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

Výsledky projednání veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Hluboké Mašůvky konaného 12. listopadu 2019 v 18.00 hod.
Zastupitelstvo obce Hluboké Mašůvky po projednání schvaluje:
1. Program VZZO, a rozšíření programu o body:
● Rozpočtové opatření č. 6/2019 (jako bod č. 6)
● Oplocení hřiště u školy - cenová nabídka (jako bod č. 10)
● Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky 2018/2019 (jako bod č. 14)
● Záměr směny pozemků p.č. 343/5 o výměře 70 m² v k.ú. Hluboké Mašůvky
ve vlastnictví SJM _____ a _____ __________ za pozemek p.č. 2742/48 o
výměře 40 m² v k.ú. Hluboké Mašůvky s finančním vyrovnáním ze strany
obce (jako bod č. 18)
● Nájem části pozemku p.č. 1635/12 o výměře 58 m² (neoplocená zahrada)
(jako bod č. 19b)
● Podání žádosti o dotaci - rekonstrukce místních komunikací z dotačního titulu
Ministerstva pro místní rozvoj (jako bod č. 22)
2. Zápis a usnesení z VZZO 27.8.2019.
3. Vnitřní směrnici pro zpracování a ochranu osobních údajů dle obecného nařízení o
ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, v předloženém znění.
4. Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu “Obnova náměstí u Pelánova kopečku,
Hluboké Mašůvky, “část B-parkoviště” z ekonomických důvodů.
5. Realizaci akce “Oplocení hřiště u školy” firmou Ing. Bohuslav Nebohý za cenovou
nabídku 83.100,- Kč bez DPH.
6. Vyřazení dlouhodobého majetku “Fekál traktorový” formou prodeje v inzerci za
minimální cenu 15.000,- Kč a pořízení náhradního za 87.000,- Kč bez DPH.
7. Smlouvu č. 1030054669/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce a.s. (Hl.Mašůvky__________: NN přip rozš.DS) úplatně za cenu 1000 Kč
bez DPH.
8. Odpisový plán ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky na rok 2020.
9. Výroční zprávu ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky 2018/2019.
10. Záměr darování pozemků:
p.č. 281/22, o výměře 31 m², ostatní plocha, silnice
p.č. 426/2, o výměře 17 m², ostatní plocha, silnice
p.č. 426/3, o výměře 26 m², ostatní plocha, silnice
p.č. 1188/20, o výměře 12 m², ostatní plocha, silnice
p.č. 1537/14, o výměře 2 m², ostatní plocha, silnice
p.č. 2742/57, o výměře 17 m², ostatní plocha, silnice
p.č. 2742/59, o výměře 75 m², ostatní plocha, silnice
vše v k.ú. Hluboké Mašůvky, obec Hluboké Mašůvky, zapsané u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Znojmo, na LV obce Hluboké
Mašůvky číslo 10001.
Účel darování: sjednocení vlastnictví pozemků s vlastnictvím staveb komunikací na
pozemcích umístěných. Stavby komunikací jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje.
11. Záměr nájmu pozemků v k.ú. Hluboké Mašůvky:

část pozemku p.č. 2742/1 (před Hostincem Pod Lipami), účel předzahrádka neprojednávat z důvodu aplikace vyhlášky o místních poplatcích za užívání
veřejného prostranství.
12. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Hluboké Mašůvky:
a. část pozemku p.č. 1568/62 (před nemovitostí č.p. ___) neprojednávat do
předložení projektového záměru žadatele
b. část pozemku p.č. 2936 a 1188/13 (proluka vedle č.p. ___) prodeje neschválit
c. část pozemku p.č. 1165/1 (cca 460 m², vedle skladového objektu u ČOV)
neschválit
13. Záměr směny pozemků p.č. 343/5 o výměře 79 m² v k.ú. Hluboké Mašůvky ve
vlastnictví SJM _____ a _____ __________ za pozemek p.č. 2742/48 o výměře 40
m² v k.ú. Hluboké Mašůvky, za cenu 35 Kč/m² za každý pozemek, s finančním
vyrovnáním ze strany obce. Náklady spojené s vkladem do KN hradí obec.
14. Nájem pozemku v k.ú. Hluboké Mašůvky:
a) část pozemku p.č. 1537/1 o výměře 15 m², účel parkování automobilu, za
nájemné 100 Kč/rok, paní _____ _____ _______, Hluboké Mašůvky ___.
b) část pozemku p.č. 1635/12 o výměře 58 m², účel neoplocená zahrada, za
1 Kč / m² panu _______ __________, Hluboké Mašůvky ___, tj. nájemné
celkem 58,- Kč/rok.
15. Prodej pozemku v k.ú. Hluboké Mašůvky:
a) p.č. 2743/1, část pozemku označ. p.č. 2743/12 o výměře 177 m² (dle GP č.
770-451/219) za cenu 70,- Kč/m² panu _______ __________, Hluboké
Mašůvky ___, za kupní cenu 12.390,- Kč.
b) p.č. 281/1, část pozemku označ. p.č. st. 560 o výměře 14 m² (dle GP č.
763-151/2019) za cenu 350 Kč,- Kč/m² panu _______ ________, Hluboké
Mašůvky ___, tj. za kupní cenu 4900,- Kč celkem s podmínkou prodeje až po
opravě chodníku před vchodem k nemovitosti žadatele.
c) p.č. 1568/65 o výměře 184 m² , paní ____ _________, Hluboké Mašůvky
___, za kupní cenu celkem 13.000,- Kč.
16. Koupi pozemku označ. p.č. 2761/16 odděleného od pozemku p.č. 2761/1 v k.ú.
Hluboké Mašůvky dle GP 772-508/2019 (PGP-2116/2019-713) o velikosti 42 m² za
cenu 21 000,- Kč celkem, od ________ _______, ___, Znojmo. Náklady spojené s
rozdělením a převodem nese obec.
17. Podání žádosti o dotaci na akci “Obnova místních komunikací KOPEC II Hluboké
Mašůvky” z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj, předpoklad nákladů
cca 7,2 mil. Kč vč. DPH, z toho žádost o dotaci 5 mil.Kč.
Zastupitelstvo obce Hluboké Mašůvky bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 4/ 2019 ve výši 269.900,- Kč.
2. Rozpočtové opatření č. 5 2019 ve výši 736.600,- Kč.
3. Rozpočtové opatření č. 6/ 2019 ve výši 902.200,- Kč.
4. Informaci k realizaci projektu „Separace odpadů v obcích Hluboké Mašůvky,
Havraníky a Vrbovec“.
5. Informace o stavu jednotlivých připravovaných a realizovaných projektů k danému
datu

Přílohy:
1. Prezenční listna zastupitelů
2. Program VZZO
3. Rozpočtové opatření č. 4/2019
4. Rozpočtové opatření č. 5/2019
5. Rozpočtové opatření č. 6/2019
6. Vnitřní směrnice pro zpracování a ochranu osobních údajů dle obecného nařízení o
ochraně osobních údajů, tzv. GDPR
7. Smlouva č. 1030054669/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
(Hl.Mašůvky__________: NN přip rozš.DS)
8. Odpisový plán ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky na rok 2020
9. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky 2018/2019
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