, část o výměře 262 m², účel “zahrada”za 0,50 Kč/m²/rok
b) p.č. 1537/1, část o výměře 120 m², účel “zahrada” za 0,50 Kč/m²/rok
c) p.č. 2742/1, část o výměře 15m², účel “parkování automobilu” za 500 Kč/rok
d) p.č. 1571/6 o výměře 224 m
² a část pozemku p.č. 2708/1 o výměře 48 
m
²,
tedy celkem 272 m², účel “údržba veřejné zeleně - okrašlovacích prvků” za
0,20 Kč/m²/rok
e) p.č. 1572/8, část, a pozemku p.č. 2708/1, část, o celkové výměře 73 m², účel
“údržba veřejné zeleně - okrašlovacích prvků” za 0,20 Kč/m²/rok
f) p.č. 2743/1 o výměře 15 m², účel “parkování automobilu” za 500 Kč/rok

g) p.č. 2742/1, část pozemku o výměře 20 m², účel “skládka materiálu” za
20 Kč/m²/rok
14. Záměr prodeje pozemku v k.ú. Hluboké Mašůvky
a) p.č. 2742/1, část pozemku o výměře 10 m² za cenu 350 Kč/m² (vstup do
domu č.p. 71)
b) p.č. 1568/65 o výměře 184 m² za cenu 70 Kč/m²
c) p.č. 1568/42 o výměře 309 m² za cenu 70 Kč/m²
d) p.č. 513/22 o výměře 155 m² za cenu 70 Kč/m²
e) p.č. 299/1, část pozemku o výměře 30 m² za cenu 350,- Kč/m²
f) p.č. 2742/47 o výměře 10 m² a část pozemku p.č. 2742/1 o výměře 5 m²
(garáž a vchod do domu č.p. 106)
Zastupitelstvo obce Hluboké Mašůvky bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 1 / 2019 ve výši 236 000,- Kč
2. Informace o stavu jednotlivých připravovaných a realizovaných projektů k danému
datu
Přílohy:
1. Prezenční listna zastupitelů
2. Program ZZO
3. Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2020-2023
4. Smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene č. 1030052160/001 s E.ON
Distribuce a.s. (“H.Mašůvky_______
:NN přip.kab.svod”)
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