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 27. srpna 2019 v 18.00 hod.
Zastupitelstvo obce Hluboké Mašůvky po projednání schvaluje:
1. Program VZZO, a rozšíření programu o body:
● smlouva č. 1030052525/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
„Hl.Mašůvky________:NN přip.kab.svod“
● nájem části pozemku p.č. 2743/1 o výměře 15 m² (parkování automobilu)
● záměr pronájmu části pozemku p.č. 1537/1 o výměře 15 m² (parkování automobilu)
● záměr koupě pozemku o velikosti cca 42 m² odděleného od pozemku p.č. 2761/1 za
účelem zřízení sběrného místa
● směna pozemku p.č. 1563/84 a části pozemku p.č. 1563/2 za část pozemku p.č.
1563/1
● projednání situace kolem retardérů v lokalitě Na Nivách
2. Zápis a usnesení ze ZZO 25.6.2019
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci “Prodloužení veřejného vodovodu a splaškové
kanalizace, včetně rekonstrukce komunikace na pozemcích p.č. 2726 a p.č. 3106 v k.ú.
Hluboké Mašůvky” s firmou VEJTASA, s.r.o.; cena díla vč. dodatku č. 2 činí 2 776 559,60 Kč
vč. DPH
4. Převod pozemku příspěvkové organizace projednat na příštím zasedání
5. Řád veřejného pohřebiště obce Hluboké Mašůvky
6. Na základě výsledků VŘ realizátora akce Separace odpadů v obcích Hluboké Mašůvky,
Havraníky a Vrbovec, a to firmu ELKOPLAST CZ, s.r.o. za cenu 1 751 475 Kč vč. DPH a
pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s tímto dodavatelem
7. Prodej pozemků v k.ú. Hluboké Mašůvky
a) p.č. 2742/47 a část pozemku p.č. 2742/1, celkem 25 m² (odděleného dle GP
č. 761-129/2019, PGP-583/2019-713) za cenu 350,- Kč/m² panu _____ _______
,
Hluboké Mašůvky 272, za nabídnutou cenu 8 750 Kč celkem
b) p.č. 513/81 o výměře 114 m² za cenu 70 Kč/m² panu ________ _______, Hluboké
Mašůvky 109, za nabídnutou cenu 7980 Kč celkem
c) p.č. 2742/10, část o výměře cca 42 m² neprojednat
8. Nájem pozemků v k.ú. Hluboké Mašůvky
a) část pozemku p.č. 2742/1 o výměře 113 m², účel „oplocená zahrada“ za 5 Kč/m²/rok
paní _____________, Hluboké Mašůvky 45, za cenu 565 Kč/rok celkem
b) část pozemku p.č. 1537/1 o výměře 15 m², účel „parkování automobilu“ za cenu
500 Kč/ročně neprojednat
c) část pozemku p.č. 1635/12 o výměře 58 m², účel „neoplocená zahrada“, neprojednat
9. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Hluboké Mašůvky
a) část pozemku p.č. 2743/1 o výměře asi 142 m², zpřesnění dle geometrického návrhu
na rozdělení
b) část pozemku p.č. 281/1 o výměře 14 m² (odděleného dle GP č. 763-151/2019,
PGP-639/2019-713 pod p.č. st. 560) za minimální cenu 350 Kč/m²
10. Smlouvu č. 1030052525/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
„Hl.Mašůvky________:NN přip.kab.svod“
11. Nájem pozemku v k.ú. Hluboké Mašůvky, část pozemku p.č. 2743/1 o výměře 15 m², účel
“parkování automobilu” za cenu 500 Kč/ročně do SJM panu _______ a _____ ________
,
Hluboké Mašůvky 278

12. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1537/1 v k.ú. Hluboké Mašůvky v blízkosti nemovitosti
č.p. 147 o výměře 15 m² 
za účelem „parkování automobilu“ za minimální cenu 100 Kč/ročně
13. Záměr koupě části pozemku o velikosti cca 42 m² odděleného od pozemku p.č. 2761/1 za
cenu 500 Kč/ m²
; náklady spojené s geometrickým zakreslením a změnou na katastru hradí
žadatel (tedy obec)
14. Záměr směny pozemku p.č. 1563/84 a části pozemku p.č. 1563/2 za část pozemku p.č.
1563/1 neprojednat
15. Pověřit starostu ověřením legislativního rámce podané petice vyjadřující nesouhlas
s umístěním zpomalovacích prahů (retardérů) v lokalitě Na Nivách

Zastupitelstvo obce Hluboké Mašůvky bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 3 / 2019
2. Informace o stavu jednotlivých připravovaných a realizovaných projektů k danému datu

Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Prezenční listna zastupitelů
Program VZZO
Rozpočtové opatření č. 3 / 2019
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci “Prodloužení veřejného vodovodu a splaškové
kanalizace, včetně rekonstrukce komunikace na pozemcích p.č. 2726 a p.č. 3106 v k.ú.
Hluboké Mašůvky”
5. Řád veřejného pohřebiště obce Hluboké Mašůvky
6. Smlouva č. 1030052525/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
„Hl.Mašůvky________:NN přip.kab.svod“
7. Petice vyjadřující nesouhlas s umístěním zpomalovacích prahů (retardérů) v lokalitě Na
Nivách (za petiční výbor Bc. Jiří Kroupa, Hluboké Mašůvky 309)

Starosta

Zapisovatel:

Silvestr Pavlíček

Ověřovatelé:

Martin Joura

Místostarosta

Václav Vrána

Vyvěšeno:

6.9.2019

Sňato: ………………..

